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Olulised mõisted 

Töötaja  - töölepingu alusel tööd tegev isik 

Tööandja – töölepingu alusel tööd andev isik 

Iseseisev lepingupartner – käsundus- või töövõtulepingu alusel tööd tegev isik 

Majanduslikult sõltuv töötegija - käsundus- või töövõtulepingu alusel tööd tegev isik, kes sõltub 
majanduslikult tööd andvast isikust 

Töötegija – üldine nimetus tööd tegeva isiku kohta, sõltumata töö tegemise aluseks olevast 
lepingulisest suhtest 

Tööd andev isik – üldine nimetus tööd andva isiku kohta, sõltumata töö tegemise aluseks olevast 
lepingulisest suhtest 

Koostööplatvorm  - digitaalne platvorm, mis vahendab teenuse pakkujaid ja teenuse kasutajaid 
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Sissejuhatus 

Majanduskriisijärgselt on nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas hakatud üha enam arutlema selle 
üle, kuidas luua rohkem töökohti ja vähendada tööpuudust. Lisaks lühiajalisele töökohtade arvu 
järsule langusele majanduskriisi kestes on tehnoloogia areng kiirendanud töökohtade 
automatiseerimist, mille tulemusel väheneb töökohtade arv stabiilselt pikema aja vältel.1 
Digitaliseerimine ja muud tööturgu puudutavad trendid on kaasa toonud uued võimalused ja 
väljakutsed. Paljud töökohad on juba praegu varasemaga võrreldes oluliselt muutunud. Samas tasub 
tähele panna, et seni domineerivad peamiselt traditsioonilised töösuhted ning uute töövormide 
kasutamise tase on praegu veel madal. Kuigi uutele töövormidele ennustatakse tulevikus suurt edu, ei 
tea me, mil määral hakkavad nad üle võtma traditsioonilisi töökohti ja millises tempos digitaalsed ja 
sotsiaalsed muutused tuleviku tööturgu mõjutavad.2  

Tehnoloogiliste ja sotsiaalmajanduslike muutuste taustal ning sellest tulenevatest nihetest tööelus on 
hakatud rääkima kui tuleviku tööst. Üks osa tuleviku tööst on uute töövormide kasutamine. Need on 
töövormid, mis erinevad traditsioonilisest töösuhtest ning mis on hakanud viimase 10–15 aasta 
jooksul üha enam üle maailma levima. Kuigi uusi töövorme kasutatakse juba praegu, saab neid pidada 
oluliseks just seetõttu, et nende levik ja tarvituselevõtt on hoogustunud just viimaste aastate jooksul 
ning tulevikus võib neid kasutada märkimisväärne hulk inimesi. Need töövormid võimaldavad töö 
tegijale suuremat paindlikkust töö tegemise aja, koha ja mahu suhtes ning hõlmavad lühiajalist ja 
juhutööd ja tööd koostööplatvormide vahendusel ehk nn. jagamismajanduse töövorme. Uute 
töövormide levik on ajendatud eeskätt digitaalsete tehnoloogiate ja mobiilse side arengust, kuid 
olulised on ka põlvkondlikud ja kultuurilised muutused. Olulist rolli uute töövormide levikul mängivad 
uued ärimudelid ja töösuhteid juba praeguseks kardinaalselt muutnud jagamismajanduse 
koostööplatvormid.3 On selge, et seni domineerinud pikaajaliste töösuhete asemel on maailm üha 
enam liikumas projektipõhise ja iseseisvaid lepingupartnereid hõlmava töö suunas, kus on keeruline 
eristada, kas töö tegija staatus peaks olema töötaja või hoopiski ettevõtja. Neid uusi suundumusi 
seostatakse läbivalt neljanda tööstusrevolutsiooni (ehk digirevolutsiooni) mõistega, mis loob laiema 
konteksti töö tuleviku ja uute töövormide kasutuselevõtu mõistmiseks.4 

Suurenenud autonoomsusest ja paindlikkusest tingitud positiivsete mõjude kõrval võib uute 
töövormide kasutamisega kaasneda ka negatiivne toime: mõnel juhul väheneb töötegijate sotsiaalne 
kaitse ja kindlustunne, tekib ebaselgus tööd andva isiku ja töötegija õiguste, kohustuste ja vastutuse 
osas töötegija tervisekindlustuse, töö- ja puhkeaja, täiendõppe ja koolituste jne eest ning võib 
väheneda riigi maksutulu.  

Seetõttu vajavad mitmed uusi töövorme puudutavad teemad juba praegu ülevaatamist ning arutelu 
parimate lahenduste üle, isegi kui töövormide kasutamise osatähtsus on madal. Nii Euroopa Liidu 
tasandil kui ka eri liikmesriikides on toimumas aktiivne diskussioon uutesse tingimustesse sobiva 
tööturupoliitika kujundamise ümber: kuidas tagada paindlikult töötades nii töötajate sotsiaalsed 
garantiid kui ka tööandjale või töö tellijale tehtava töö kvaliteet, kuidas defineerida erinevaid 
paindlikke töövorme, kuidas muuta tööturg enam paindlikuks ja kaasavaks, kuidas tagada töötaja 
oskuste ja teadmiste areng.5  

Üks peamisi uusi töövorme puudutavaid probleemkohti, mis valdkondlikku diskussiooni pärsib, on 
mõistete paljusus, kattuvus ja ebaselgus. Eurofound tuvastas 2015. aastal uusi töövorme analüüsivas 
uuringus kokku üheksa Euroopas enam levinud uut töövormi.6 Töövormide mõisted on kohati 

                                                             
1 Näiteks kirjutas The Economist 2014. aastal tööturu muutustest seoses tehnoloogia arenguga, tuues välja, et see tendents võib 
sõltuvalt loodavatest poliitikatest viia ka töökohtade arvu ning produktiivsuse kasvuni 
http://www.economist.com/news/briefing/21594264-previous-technological-innovation-has-always-delivered-more-long-run-
employment-not-less  
2 Eurofound, 2016, Foundation Seminar Series 2016: The impact of digitalisation on work. 
3 Jagamismajanduse all mõeldakse uusi ettevõtlusvorme, kus teenuse pakkujad võivad olla nii äriettevõtted kui ka eraisikud, 
kuid pakutakse alakasutatud ressursse või esemeid ílma omandivormi muutmata ajutiselt läbi veebiplatvormi (nt. Uber, Taxify, 
AirBnB jms). 
4 Näiteks on töömaailma muutumist neljanda tööstusrevolutsiooni käigus rõhutanud World Economic Forum oma 2016. aasta 
analüüsis The Future of Jobs. Analüüs on leitav siit: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf  
5 Eurofound, 2015, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf 
6 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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kattuvad ning neil võib olla mitmeid alavorme. See muudab töövormide leviku kaardistamise ja 
võrdlemise keeruliseks. Näiteks võib välja tuua, et uue töövormina esile kerkinud jagamismajandus 
tähendab tööd koostööplatvormi vahendusel, kusjuures mõlemad on osa platvormimajandusest. 
Samas ei tähista need kolm mõistet ühte ja sama asja. Segadust tekitavadki uute töövormide erinevad 
käsitlused ning nimetused, mis omavahel kohati kattuvad.   

Paindlike töövõimaluste temaatika on samavõrd olulisena esile kerkinud ka Eestis.7 Eesti tuleviku 
töökohtade analüüs toob välja, et projektipõhiste ja iseseisvaid lepingupartnereid hõlmavate 
töökohtade osakaal vaid kasvab. OSKA aruande tulevikuprojektsiooni põhjal võib Eestis 
lähikümnendil oodata erinevate paindlike töövormide kasutamise kasvu, eriti aga töötaja jagamise, töö 
jagamise, töö väljakutsel ja IKT-põhise mobiilse töö kasutamist, mille tulemusel seisavad valitsused 
silmitsi erinevate küsimustega, näiteks kuidas tagada pikas perspektiivis senine maksutulu kogumine.8 
Viimastel aastatel Eestis kanda kinnitanud koostööplatvormid (laiemalt tuntud ka 
jagamismajandusena, vt pikemat selgitust järgnevates peatükkides) on eriti teravalt esile toonud 
sõidujagajate ning jagamismajanduse platvormide kaudu äri- ja isikuteenuste pakkujatega seotud 
küsimused: milline peaks olema platvormi ja töötegija vaheline lepinguline suhe ning kuidas tagada 
platvormidel teenust pakkuvate inimeste sotsiaalsed tagatised, töötegija töötervishoid ja -ohutus, 
töötegija oskuste ja teadmiste areng ning riigile maksutulu laekumine ja teenuse kvaliteet.9  

Käesolevas analüüsis lähtume töövormide nimetustes ja kategoriseerimises Eurofoundi 2015. aasta 
analüüsist New Forms of Employment. Valik on tehtud, võttes eelduseks, et tegu on seni ühe kõige 
laiapõhjalisema ja süsteemsema uute töövormide käsitlusega. Tasub aga tähele panna, et lisaks allpool 
ära toodud töövormidele on kasutusel ka hulgaliselt teisi töö tegemise viise, töövorme ja töövormide 
nimetusi, mis võivad osaliselt või suurel määral kattuda Eurofoundi analüüsis kirjeldatuga. 
Uuringuaruande kohaselt on Euroopa Liidu liikmesriikides uute töövormidena muu hulgas 
kasutusel10: 

• Töötaja jagamise (employee sharing) korral palgatakse töötaja ühiselt tööandjate grupi poolt. 
Eristatakse töötaja strateegilist jagamist (strategic employee sharing), mis tähistab töötaja 
jagamist selliselt kavandatud ja regulaarse tegevusena ja töötaja ajutist jagamist (ad hoc 
employee sharing), mille puhul toimub töötaja jagamine ajutiselt ning ootamatute asjaolude 
tõttu, näiteks kui ettevõte satub majanduslikesse raskustesse.  

• Töökoha/tööaja jagamine (job sharing) tähendab seda, et üks tööandja võtab konkreetse 
tööülesande täitmiseks tööle kaks või enam inimest. 

• Koostööplatvormi vahendusel tehtav töö (crowdwork), mille raames eristatakse rahvahanget 
(crowdsourcing) ning töö nõudmisel mobiilirakenduse/interneti kaudu (work on-demand via 
apps/internet). Töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu puhul vahendatakse ja hallatakse 
teenuse pakkumist koostööplatvormi vahendusel, aga teenust osutatakse kindlas piirkonnas 
füüsilises keskkonnas. Näiteks on sellised teenused sõidujagamine ja kullerteenused 
jagamismajanduses. Rahvahanke puhul toimub nii töö vahendamine kui ka tegemine 
koostööplatvormi vahendusel ning töötegija füüsiline asukoht ei ole oluline.  

• Ajutine spetsialistide kaasamine juhtimistegevusse (interim management) tähistab olukorda, 
kus üldjuhul palgatakse väga spetsiifiliste oskuste ja teadmistega spetsialist ajutiselt, et 
lahendada konkreetne tööülesanne. 

• Juhutöö (casual work) on tööandjale orienteeritud töövorm, mille raames tehtav töö on 
juhuslikku laadi ehk lühiajaline või madala varieeruva koormusega. Juhutöö jaguneb 

                                                             
7 Paindlike töövõimalustega seotud kitsaskohtasid on järjest enam käsitlenud ka nii meedia kui erinevad katusorganisatsioonid: 
„Enamikku töösuhtevorme ei saa Eestis kasutada“ (Äripäev, 2015, http://www.aripaev.ee/uudised/2015/10/28/enamik-
toosuhtevorme-on-takistatud); „Leedu tegi uue töökoodeksi ära, teeme ka“ (Äripäev, 2016, 
http://www.aripaev.ee/arvamused/2016/12/30/leedu-tegi-uue-tookoodeksi-ara-teeme-ka); „IKT-sektor vajab valveaja erisust“ 
(Eesti Tööandjate Keskliit, 2017, https://www.employers.ee/uudised/tooandjad-ikt-sektor-vajab-valveaja-erisust/) 
8 SA Kutsekoda, 2016, Eesti tööturg täna ja homme, http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/02/Eesti_tooturg.pdf 
9 Technopolis Group & EY, 2016, Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis, 
https://www.mkm.ee/et/uudised/uuring-jagamismajanduse-kaive-eestis-oli-mullu-ule-40-miljoni-euro 
10 Vaata lähemalt: Eurofound (2015), New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf; Eurofound (2016), New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg – https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1643en.pdf . 
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tähtajaliseks ehk lühiajaliseks tööks (intermittent work) ja tööks väljakutsel (on-call work), 
mille üks alaliik on nulltunnilepingud (zero hours contracts). Lühiajalise töö puhul on 
töölepingus kokku lepitud lepingu kestus või kindla tööülesande täitmine. Töö väljakutsel 
töölepingu puhul võib olla kokku lepitud töötundide vahemik (miinimum-maksimum-
lepingud) või sõltub tööaeg täielikult tööandja vajadusest ning minimaalset ettenähtud 
tööaega ei olegi (nulltunnileping). 

• IKT ehk informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel tehtava mobiilse töö 
(ICT-based mobile work) puhul töötab töötegija väljaspool tööd andva isiku ruume, kasutades 
selleks infotehnoloogilisi võimalusi. Võrreldes traditsioonilise kaugtööga, on IKT-põhine 
mobiilne töö veelgi vähem kindla töötegemise kohaga seotud.  

• Vautšeripõhise töö (voucher-based work) puhul on töötegija ja tööd andva isiku suhe 
defineeritud pigem töövautšeri kui töölepingu kaudu. Sellisel juhul on töötegija staatus 
iseseisva lepingupartneri ja töötaja vahepealne vorm.  

• Töö portfoolio raames (portfolio work) tähistab iseseisvate lepingupartnerite poolt tehtavat 
tööd paljudele klientidele.  

• Vastastikusel koostööl põhinev töö (collaborative employment), mis omakorda jagatakse 
niinimetatud “katusorganisatsioonideks” (umbrella corporations) koostöö tegemiseks 
kitsamas tähenduses (coworking) ja kooperatiivideks (cooperatives). Neid töövorme 
kasutavad peamiselt iseseisvad lepingupartnerid või väikeettevõtjad, ning nende fookus on 
suuresti tööprotsessi ja töökorralduse tõhustamisel.  

Eelmainitud töövormide detailsem selgitus on esitatud lisas (vt Lisa C). 

Käesolevas analüüsis valiti sügavuti käsitlemiseks kuus uut töövormi: IKT-põhine mobiilne töö, 
töötaja jagamine, rahvahange, töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu, lühiajaline töö ja 
töö väljakutsel. Töövormid valiti analüüsi teostaja ja Tellija koostöös. Töövormide valikul lähtuti 
nende senisest levikust, arengutempost ning kasutuselevõtu potentsiaalist Eestis. Arvesse võeti ka 
varasemat sotsiaalpartnerite tagasisidet töövormi rakendamise lihtsuse kohta senise tööõiguse raames, 
mille põhjal otsustati, kas töövorm vajaks põhjalikumat Eesti õigussüsteemiga kohaldatavuse analüüsi. 
Kõrvale jäeti sellised uued töövormid, mis on küll juba kasutusel ja Eestis kanda kinnitanud, kuid mille 
kohaldamisel Eesti õigussüsteemi ei ole tekkinud takistusi.11 Teise olulise valdkonnana jäeti välja uued 
töövormid, mis on suunatud väga spetsiifilisele sihtrühmale, mida Eestis kasutatakse hetkel vähe, ning 
on ebaselge, kas töövorm võiks tulevikus Eestis kasutamist leida.12  

Iga töövormi lõikes analüüsime selle kasutamise eeliseid ja väljakutseid nii töötegija kui ka tööd andva 
isiku vaatekohast, samuti töövormi kasutamise eeldusi, anname ülevaate töövormi leviku kohta Eestis, 
analüüsime parimaid välismaiseid praktikaid ning töövormi kohaldatavust Eesti õigussüsteemiga. 
Kõik uuritud töövormid on Eestis vähemal või rohkemal määral kasutusse võetud, isegi kui nende 
kasutamine ei ole reguleeritud. Kolmas peatükk analüüsib uute töövormide kasutamist Eestis. 
Peatükid neli kuni üheksa käsitlevad igaüks ühte töövormi läbivalt sarnase struktuuriga: 

• Töövormi definitsioon ja ülevaade rakendamisest. 

• Töövormi rahvusvaheline levik ja hea näide välisriigist või veebiplatvormist. 

• Töövormi kasutamine ja levik Eestis. Töövormi Eesti õigussüsteemiga sobitumise analüüs. 

Kümnendas peatükis on välja toodud uuringu käigus tehtud järeldused ja soovitused edasise poliitika 
kujundamiseks. 

Kuigi kohati on uuritavad töövormid oma olemuselt väga sarnased ning alapeatükkides käsitletud 
teemad ja probleemkohad kattuvad, annab töövormide detailne analüüs võimaluse selgelt eristada iga 
töövormi spetsiifilisi omadusi ja nendega seonduvaid kitsaskohti. Iga alapeatükk on kokku võetud 
õigusvaldkonna analüüsist tulenevate konkreetsete soovitustega töövormi rakendamise kohta.  

                                                             
11 Näiteks on Eestis võetud kasutusele kontorite jagamine, mida peetakse samuti uueks töövormiks. Kuivõrd selle töövormiga 
seoses ei esine olulisi probleemkohti, ei kaasatud seda analüüsi.  
12 Näiteks vautšeripõhine töö. 
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1 Analüüsi eesmärk ja metoodika 

Käesoleva analüüsi “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” on tellinud Sotsiaalministeerium 
koostöös Riigikantseleiga. Analüüsi teostasid Technopolis Group ja Tartu Ülikool.  

Analüüsi eesmärk oli leida: 

• mõistlik tasakaal erinevate paindlike töö tegemise vormide õiguste, kohustuste ja tagatiste 
vahel; 

• võimalused, kuidas tagada uute töövormide alusel töötavatele isikutele sotsiaalkaitse ja 
inimväärsed töötingimused, sh vajab tähelepanu uute töövormide mõju töötaja vaimsele ning 
füüsilisele tervisele; 

• võimalused, kuidas toetada uute töövormide alusel töötavate isikute oskuste täiendamist; 

• võimalused iga inimese aktiivsesse tööellu kaasamise maksimeerimiseks, arvestades tema 
erilisi oskusi, võimeid ja vajadusi; 

• eeskujusid tehniliste platvormide loomiseks, mis toetaks erinevate töö tegemise vormide 
tulemuslikku kasutamist, tagades inimese, ettevõtja ning riigi huvid ja vajadused. 

Koostöös Tellijaga valiti uuringusse kuus töövormi lähtuvalt sellest, millised neist on Eesti kontekstis 
kõige asjakohasemad või suurema potentsiaaliga. Töövormide jaotamisel lähtuti Eurofoundi uute 
töövormide klassifikatsioonist, et tagada tulemuste võrreldavus teiste riikidega. Uute töövormide 
hulgast valiku tegemisel lähtuti nii Eestis teostatud varasematest uuringutest kui ka Tellija sotsiaalsete 
huvigruppidega konsulteerimise kogemusest. Uuringusse valiti töövormid, mida Eestis juba praegu 
kasutatakse või millel oleks huvigruppide tagasiside põhjal potentsiaali nende kasutusele võtmiseks. 
Olulist rolli mängis ka tagasiside töövormide Eesti õiguskeskkonnas rakendamise lihtsuse kohta. Valiti 
töövormid, mille puhul annab õiguskeskkonda kohaldamise analüüs olulist sisendit võimalike edasiste 
arengute ja regulatsiooni kohta. Selle tulemusel käsitletakse analüüsis sügavuti järgmisi töövorme: 

1. IKT-põhine mobiilne töö; 

2. töötaja jagamine; 

3. töötamine koostööplatvormi vahendusel: rahvahange; 

4. töötamine koostööplatvormi vahendusel: töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti 
kaudu; 

5. juhutöö: lühiajaline töö; 

6. juhutöö: töö väljakutsel ja nulltunnilepingud. 

Analüüsis kasutatud meetod andmete kogumiseks nii sotsiaalmajandusliku kui ka õigusanalüüsi puhul 
oli peamiselt dokumendianalüüs. Lisaks viidi läbi kaks fookusgruppi töötajate ja tööandjate esindajate 
ootuste ja hoiakute väljaselgitamiseks ning valideerimisseminar järelduste ja soovituste 
valideerimiseks. Analüüsi etapid ja kasutatud uurimismetoodikad on ära toodud Joonis 1. 
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Joonis 1 Uuringu protsess ja kasutatud meetodid 

 

Dokumendianalüüsi käigus käsitlesime vastava valdkonna uuringuid ja analüüse nii Eesti kui ka 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja teiste riikide tasandil. Rahvusvahelise analüüsi käigus tuginesime 
eeskätt dokumendianalüüsile ning võrdlesime leidusid teiste allikatega. Õigussüsteemi analüüsi käigus 
süvenesime Eesti valdkondlikesse seadustesse analüüsi jaoks oluliste teemade lõikes. Otsese tagasiside 
saamise eesmärgil viisime läbi kaks fookusgruppi tööd tellivate isikute ja töötegijate esindajatega. 
Fookusgruppides oli kokku 18 osalejat nii era- kui ka avalikust sektorist, nii tööandjate kui ka töötajate 
esindajad, samuti valdkonna eksperdid (vt 11). Uuringu leidude ja soovituste valideerimiseks viisime 
lõppfaasis läbi ka valideerimisseminari, kuhu olid kutsutud seotud osapooled eeskätt avalikust, aga ka 
erasektorist (vt Error! Reference source not found.). 

Sotsiaalmajanduslik analüüs

Rahvusvaheline kaardistus ja parimate praktikate analüüs

Töövormide Eesti õigussüsteemi kohaldumise analüüs

Fookusgrupid töö tegijate ja tööandjate vaatest

Tulemuste valideerimine valideerimisseminaris
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2 Globaalsed arengutrendid ja uute töövormide levik 

Kuues Euroopa töötingimuste uuring toob välja, et demograafilised, struktuursed ja tehnoloogilised 
muudatused on peamised tegurid, mis mõjutavad Euroopa riikides tööjõu koosseisu, tööhõive määra, 
töö sisu ja seda, kuidas töötajad oma tööelu tajuvad. 13 

Rahvastiku vananemine sunnib tööturupoliitikaid arvesse võtma töötingimuste sobilikkust 
vanemaealisele elanikkonnale ning nende sobivust inimese kogu eluea kestel, et võimaldada inimestel 
kauemaks tööturule jääda. Oluline mõjutaja on ka naiste positsioon ja võimalused tööturul. 
Ebavõrdsus meeste ja naiste vahel võib töökohas väljenduda palgalõhe, enamate osaajaga töötavate 
naiste, klaaslae efekti, soolise diskrimineerimise ning töötingimuste ja koolitusvõimaluste erinevuse 
näol meestele ja naistele. 14 

Struktuursetest muutustest on peamine tööturu arengute mõjutaja Euroopas olnud majandus- ja 
finantskriis, mis sai alguse 2008. aastal. Samas võib seda pidada ka pikaajalistele väljakutsetele 
tähelepanu juhtivaks ning ennetavat reageerimist võimaldavaks teguriks. Majanduslikud väljakutsed 
on viinud ettevõtete ja töökohtade restruktureerimiseni ning ülesannete laiema jaotamiseni 
organisatsiooniüleselt. Kombinatsioon ebaselgetest piiridest ettevõttes ja demograafilisest 
mitmekesisusest on omakorda muutnud organisatsioonikultuuri ja töötingimusi, sundides ettevõtteid 
enam tähelepanu pöörama töötajate kaasamise ja juhtimise praktikatele, näiteks mentorlussuhete, 
koostöö ja toetava töökeskkonna loomisele.15 

Kõige olulisem uute töövormide leviku ajendaja on 20. sajandi lõpus alguse saanud informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate tempokas areng, mis on fundamentaalselt muutnud töömaailmaga 
seotud võimalusi, töötingimusi ja töö kvaliteeti.16 Üha kiirem internet, mobiilse interneti areng ning 
töö tegemist soodustavate programmide ja mobiilirakenduste levik on loonud olukorra, kus inimesed 
elavad võrgustunud ja tiheda suhtluse maailmas ning suurt hulka tööülesandeid saab täita jooksvalt 
väljaspool tööandja pakutavat kontoripinda või pakkudes oma teenuseid iseseisva lepingupartnerina. 
Sellele aitab kaasa uusi töövorme soodustava töökultuuri areng ja tööaja paindlikkuse kasv.17 IKT 
lahenduste kasutamine võimaldab töötajale suuremat paindlikkust ja autonoomsust. Halvasti 
ekspluateeritult võib IKT lahenduste kasutamine aga viia piiride hägustumiseni töö- ja pereelu vahel 
ning suurendada töötegijate stressitaset. Oluliselt muutunud on ka töökoha põhiolemus, mis enne 
tähendas lävimist kindlas füüsilises asukohas, kuid nüüd tähistab üha sagedamini virtuaalset suhtlust. 
Tehnoloogia arenguga paralleelselt on esile kerkinud ka hirm töökohtade kadumise osas. Samas on 
mitmed varem mitteformaalsed tegevused saanud tänu digitaalsele arengule osaks formaalsest 
majandusest. 18 

Seoses tehnoloogia arenguga ei saa mainimata jätta ka tootmise automatiseerimise ja robootika arengu 
teemat, mis on viimasel ajal hõivanud olulise koha tuleviku töökohtade diskussioonis. Kuigi tootmise 
automatiseerimisega seoses ennustatakse ulatuslikku töökohtade kadu,19 on seisukohad selle tendentsi 
mõjude osas jätkuvalt erinevad. Mõned osapooled toovad välja, et madalat lisandväärtust loovate 
töökohtade kadumine võib samas tõsta nõudlust kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu järele teistes 
valdkondades. See annab inimestele piisava motivatsiooni ümber- ja täiendõppeks ning tekitab 
võimalusi osaleda kõrgemat lisandväärtust loovates tegevustes. Seni on digitaliseerumise tagajärjel 
täheldatud pigem töökohtade polariseerumise trendi. Kasvanud on nõudlus nii kõrge kui ka madala 
kvalifikatsiooniga töötajate järele, kuid ka probleemilahendusel ja inimsuhetel baseeruvate rollide 
järele. Kadumas on rutiinsed ja käelised tegevused.20 

                                                             
13 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Üha enam räägitakse tehnoloogia kiirest arengust ja selle seostest tööeluga Tööstus 4.0 ehk neljanda tööstusrevolutsiooni 
nime all. 
17 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
18 Ibid. 
19 Näiteks maailmapank on prognoosinud ligikaudu viie miljoni töökoha kadu aastatel 2015–2020. 
20 Ibid. 
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Tehnoloogiliste võimaluste areng on kaasa toonud digitaalse platvormimajanduse tekke. Digitaalne 
platvormimajandus tähistab internetipõhiseid algoritmide infrastruktuurile tuginevaid struktuure, kus 
inimesed saavad teostada suurt hulka tegevusi, mida on varem tehtud koos füüsilises ruumis viibides – 
omavaheline suhtlus, asjade ja teenuste müük ning ostmine.21 Digitaalne platvormimajandus on 
lihtsustanud erinevate osapoolte suhtlust ning võtnud endale vahendusrolli, mis traditsiooniliselt on 
olnud töötajate ja klientide suhtluse vahendamisel ettevõttel või näiteks turuplatsil. Tekkinud on uued 
ärimudelid, näiteks isikult isikule teenuste osutamine või isikult ettevõttele teenuste osutamine. 
Seejuures tähendab digitaalse platvormi globaalne olemus seda, et turuplats võib nii toodete kui ka 
teenuste müügi ja ostu puhul olla ülemaailmne. Uute töövormide vaatepunktist on digitaalsete 
platvormide leviku juures oluline just jagamismajanduse ehk koostööplatvormide teke ja kiire areng.22 

Need on platvormid, mis on suunatud isikult isikule või isikult ettevõttele teenuste vahendamisele. 
Võimalus osaleda platvormimajanduses on käesoleva analüüsi üks olulisemaid teemasid. Näiteks on 

                                                             
21 Sellised platvormid on näiteks Google, Amazon, Facebook, Uber. Vaata pikemat selgitust platvormimajanduse tekke kohta 
näiteks: Kenney, M., & Zysman, J., 2016, The Rise of the Platform Economy: http://issues.org/32-3/the-rise-of-the-platform-
economy/ 
22 Kuna digitaalsed platvormid on uued, siis esineb erinevusi ka valdkonnaga seotud mõistete kasutamises ja ühtsuses, ning 
definitsioonide osas diskussioon alles toimub. Lihtsustamise huvides käsitleme jagamismajanduse platvorme ja 
koostööplatvorme käesolevas analüüsis samas tähenduses.  

Mis on jagamismajandus? 

Digitaalsete võimaluste ja oskuste areng viimasel kümnendil on kaasa toonud digitaalsete 
platvormide kiire arengu, mis on oluliselt muutnud tarbimismustreid ja töömaailma. Nähtuse 
uudsuse tõttu on kasutusel mitmed omavahel seotud ja kohati tähenduselt kattuvad terminid, 
näiteks platvormimajandus (platform economy), jagamismajandus (sharing economy), 
koostöömajandus (collaborative economy), uus naturaalmajandus (new barter economy), 
tööampsumajandus (gig economy) jne. Interneti hea kättesaadavus, nutiseadmete lai levik ja 
kõrgtehnoloogilised andmesidevõrgud on võimaldanud kokku viia tarbijad ja pakkujad ning 
soodustanud suuremahulise turu teket; veebiplatvormid on muutnud tehingute tegemise lihtsaks, 
veebipõhine tagasisidesüsteem on kasvatanud platvormidel pakutavate teenuste usaldusväärsust.  

Jagamismajanduse platvormid võimaldavad pakkuda oma teenuseid ka eraisikutel. Samas peavad 
platvormid end vaid teenuse vahendajaks (mitte tööd andvateks isikuteks) ning teenust pakkuvaid 
inimesi peetakse iseseisvateks lepingupartneriteks. See tähendab, et kasutusele on võetud uued ja 
varasemalt vähe kasutuses olnud ärimudelid – isikult isikule teenused ning isikult ettevõttele 
teenused. Võrreldes tavatööga, on teenusepakkujatel oluline autonoomsus, paindlikkus ja vastutus 
teenuse kvaliteedi eest. Seetõttu on uute ärimudelite kasutamine toonud kaasa aktiivse 
diskussiooni platvormide rolli ümber ning teenusepakkujate sotsiaalsete tagatiste ja töötingimuste 
üle (vt aruande peatükke 6 ja 7, mis käsitlevad töötamist koostööplatvormi vahendusel).  

Jagamismajanduse definitsiooni peamised elemendid Euroopa Komisjoni põhjal on: 

• kaupade, teenuste või ressursside pakkumisel osalevad kolm osapoolt – pakkuja, platvorm 
(vahendaja) ja tarbija; 

• kaupadele, teenustele või ressurssidele võimaldatakse ajutist ligipääsu; 

• kaupade, teenuste või ressursside tarbimine toimib ilma omandivormi muutuseta; 

• jagatakse alakasutatud ressursse (kaubad või teenused või muud ressursid); 

• kaupade, teenuste või ressursside jagamine toimub kompensatsiooni eest (sh rahaline ja 
muu kompensatsioon). 

Allikas: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava, Euroopa 
Komisjon, 2016; Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis, 
2016  
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palju kõneainet tekitanud sõidujagajate vahendamisega tegelevad koostööplatvormid (Uber, Lyft), 
ning üha enam kasutatakse koostööplatvormide vahendusel leitud tööotsi virtuaalse töö tegemiseks.23  

Üks olulisemaid juhutöö ja platvormitöö levikule kaasa aidanud tendentse on olnud 
majanduskriisijärgne tööpuudus, mis sundis inimesi leidma uusi või täiendavaid töövõimalusi. 
Platvormid aitasid alla suruda vahendatavate teenuste hindu ning seeläbi hoogustada uute teenuste 
järele tekkinud nõudlust, aidates kaasa jagamismajanduse levikule. 

Muutused uute põlvkondade väärtussüsteemis on samuti üks enammainitud töömaailma muutuste 
põhjuseid. Praegu on tööturul aktiivsed X-põlvkond (1960. ja 1970. aastatel sündinud) ja Y-põlvkond 
(1980–2000 sündinud), ning tööturule on sisenemas Z-põlvkond (pärast 2000. aastaid sündinud).24 
Y-põlvkond ehk millenials väärtustab varasemast X-põlvkonnast enam missioonipõhist ja 
enesearengule suunatud tööd, mis võimaldab kombineerida tööd ja isiklikku elu. Kui X-põlvkond on 
olnud orienteeritud edule ja karjäärile ning juhindunud selles tugevast hierarhiast, siis Y-põlvkond 
juhindub enam sisemisest missioonist ning otsib töökohal paindlikkust. Need trendid süvenevad veelgi 
enam digiajastu Z-põlvkonna noorte hulgas, kelle puhul on tööturule sisenemisel täheldatud 
projektipõhist lähenemist ja ettevõtlikkust.25 

Kuigi tihtipeale nimetatakse selliseid töövorme ka ‘tuleviku tööks’, annab Eurofoundi26 2015. aasta 
uuring selge arusaama, et uued töövormid on erinevates Euroopa riikides juba laialdaselt kasutusel. 
Digitaalsete oskuste arengust ajendatud töövormide kõrval, milleks on näiteks jagamismajanduses 
töötamine või mobiilne kaugtöö, on viimastel aastatel taas tähelepanu keskmesse tõusnud ka juba 
varem laialt levinud juhutöö vormid, näiteks projektipõhine töö, hooajatöö või töö iseseisva 
lepingupartnerina. 

                                                             
23 Ka platvormitöö puhul on oluline teadvustada, et mõisted ei ole kinnistunud ning kasutusel on erinevad osaliselt või täielikult 
kattuvad nimetused. Näitena toome neist välja mõned: Crowdsourcing, workforce on demand, cloudsourcing, human cloud, 
sharing economy, digital labour, prosumption, co-creation, digital commons, peer-to-peer networking, playbour, mesh 
economy. 
24 Põlvkondlikud piirid ei ole selged ning puudub ühtne lähenemine sünniaasta ja põlvkondade seoste vahel. Üldjuhul peetakse 
X-põlvkonnaks inimesi, kes on sündinud ajavahemikus 1960. aastate algusest või keskpaigast kuni 1970. aastate lõpuni või 
1980. aastate alguseni. Y-põlvkonnaks peetakse üldjuhul inimesi, kes on sündinud 1980. aastatest varaste 2000. aastateni. Z-
põlvkond on inimesed, kes on sündinud alates varastest 2000. aastatest.   
25 ING International, 2015; Strategy&. 2010. The Rise of Generation C: Implications for the world of 2020. 
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Rise-of-Generation-C.pdf.pdf 
26 Eurofound on kolmepoolselt loodud Euroopa Liidu agentuur, mille eesmärk on toetada paremate sotsiaalvaldkonna, tööturu 
ja tööhõivega seotud poliitikate loomist valdkondlike teadmiste koondamise läbi. 

Eurofound ja uute töövormide analüüs 

Seni on uute töövormide temaatikat Euroopas kõige põhjalikumalt käsitlenud Eurofound. 

2015. aastal ilmus Eurofoundi uute töövormide levikut kaardistav uuring “New forms of employment”, milles 
tuuakse välja, et alates 2000. aastatest on erinevates Euroopa riikides hakanud enam levima üheksa peamist 
uut töövormi (vt täielikku nimekirja ülal). 

Eurofound toob välja, et uutest töövormidest on suurim positiivne mõju töötingimustele ja tööjõuturule 
töötaja jagamise, ajutise spetsialistide kaasamise juhtimistegevusse ja töökoha jagamise töövormidel ning 
Eurofound soovitab nende laiemaks kasutamiseks tõsta teadlikkust nende töövormide kohta. Samas eeldab töö 
tegija jaoks vähem turvatunnet pakkuvate töövormide laiem kasutamine (juhutöö vormid, jagamismajanduses 
töötamine, kuid ka IKT-põhine mobiilne töö) turvavõrgustike olemasolu seaduste või kollektiivlepingute näol. 

Eurofound soovitab uute töövormide rakendamisel luua selged ja üheselt mõistetavad seadused ning jälgida 
nende täitmist järelevalve abil. Samuti annab Eurofound soovituse laiendada uute töövormide arutelu ka 
muudesse poliitikavaldkondadesse kui tööturg ja sotsiaalkaitse, sest need teemad on olulised ka 
regionaalarengu, ettevõtluskeskkonna arengu ja valdkondliku arengu seisukohast. 
Loe lisa: 
Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing. 
Eurofound, 2015, New forms of employment.  
Eurofound, 2016; New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1643en.pdf 
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Käimasolevad digitaalsed ja tehnoloogilised muudatused koos organisatsioonide ülesehituse ja 
töökorralduse ümberkorraldamisega, globaliseerumine ja demograafilised muutused toovad endaga 
kaasa etteaimamatud arengud tööelus. Selle tulemusel seisavad valitsused peagi silmitsi keeruliste 
väljakutsetega poliitikakujunduses.  

Uued töövormid seavad küsimuse alla senised kohustused ja õigused traditsioonilises töösuhtes. Kui 
traditsiooniliselt on tööd andev isik olnud vastutav töötegija heaolu eest, on see arusaam 
jagamismajanduse teenusepakkujate puhul teisenema hakanud. Lisaks muutub sobivate töötingimuste 
loomine ja kontrollimine tööd andva isiku jaoks üha keerulisemaks, juhul kui töötegija teeb tööd 
endale sobival ajal ja kohas. Mitmed riigid arutavad juba praegu töötaja staatusega seotud küsimusi.27 

Töötegija kasvanud autonoomsus loob nii eeliseid kui ka väljakutseid. Kuigi sageli seostatakse 
autonoomsust võimaldavat tööd paremini tasakaalustatud töö- ja pereeluga, on varasemad uuringud 
välja toonud autonoomsuse seosed töö intensiivsuse kasvuga. Kasvanud autonoomsus võib viia 
töötegija kõrgema stressitasemeni.28 

Omaette küsimus on töötajate oskused ja väljaõpe. Töökohtade muutunud struktuur tähendab ka seda, 
et tuleviku töökohad eeldavad teistsuguste oskustega inimesi.  

Samas on riike, mis on hakanud nende arengute taustal arutlema kodanikupalga rakendamise üle, 
juhuks kui tööpuudus kasvab üle teatud piirmäära. Kaalumisel on ka alternatiivsed 
maksustamissüsteemid, näiteks arvutite andmemahu maksustamine.29 

Uute töövormide kasutuselevõtus ja levikus on mitmeid riskikohti, mis riikide ebaadekvaatsel või 
hilisel reageerimisel võivad luua ja süvendada sotsiaalset ebavõrdsust. Edasistest seadusandlikest 
arengutest sõltub, kas ebavõrdsus on süvenev tendents või hakkab uute töövormide kasutamine 
sarnanema pigem traditsioonilise töösuhtega.30 

Võttes arvesse seniseid majanduslikke ja sotsiaalseid arenguid, mille tulemusel on uued töövormid 
juba levima hakanud, on lisaks Eurofoundile ka teised rahvusvahelised organisatsioonid algatanud 
tuleviku töö temaatika töögrupid, mis demonstreerib teema valdkondlikku olulisust.  

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) lõi hiljuti tuleviku töö initsiatiivi, mille eesmärk on leida 
olulisemaid tuleviku tööturuga seotud arenguid ja trende, esitada valdkondlikke uudiseid ja 
varasemaid uurimusi. ILO analüüsid keskenduvad tööelu muutuste põhjustele sotsiaalsfääris ja 
demograafiliste muutuste tagajärjel. Samuti jälgitakse üldisi trende inimeste hoiakutes, mis 
puudutavad töökeskkonda.31 Ühtlasi on ILO jälginud ka ebastandardsete töösuhete arenguid, näiteks 
ajutine töö, osaajaga töö, mitmel töökohal töötamine ja varjatud töösuhe.32 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) lõi tuleviku töö uurimisvaldkonna 2016. aastal. 
OECD keskendub oma analüüsides seostele digitaliseerimise, töö ja oskuste, töökohtade 
automatiseerimise, palga polariseerimise ning töökorralduse vahel. Muu hulgas on OECD kõrgendatud 
tähelepanu all automatiseerimisest tulenev töökohtade kadumise risk riikide lõikes. 

2.1 Näited tehniliste platvormide eeskujudest  
Analüüsi üks eesmärke oli leida teiste riikide näidete põhjal eeskujusid tehniliste platvormide 
loomiseks, mis toetaks erinevate töö tegemise vormide tulemuslikku kasutamist, tagades inimese, 
ettevõtja ja riigi huvid ja vajadused. Lähtudes töö Tellija huvidest analüüsisime näiteid avaliku sektori 
poolt loodud platvormide kohta.  

                                                             
27 ILO, 2016, Social contract and the futuure of work, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_534205.pdf 
28 Seoseid töö mobiilsuse ja intensiivsuse vahel demonstreerib ILO: http://www.ilo.org/global/topics/future-of-
work/trends/WCMS_545675/lang--en/index.htm 
29 29 World Economic Forum, 2016, The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 
Revolution, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
30 Brynjolfsson, E., & McAfee. A., 2014, The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant 
Technologies  
31 http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/index.htm 
32 Nende töövormide kohta leiab rohkem infot: http://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--
en/index.htm 
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Analüüsi käigus ei selgunud konkreetseid näiteid just uute töövormide kasutamist soodustavate 
avaliku sektori initsiatiivil loodud platvormide kohta. Allpool (vt Tabel 1) on aga reastatud näited 
platvormidest, mis võivad kaudselt soodustada uute töövormide kasutamist. Sellised veebiplatvormid 
võivad olla avaliku sektori omavaheliseks suhtluseks loodud lahendused, avaliku sektori ja kodaniku 
vahelist suhtlust soodustavad platvormid, koolituse ja teavitamise eesmärgil loodud platvormid, 
kaugtööd ja IKT-põhist mobiilset tööd toetavad platvormid, tööandjate ja töötajate informeerimiseks 
mõeldud platvormid, kaasamisveebid. Lisaks on pea kõik riigid loonud veebilehekülgi, mille eesmärk 
on teavitada tööotsijaid tööturul osalemise võimalustest. Kuivõrd Eestis on sellised lahendused juba 
kasutusel, siis ei too me neid käesolevas analüüsis eraldi eeskujudena välja.   

Info koondamine ja tööandjate teavitamine tööturu olukorrast on oluline töötajaid puudutavate 
otsuste tegemiseks ning struktuurseteks pikaajalisteks muutusteks valmistumisel. Hea näitena tööturu 
infot koondava platvormi poolest võib välja tuua Austria, mis paistab silma oma Sotsiaalministeeriumi 
poolt loodud tervikliku tööturu informatsioonisüsteemi poolest. Muu hulgas koondab portaal infot 
tööturupoliitikate, rahvusvahelise tööturu keskkonna, tööturu poliitikaindikaatorite ning üldiste 
tööturunäitajate kohta. Samal leheküljel on koondatud ka tööturu valdkonna analüüsid ja 
publikatsioonid. Lisaks tööandjatele on sellisel kujul informatsiooni koondamine heaks allikaks 
poliitikakujundajatele, valdkondlikele esindusorganisatsioonidele ja teistele sidusgruppidele. Kuigi 
selline platvorm ei ole suunatud otseselt uusi töövorme puudutava info koondamisele, võib see anda 
tööandjatele indikatsiooni töötajate huvi kohta uusi töövorme kasutada ning informeerib tööandjaid 
ka muutustest töövaldkonna seadustes.  

Sarnased valitsuste ja kodanike suhtlemisele suunatud veebiportaalid on töövaldkonna avalike e-
teenuste infot koondavad leheküljed, mis aitavad töötajatel ja tööandjatel töötamist puudutavaid 
toiminguid teha. Näitena saab välja tuua Norra, kus on kasutusel portaal, mis koondab viited tööga 
seotud suhtluse ja toimingute kiireks leidmiseks.  

Kaudselt võivad uute töövormide kasutamisele kaasa aidata valitsusasutuste koostööplatvormid 
(government collaboration platform). Näiteks Kanada on kasutusele võtnud avaliku sektori töötajate 
suhtlusportaalid, mida kasutab enam kui 250 000 inimest. GCpedia on avaliku sektori 
teadmusvahetuse lehekülg ja GCconnex on avaliku sektori töötajate omavahelise suhtluse lehekülg. 
Kuivõrd uute töövormide kasutamisega seotud teemad vajavad sageli kasutuselevõtuks põhjalikku 
selgitust ning teavitust, on ametkondade tasandil oluline informatsiooni süsteemselt vahetada. Eriti 
oluline võib see olla suurriikides, kus on avaliku sektori töötajaid väga palju.  

Mitme uue töövormi puhul on oluline töötajate registreerimisega seonduv. Kuigi töötajate register on 
enamikes riikides loodud kõikide töötajate registreerimiseks, on ametkondadel võimalus selle abil 
saada ülevaade, kui palju riigis uusi töövorme kasutavaid töötajaid on. Töötajate registri abil on 
võimalik töötegijal ka kontrollida, kas tööandja on tasunud tema töötamisega seotud maksud. Austrias 
kontrollitakse töötegijate lepingulist kogutöökoormust ning riik saab anda tööandjatele sellekohast 
tagasisidet. Ungari töötajate register ei ole küll loodud otseselt uusi töövorme silmas pidades, kuid 
arvestades juhutöö laia levikut Ungaris ning hooajatööliste kohatist suurt arvu, on juhutöötajate 
registreerimine töötajate registris tehtud võimalikult lihtsaks. Tööandjad saavad kasutada töötajate 
registreerimiseks selleks loodud mobiilirakendust.  

Avaliku sektori loodud veebiplatvormidest võivad tööturu arenguid kaudselt mõjutada ka 
osalusveebid, mis on viimasel kümnendil hakanud laialdaselt üle maailma levima. Osalusveebid võivad 
olla kodanikele ning seotud organisatsioonidele väärtuslikud kanalid oma vajaduste ja ideede 
kommunikeerimiseks ning läbirääkimisprotsessi algatamiseks. Osalusveebe võib üles seada ka 
ajutiselt ning vaid kindla valdkonna või seadusemuudatuse jaoks tagasiside saamiseks 
sidusgruppidelt.33  Hea näide osalusveebi toimimisest on Uus-Meremaa, mis võimaldab kodanikel 
seadusloomesse ning uute ideede loomisesse panustada.  

                                                             
33 Vt näiteks Peixto, T., Fox, J., 2016, When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness? 
http://pubdocs.worldbank.org/en/835741452530215528/WDR16-BP-When-Does-ICT-Enabled-Citizen-Voice-Peixoto-Fox.pdf 
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Uute töövormidega kaasnevad muutunud ootused töötegijate oskustele ja kvalifikatsioonile. Riigi 
tasandil võivad vastavate oskuste õppe soodustamisel olla asjakohased veebiõppe portaalid. 
Konkreetseid valitsuste loodud veebiõppele keskendunud platvorme on aga keeruline välja tuua, sest 
üldjuhul on tegu koostööprojektidega ülikooli ja avaliku sektori vahel, mille raames muudetakse 
sobilike oskuste ja teadmiste arendamiseks mõeldud veebikursused kasutajatele kättesaadavamaks 
läbi nende finantseerimise.  

Uusi töövorme soodustavate tehniliste lahenduste otsimisel võiks eeldada, et leidub näiteid riikide 
initsiatiivil loodud kaugtööd ja IKT-põhist mobiilset tööd toetavatest lahendustest, kuid paraku selle 
analüüsi käigus neid ei tuvastatud. Laialdaselt on aga levima hakanud eraalgatuslikud lahendused, mis 
aitavad näiteks mõõta tööle kulunud aega, jälgida tööülesannete täitmist ja neid efektiivsemalt 
delegeerida ning soodustada töövormi kasutavate töötajate omavahelist suhtlust.  

Tabel 1 Näited tehnilistest lahendustest, mis soodustavad  uute töövormide kasutamist 
Riik Platvor

mi tüüp 
Lahendus ja viide Eesmärk Kuidas toetab 

tööandja/töötaja/riigi 
huvide realiseerumist 
erinevate töövormide 
kasutamisel 

Austria Tööturui
nfot 
koondav 
portaal 

Austria 
Sotsiaalministeeriu
mi töötajate ja 
tööandjate 
infosüsteem 
http://www.dnet.at/
elis/Default.aspx 

Ülevaatlik info 
tööturu trendide ja 
näitajate kohta 

Aitab saada ülevaadet riigi  
tööturul toimuvast ning aitab 
tööandjatel teha vastavaid 
otsuseid 

Ungari Töötajat
e register 

Ungari töötajate 
registri 
mobiiliaplikatsioon 

Võimaldab töötajaid 
registreerida kiirelt 
ja lihtsalt 

Arvestades ajutiste töötajate 
suurt hulka, on töötajate 
registri tehniline lahendus 
tehtud võimalikult mugavaks, 
et töötajaid saaks registreerida 
ka mobiilibrauseris 

Austria Töötajat
e register 

Austria 
Sotsiaalkindlustusa
meti töötajate 
register  
	www.sozialversicheru
ng.at	 
 

Töötajate 
registreerimise 
süsteem 

Töötaja registreerimisel annab 
register tööandjale teada, kui 
töötaja kumulatiivne 
töölepingutes märgitud 
töötundide summa ületab 
seaduses lubatud piirmäära 

Norra Avalikud 
e-
teenused 

Norge.no Kodanike ja avaliku 
sektori 
suhtlusplatvorm ning 
veebipõhiste avalike 
teenuste juht 

Koondab kõik tööga seotud e-
teenused: töötuks 
registreerumine, töötuabiraha 
taotlemine, ettevõtlustoetuse 
taotlemine jne. 

Kanada Avaliku 
sektori 
infojaga
mine ja 
suhtlus 

GCTools 
https://www.canada
.ca/en/treasury-
board-
secretariat/campaig
ns/gctools-
hackathon/gctools.h
tml 

Valitsusasutuste 
omavahelist 
suhtlemist soodustav 
veebilehekülg 

Avaliku sektori töötajad 
toimivad olulistes tööturu 
teemades samas infoväljas 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 17 
 

Uus-
Merema
a 

Osalusve
eb 

NZ Online 
Engagement 
Community 
https://engageonlin
e.webtoolkit.govt.nz
/cp/ 

Avaliku sektori 
osalusveeb erinevate 
seaduste 
täiendusettepanekute 
ning uute ideede 
kogumiseks 
kodanikel 

Muu hulgas kogutakse 
tagasisidet ning lisasisendit 
töötamisega seotud teemades 

 

3 Uued töövormid Eestis 

3.1 Uute töövormide levik Eestis  

Uuritavad töövormid on Eestis juba küllaltki laialt kasutusele võetud, välja arvatud töötaja jagamise 
vorm, mida kasutatakse seni vähe. Samas on teiseste allikate põhjal keeruline anda täpset ülevaadet 
uuritavate töövormide leviku kohta, sest puuduvad varasemad ülevaatlikud uuringud. Samal põhjusel 
on keeruline hinnata, kui suur on uute töövormide alusel töötavate inimeste osakaal kogu tööjõust. 
Võib eeldada, et uute töövormide kasutamise osakaal moodustab vaid väikese osa, võrreldes 
traditsiooniliste täistööajaga töölepinguliste suhete alusel töötamisega. 

Üksüheselt ei ole võrreldavad ka varasemates uuringutes kasutatud terminid ja töövormide nimetused. 
Kaardistatud on kaugtööd, osaajaga tööd ja tähtajalisi töölepinguid puudutav, mis kattub vaid osaliselt 
uute uuritavate töövormidega, milleks on IKT-põhine mobiilne töö, töö väljakutsel ja lühiajaline töö. 
Siiski oleme vajalikuks pidanud nende kohta leitud informatsiooni välja tuua, sest see annab aimu 
uuritavate töövormidega sarnaste vormide kasutamise levikust. Oleme ülevaadet täiendanud 
kvalitatiivse tagasisidega fookusgruppidest, et luua adekvaatsem pilt uute töövormide leviku kohta 
Eestis. 

Eestis on uutest töövormidest seni enim levinud töö tegemise aja ja koha osas paindlik IKT-põhine 
mobiilne töö. Samas on täpset ülevaadet IKT-põhise mobiilse töövormi levimise kohta raske välja 
tuua, sest Eestis teostatud varasemad uuringud räägivad pigem kaugtööst kui IKT-põhisest mobiilsest 
tööst. Kuues Euroopa töötingimuste uuring toob välja, et kaugtöö ja IKT-põhise mobiilse töö 
kasutamise osakaalu poolest on Eesti Euroopa Liidus seitsmendal kohal – ligi veerand (24%) Eesti 
töötajatest on kasutanud kaugtööd või IKT-põhist mobiilset tööd.34 IKT-põhise mobiilse töövormi 
laialdast levikut ja olulisust kinnitasid ka fookusgruppide leiud. 

Sarnaselt on levinud paindlikud töövõimalused osaajaga töö näol, mis ei ole küll üks analüüsis 
käsitletavatest uutest töövormidest, kuid mis iseloomustab üldist töökeskkonda ja usalduslikkust 
töösuhetes. Fookusgruppides selgus, et mõningatel juhtudel on osaajaga töö kasutusel töö väljakutsel 
asemel, kuid tõenäoliselt on sellise lahenduse osakaal kogu osaajaga tööst väike. 

Eesti juhtimisvaldkonna uuringust nähtub, et paindlike töövõimaluste kasutamine on Eesti 
organisatsioonides viimase 10 aasta jooksul mõõdukalt laienenud. Käesolevas analüüsis uuritud 
töövormide levikut iseloomustavad juhtimisvaldkonna uuringu järgmised leiud:35  

• Kaugtöö ja paindlik tööaeg on rohkem kasutusel väiksemates organisatsioonides. 

• Suuremad ettevõtted kasutavad enam tähtajalisi lepinguid ja osaajaga tööd. 

• Kaugtööd kasutatakse uuringu andmetel veidi enam kui igas teises organisatsioonis, kuid 
umbes igas neljandas organisatsioonis kasutab sellist töövormi vaid kuni 5% töötajatest.  

• 59,7% organisatsioonidest kasutab tähtajalisi lepinguid, mis viitab organisatsioonide 
lühiajalise tööjõu vajadusele.  

                                                             
34 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
35 EAS, 2015, Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015, 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/EAS_juhtimisvaldkonna_uuring_Civitta_EBS_Final_2015
_08_17.pdf 
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• Ligikaudu igas neljandas organisatsioonis on kasutatud küll töökoha jagamist, kuid puuduvad 
tõendid töötaja jagamise kohta.  

• Eesti organisatsioonidest on ajutisi ja juhutöötajaid kasutanud 48,6%, kuid üldjuhul piirdub 
nende hulk kuni 5% töötajatest.  

• Enam kui pooltes organisatsioonides on üle mindud töölepinguliselt suhtelt ettevõttele 
teenuse osutamise rollile võlaõigusliku lepingu alusel ehk levima on hakanud ka iseseisva 
lepingupartneri roll. 

Tulemusi kinnitab ka 2015. aastal tehtud Eesti tööelu-uuring, mis keskendus paindlike töövõimaluste 
teemale töötegijate vaatenurgast. Uuring toob välja, et Eestis on paindlikud töövormid enam levinud 
kõrgematel ametiastmetel ja suurema autonoomsusega töötajate hulgas. Näiteks tegid 2015. aastal 
Eestis kaugtööd kõige enam juhid ja tippspetsialistid (38%) ning keskastme spetsialistid, tehnikud ja 
ametnikud (17%) (vt Joonis 2).36 Kõige suurem osa kaugtöö tegijatest kasutab kaugtöö võimalust alla 
veerandi tööajast. Enamiku või kogu tööaja kestel tegi 2015. aastal kaugtööd 24% kaugtöö tegijatest. 

Joonis 2. Kaugtöö levik Eestis ametialade lõikes 

Allikas: Eesti tööelu-uuring 2015, Sotsiaalministeerium 

Sarnaselt muu maailmaga on Eestis viimase paari aasta jooksul tempokalt levima hakanud töö 
koostööplatvormi vahendusel ehk jagamismajanduses. Technopolis Group & EY viisid 2016. aasta 
teises pooles läbi jagamismajanduse praktikate kaardistamise uuringu Eestis, millest selgus, et enim 
on jagamismajanduses hõivatuid transpordivaldkonnas ja majutuses. Siinkohal saab välja tuua 
sõidujagamisteenuse Uber ja kullerteenuse Wolt hüppelise leviku kasvu viimastel aastatel ning nende 
üha suureneva rolli töövõimaluste pakkujana. Kõige suuremat töötegijate arvu kasvu ongi oodata 
jagamismajanduse transporditeenuste valdkonnas, kus teenuseosutajate arv võib senises tempos 
kasvades jääda aastaks 2020 vahemikku 10 000–15 000 inimest. Seda näitajat on keeruline taandada 
täistööajaga töökohtadele, sest enamik teenusepakkujaid töötab osaajaga või pühendub veebipõhiste 
platvormide kaudu oma teenuste pakkumisele vaid lühikeseks perioodiks.37 Uuring ei andnud 
andmete puudusel hinnangut Eesti elanike arvule, kes töötavad globaalsetel koostööplatvormidel 
rahvahanke vahendusel. Samas on selge, et Eesti elanikel on võimalus sellistel koostööplatvormidel 
oma teenuseid pakkuda ning kindlasti on neid, kes seda võimalust kasutavad. 

                                                             
36 Ehk töötanud viimase nelja nädala jooksul osalise või kogu tööaja jooksul väljaspool tööruume. 
37 Technopolis Group & EY, 2016, Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis. 

Juhid ja 
tippspetsialistid, 

38%

Keskastme 
spetsialistid ja 

tehnikud, 
ametnikud, 17%

Oskus- ja 
käsitöölised, 12%

Teenindus- ja 
müügitöötajad, 

9%

Lihttöölised ja 
sõjaväelased, 9%

Seadme- ja 
masinaoperaatori

d ja koostajad
8% Muu, 

7%



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 19 
 

3.2 Uute töövormide levikut soodustavad ja takistavad tegurid Eestis 

Tegurid, mis ajendavad töötegijaid ja tööd andvaid isikuid Eestis uusi töövorme kasutama, on 
sarnased rahvusvaheliselt uute töövormide levikut toetavate teguritega. Võrreldes paljude teiste 
riikidega, on Eestis väga head infotehnoloogilised võimalused kiire internetiühenduse ning mobiilse 
interneti näol ning Eesti elanikkonda iseloomustab kõrge digioskuste tase. Need tegurid võimaldavad 
rakendada IKT-põhist mobiilset tööd oma parimas tähenduses, ning paljudel ametikohtadel on 
võimalik korraldada oma igapäevatööd kontorisse minemata – töötada liikumisel (autost, rongist), 
maakodust või muust eelistatud kohast. 2017. aasta alguses avalikustatud uued digitaalmajanduse- ja 
ühiskonna indeksi (DESI) andmed kinnitavad, et Eesti on jätkuvalt valdkonnas esirinnas, hoides kogu 
EL-is üheksandat kohta.38  

Digitaalsed oskused ja tehnoloogia areng on tugevalt seotud ka uut tüüpi organisatsioonimudelite 
arenguga. OSKA 2015. aastal tehtud uuring toob välja, et tehnoloogia (ja sotsiaalmeedia) platvormid 
hägustavad klassikalisi organisatsioonimudeleid ja toimimisviise.39 Lisaks sellele, et digitaalseid 
platvorme on mugav kasutada, on üks seda ajendav tegur nendega liitumise lihtsus. 
Koostööplatvormid võimaldavad paindlikke töötamisvõimalusi nn minimaalsete turuletuleku 
võimalustega – tüüptingimustele vastavad teenusepakkujad ei pea tegema muud, kui ennast 
veebiplatvormil registreerima. Samamoodi kiire ja paindlik on töövahendusportaalide vahendusel 
juhutööde leidmine.  

Mööda ei saa vaadata ka nooremate põlvkondade ootuste ja väärtuste muutumisest. Arusaam tööst ja 
noorte ootused tööle on sarnaselt muu arenenud maailmaga muutunud ka Eestis. Üha enam 
kombineeritakse tööl käimist e-nomaadlusega ehk reisides töötamisega või soovitakse teha tööelust 
pikemaid pause, et vahepealsel ajal leida aega enda ja oma pere jaoks. Nooremate põlvkondade jaoks 
on tüüpiline ka missioonipõhise töö tegemise soov. Samas iseloomustab neid teadmine oma väärtusest 
tööjõuturul ja head läbirääkimisoskused. Ka Eesti tööandjad on sellele tähelepanu juhtinud ja öelnud, 
et muutunud ootused tööle on paratamatus, millega tuleb arvestada ja kohaneda, kui soovitakse väärt 
töötajaid hoida.40 Lõhet töötaja ootuste ja tööandjate võimetuse vahel kohaneda võib väljendada see, 
et töötaja algatusel lõpetatud töösuhete arv kasvas töötukassa andmetel 2016. aasta esimeses pooles 
ligi viiendiku võrra.41  

Põlvkondade muutunud ootusi peegeldab ka töövahendusplatvormi GoWorkaBit 2017. aasta alguses 
läbi viidud uuring nooremapoolsete Eesti elanike seas (85% vastajatest kuulus vanusegruppi 18–32 a). 
Küsitlusele vastanutest soovis 55% teha tulevikus tööd püsival töökohal, mis võimaldab neil valida töö 
tegemise aega ja kohta, 24% näeb end tegemas projektipõhist tööd ja 16% soovib teha tööd etteantud 
ajal ja kohas. Ülejäänud 5% vastajatest ei soovinud oma tulevikule mõelda. Küsitlusele vastanutest oli 
10% valmis paindlikkuse võimatust kompenseerima suurema palgaga, aga 55% eelistab palgatõusu 
asemel siiski paindlikku tööaega. 11% puhul oli paindlikkus, võrreldes hea tiimi ja palgaga ning põneva 
tööga kõige suurem ettevõtte poolt pakutav võimalik väärtus.42 

Vähem olulised ei ole ka struktuursed erinevused omandatud haridustaseme ja oskuste ning tööturu 
vajaduste vahel. Seda sobitumist esitab kõige paremini Beveridge’i kõver, mis väljendab vabade 
töökohtade sobitumist tööd otsivate elanikega, ning mille kohaselt on sobitumine Eestis muutunud 
2015. aasta jooksul kehvemaks.43 Kuigi räägitakse tööjõupuudusest, jääb alati alles mingi arv töötuid, 
sest nende oskused, teadmised, kogemused või ootused ei sobitu tööjõuturu vajaduste konteksti. 
Mängu võivad tulla ka regionaalsed erinevused, sest suur hulk tööjõudu võib paikneda seda otsivast 
organisatsioonist eemal. Uued töövormid, ning eriti need, mis keskenduvad lihttöö tegemisele (töö 

                                                             
38 https://ec.europa.eu/estonia/20170303_desi_et 
39 SA Kutsekoda, 2016, Eesti tööturg täna ja homme, http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2017/02/Eesti_tooturg.pdf 
40 vt näiteks Circle K peadirektori Kai Realo sõnavõttu 2017. aasta kevadel tööandjate konverentsil: 
http://www.personaliuudised.ee/uudised/2017/03/15/polvkondade-vahetus--mis-saab-toost-kui-y-ei-taha-ja-z-ei-pea-
oluliseks 
41 Eesti Pank, 2017, Eesti Tööturu Ülevaade, http://www.eestipank.ee/publikatsioon/tooturu-ulevaade/2017/eesti-tooturu-
ulevaade-aprill-2017 
42 https://blog.goworkabit.com/est/uuring-millisel-viisil-soovivad-eesti-inimesed-tulevikus-tood-teha/ 
43 Eesti Pank, 2017, Eesti Tööturu Ülevaade, http://www.eestipank.ee/publikatsioon/tooturu-ulevaade/2017/eesti-tooturu-
ulevaade-aprill-2017 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 20 
 

nõudmisel mobiilirakenduse vahendusel, juhutöö ja lühiajaline töö), on sel juhul tihtipeale ainuke 
väljapääs töötustaatuse vältimiseks.  

Paraku võib mõnede töövormide kasutuselevõtmine olla töötegija jaoks ka sundolukord, eriti juhul, 
kui töövorm on suunatud lihttööjõudu kasutavatele töödele. Töötuse määr kasvas Eestis järsult pärast 
majanduskriisi algust ja tipnes 2010. aastal 16,7% tasemel. Kuigi hiljem on töötuse määr stabiilselt 
langenud (2015. aastal vaid 6,8%) ning tööjõus osalemise määr kasvanud, on tööturu ebakindlus ning 
hirm tuleviku ees sundinud inimesi otsima täiendavaid töövõimalusi ja kohati leppima madalamalt 
tasustatud ülesannete täitmisega.  

Analüüsi käigus läbi viidud fookusgruppides ilmnes, et palju tehakse uusi töövorme kasutades tööd ka 
ainuüksi seetõttu, et seda peetakse lihtsaks võimaluseks teenida lisaraha ja oma elujärge parandada. 
Sealjuures vaadatakse mööda asjaolust, et mõned uued töövormid ei sobitu tänasesse Eesti 
õigusruumi. Näiteks koostööplatvormide vahendusel töötamise puhul ei järgita TLS-i regulatsiooni 
ning töötegijaid ei kanta töötajate registrisse, sageli ei tasuta töötamisega seotud makse. Põhjusena 
võib välja tuua madala töötasu paljudel ametikohtadel ja palgavaesuse kõrge riski, mis ei võimalda 
suurele osale elanikkonnast inimväärset elu. Näiteks toob Eesti Pank oma tööjõuülevaates välja, et 
2016. aastal moodustasid miinimumtöötasuni ulatunud palgamaksed kõikidest väljamaksetest 
ligikaudu 15%, mis annab aimu väga madalalt tasustatud tööjõu osakaalust (näiteks osaajaga 
töötamise tõttu).44 Paljud uued töövormid pakuvad küll töötajale tavalise lihttöö eest saadavast tasust 
suuremat tunnisissetulekut, kuid töötaja staatus iseseisva lepingupartnerina ei võimalda 
sotsiaalkindlustust. Fookusgruppide tulemused kinnitasid, et uute töövormide kasutamist soodustab 
see, kui töö tegijal on olemas sotsiaalkindlustus kas põhitöökohast, tänu õpingutele, 
pensionimaksetele või kodus olevale vähem kui kolmeaastasele lapsele. Põhitöökoha või muude 
kohustuste kõrvalt aktiivselt projekti- või juhutööd tehes tekib aga suur risk töö tegija tervisele, 
heaolule ja töö- ja pereelu tasakaalule. 

Uutele töövormidele on iseloomulik töötegija suurem autonoomsus töö tegemisel ning tööandja 
väiksem kontroll töötaja üle, mis on paratamatu, sest paljudel juhtudel ei tekigi tööandjal võimalust 
kontrolli rakendada. Ka Eesti tööandjate esindajad tunnistasid fookusgruppides, et näiteks IKT-põhise 
mobiilse töö puhul on töötaja töötingimuste ja töötervishoiu tagamine üha kasvav väljakutse. Kuigi 
selline kogemus võib töötegijale mõjuda positiivselt ja suurendada tema ettevõtlikkust, toob see kaasa 
ka küsimuse töötegija vastutusest iseenda ees.  

Uute töövormide kasutamist mõjutab ka organisatsiooni- ja juhtimiskultuur ning ettevõtete valmisolek 
neid töövorme kasutada. EAS-i juhtimisvaldkonna uuring toob välja, et paindlike töövormide 
kasutuselevõtu arengu üks olulisemaid takistusi on asjaolu, et Eesti ettevõtted ei pööra tähelepanu 
erinevate töötegijate spetsiifilistele vajadustele värbamise, koolituse ja karjääri alal, mis võib osutuda 
oluliseks arengu takistuseks tulevikus, kui nende segmentide osakaal tööjõust kasvab (näiteks 
vanemaealiste inimeste ja etniliste vähemuste puhul).45 Teine oluline uute töövormide levikut takistav 
aspekt Eestis on ametiühingute puudumine või nende madal mõju enamikus valdkondades. Tekkida 
võivad töötajate ekspluateerimise praktikad enam haavatavate ühiskonnakihtide seas.46  

3.3 Uute töövormide kasutamise tulevikupotentsiaal Eestis 

Eesti elanike tööjõuturul osalemise aktiivsuse määr on hetkel juba üks Euroopa Liidu kõrgemaid. 
2016. aasta teisel poolel ulatus see 71% elanikkonnast, mis on kõrgem vaid Rootsis. Eesti Panga 
hinnangul võib tööjõupakkumine hakata seetõttu ammenduma.47 See on kooskõlas Eesti 
tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosiga aastani 2024, mille kohaselt kasvab hõivatute arv 6000 
inimese võrra. Arvestades Eesti vananevat rahvastikku ja prognoositavat tööturule sisenevate inimeste 
hulka, keda on vähem, kui on sealt lahkuvaid inimesi, peab aktiivsuse määr ka edaspidi kasvama.48 
Samas saab aktiivsuse määr kasvada veel pensioniea tõustes ning osalise töövõimega inimeste 
                                                             
44 Ibid. 
45 EAS, 2015, Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015, 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/EAS_juhtimisvaldkonna_uuring_Civitta_EBS_Final_2015
_08_17.pdf 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2016, Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024; 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2024_lyhikirjeldus.pdf 
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tööjõuturul osalemise kasvades pärast tööjõureformi kehtima hakkamist. Just viimase kahe mainitud 
grupi tööturul osalemise korral on oluline roll paindlikel töövõimalustel ja uutel töövormidel, mis 
muudavad võimalikuks tööjõuturul osalemise ka väga väikese osaajaga, eemalt töötades või ise 
täielikult oma tööaega kontrollides. Lisaks vähenenud töövõimega ja vanemaealistele elanikele 
senisest atraktiivsemate töövõimaluste pakkumisele on uusi töövorme kasutades võimalik tööle võtta 
ka noori ja hooldaja rollis (vanemapuhkusel, omastehooldajad) olevaid inimesi, kelle jaoks 
täiskoormusel töötamine poleks võimalik. 

Uued töövormid muudavad kohaliku tööturu atraktiivsemaks. Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga 
muutus oluliseks ühiskondlikuks probleempunktiks tööealise elanikkonna väljaränne parema 
elatustasemega riikidesse. Selle põhjusena toodi välja suurt palgaerinevust Eesti ja enam arenenud 
Lääne-Euroopa riikide vahel. Aastatel 2006–2014 lahkus Eestist keskmiselt 4300–6700 inimest 
aastas ja saabus 2200–4000 inimest aastas, mis tõi kaasa negatiivse rändesaldo.49 Samas pöördus 
rändesaldo 2015. aastal positiivseks ja Eestisse sisserändajaid oli rohkem kui väljarändajaid.  

Globaliseerunud maailmas ei saa eeldada, et Eesti elanikud otsustaksid välismaal õppimisest, 
töötamisest ja elamisest täielikult loobuda, kuid uued töövõimalused võivad neid suunata kas ajutiselt 
või pikaajaliselt Eestisse tagasi pöörduma või hoida siit lahkumast. Uuringu käigus selgus, et 
platvormimajandus on loonud näited positiivsest töökultuurist ja headest töövõimalustest madalama 
haridustasemega elanikkonna seas, mis võib julgustada neid otsustama kodumaale jäämise kasuks. 
Madalama haridustasemega elanikkonnale pakub sarnaselt uusi töövõimalusi juhutöö, mille 
vahendamine on tänu veebiplatvormidele muutunud viimastel aastatel varasemast palju lihtsamaks. 
Kõrgema oskustaseme ja haridustasemega elanikkond pöördub Eestisse tihti tagasi seetõttu, et 
arenenud on mobiilse töö võimalused ning lihtsamaks on muutunud globaalsel tööjõuturul osalemine. 

Uued töövormid soodustavad ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Ühest küljest muudavad uued töövormid 
alustavatele digimajanduse ettevõtetele kättesaadavaks globaalse tööjõuturu. Selliste töövormide 
kasutamise võimalus on aga ka spetsiifilist teadmust vajavatel kauem tegutsenud ettevõtetel, kes ei pea 
enam spetsialisti täisajaga palkama ja tema Eestisse ümberasumist korraldama, vaid saavad selleks 
kasutada kaugtöö vormis töölevõtmist või leida töötegija rahvahanke vormis globaalselt tööjõuturult. 
Teisalt saab välja tuua, et uued töövormid ja projektipõhine elu suurendavad töövorme kasutavate 
inimeste isemajandamise ja müügioskust. Sellele tulemusele jõuti ka hiljutises Eesti 
jagamismajanduse kaardistamise uuringus.50  

Ametikohad ja valdkonnad, kus uued töövormid võivad Eestis enam levida, sõltuvad konkreetsest 
töövormist. Uute töövormide kasutamise andmed Eestis kinnitavad töökohtade polariseerumise 
trendi, mille jätkumist on prognoositud ka tulevikus.51 Kõrgelt kvalifitseeritud inimesed (juhid, 
spetsialistid) saavad digitaalse majanduse võimalusi kasutada sagedamini kaugtööl või pakkudes oma 
teadmisi globaalsel tööjõuturul platvormitöö vahendusel, sõltumata konkreetsest 
tegutsemisvaldkonnast. Selliseid töid on võimalik teha ametikohtadel, mis ei eelda igapäevast 
kohalolekut tööd andva isiku ruumides, näiteks loomingulisel või analüütilisel tööl. 

Teisalt on Eestis kasvanud ka nõudlus madalama oskustasemega töötajate ja lihttööliste järele. Töö 
nõudlusel mobiilirakenduse kaudu seisneb enamjaolt vähetasustatud tööjõu vahendamises 
ülesanneteks, mis ei eelda varasemat olulist oskust või haridustaset. Hetkel on töö mobiilirakenduse 
kaudu kasutusel Eestis peamiselt transpordi- ja majutusvaldkonnas, kuid tulevikus võib see laieneda 
ka teistele teenindusvaldkondadele, näiteks lapsehoid, koristamine, aiatööd, nagu on juhtunud 
muudes riikides.  

Tööturu pikaajalisi arengusuundumusi välja tuues tuleb aga silmas pidada tööturu üldist 
nõudluskeskkonda, mis hakkab mõjutama ka uute töövormide kasutamist Eestis. Ühest küljest hakkab 
valdkonda mõjutama majanduse muutuv struktuur ja töökohtade automatiseerimine. OECD 
hinnangul võib 6,2% töökohtadest oodata ees automatiseerimine ning 21,2% puhul muutuvad 
tööülesanded oluliselt.52 Võib eeldada, et kaovad mõned lihttööd eeldavad töökohad ja uute 
                                                             
49 Statistikaamet, Välisränne riikide järgi: https://www.stat.ee/34275 
50 Technopolis Group & EY, 2016, Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis, 
https://www.mkm.ee/et/uudised/uuring-jagamismajanduse-kaive-eestis-oli-mullu-ule-40-miljoni-euro 
51 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2016, Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024; 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2024_lyhikirjeldus.pdf 
52 OECD, 2016, Automation and Independent Work in Digital Economy, http://www.oecd.org/employment/emp/Automation-
and-independent-work-in-a-digital-economy-2016.pdf 
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töövormide puhul väheneb nõudlus inimeste järele, kes teevad rutiinset käelist tööd (näiteks tootmises 
liinitöölised, kaubanduses kassapidajad).  

Samas võib oodata nõudluse kasvu inimsuhtlust eeldavate rollide järele, näiteks nõustamine ja 
coaching.53 Kuigi rahvusvaheliselt on hakanud levima mobiilirakenduse vahendusel nõustamine ning 
mentorlus, on nende kasutamise potentsiaali Eestis olemasoleva informatsiooni põhjal keeruline 
hinnata.  

Uute töövormide praegused arengud kinnitavad ka töökohtade polariseerumise trendi jätkumist 
Eestis. Suureneb nõudlus spetsialistide ja lihttööliste järele, samas kui kaduma hakkavad eeskätt 
madalat ja keskmist oskustaset nõudvad töökohad.54 Olemasolevad tööjõuprognoosid ei ole aga 
arvestanud globaalse tööturu arengutega. Uued töövormid soodustavad Eesti inimeste tööd 
globaalsetel koostööplatvormidel või IKT-põhise mobiilse töö vormis. Sarnaselt saavad uusi töövorme 
kasutades Eesti ettevõtete jaoks töötada ka alaliselt välismaal elavad inimesed. See on võimalus 
vähendada tööjõuturu koosseisu hariduse ja oskuste puudujääkidest tulenevaid riske.  

Uued töövormid tekitavad nende kasutajate jaoks Eestis ka mitmeid riske ja küsimusi. Peamine risk 
tekib Eesti töökultuuri ja madala elatustaseme kombinatsioonist, mis ajendab inimesi ühitama 
mitmeid töökohti või otsima lisaks põhitöökohale ka palgalisa teenimise võimalust uute töövormide 
abil. Inimese kogutööaega ei saa keegi kontrollida ega piirata ning nii võibki juhtuda, et paljud uusi 
töövorme kasutavad inimesed töötavad rohkem, kui on nende füüsilise ja vaimse tervise seisukohast 
soovitatav. 

3.4 Paindlike töövormide kasutamise õiguslik kontekst Eestis 

Töö tegemist saab õiguslikult mitmeti reguleerida. Nii näiteks on rätsepa ja temalt ülikonna tellinud 
kliendi vahel võlaõiguslik töövõtusuhe, spetsialist koolitab huvilisi käsunduslepingu alusel, töötamist 
ametnikuna reguleerib haldusõigus jne. Tööõiguse reegleid kohaldatakse töösuhtele siis, kui üks isik 
(töötaja) teeb teisele isikule (tööandja) töölepingu alusel tööd, alludes viimase juhtimisele ja kontrollile 
ning saades töö eest tasu.55 Kuigi tavaliselt peetakse paindlike töövormide puhul silmas töötamist 
töölepingu alusel, saab uute töövormide raames teha tööd ka võlaõiguslike teenuste osutamise 
lepingute (eelkõige käsundus- või töövõtulepingu) alusel. 

Ajaloolises tagasivaates võib öelda, et klassikalise töösuhte (mille puhul töötaja töötab tähtajatu 
töölepingu alusel täistööajaga pidevalt ühe tööandja juures) kõrval reguleeris tähtajalise töölepingu 
ning osalise tööajaga töötamist juba ENSV Töökoodeks56 (tähtajaline tööleping – § 19; osaline 
(mittetäielik) tööaeg – § 51). Need mittetüüpilised töövormid olid sätestatud ka enne 01.07.2009 
kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (EVTLS)57 (tähtajaline tööleping – § 27) ning töö- ja 
puhkeaja seaduses (TPS)58 (osaline tööaeg – § 6). EVTLS-is täpsustati tähtajalist töölepingut ja osalist 
tööaega puudutavat regulatsiooni 2004. aastal tulenevalt vajadusest harmoneerida Eesti õigus EL-i 
direktiividega. Seega saab öelda, et tähtajalise töölepingu ning osalise tööajaga on olnud võimalik tööd 
teha juba aastakümneid. 

Praegu kehtiv töölepingu seadus (TLS)59 jõustus 01.07.2009. TLS-i väljatöötamise aluseks oli turvalise 
paindlikkuse kontseptsioon,60 mis suurendas mõnevõrra töölepingu poolte vabadust kujundada 
töötingimusi oma vajadustest lähtuvalt. Lisaks kahele juba varasemalt tuntud mittetüüpilisele 

                                                             
53 Ibid. 
54 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2016, Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoos aastani 2024; 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2024_lyhikirjeldus.pdf 
55 Erikson, M. Tööõigus. Kogumikus: “Õigus igaühele. Teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse”. Toimetaja J. Sootak. Juura 
OÜ, 2017, lk 201. 
56 Eesti NSV töökoodeks. Vastu võetud 05.07.1972, jõustunud 01.01.1973. Tln: Eesti Raamat, 1985. 
57 EVTLS – RT 1992, 15/16, 241; RT I 2009, 11, 67. Seadus on kehtetu alates 01.07.2009. 
58 TPS – RT I 1994, 7, 70; 2008, 56, 313. Seadus on kehtetu alates 01.07.2009. 
59 TLS – RT I 2009, 5, 35; 28.04.2017, 1. 
60 EL on rõhutanud turvalist paindlikkust kui integreeritud strateegiat turvalisuse ja paindlikkuse samaaegseks suurendamiseks 
tööturul. Turvalise paindlikkuse elemendid on: paindlikud ja usaldusväärsed lepingulised suhted, kõikehõlmavad elukestva 
õppe strateegiad, efektiivne aktiivne tööturupoliitika ning kaasaegne, asjakohane ja jätkusuutlik sotsiaalse kaitse süsteem. 
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töövormile – tähtajalisele töölepingule ning osalise tööajaga töötamisele – näeb TLS ette veel kaugtöö 
ja renditöö kasutamise võimaluse. 

Nii tähtajalise töölepingu, osaajatöö kui ka renditöö regulatsioon on kujundatud EL-i direktiivide61 
nõudeid silmas pidades, ning neid töötamise vorme peetakse EL-is traditsioonilisteks mittetüüpilisteks 
töövormideks.62 Kõikide nende direktiivide eesmärk on ära hoida mittetüüpilises töösuhtes töötava 
isiku ebavõrdset kohtlemist, võrreldes isikuga, kes teeb sama tööd klassikalises töösuhtes, ning vältida 
nende töövormide vääriti kasutamist. Kaugtöö osas puudub EL-i liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv 
akt, küll aga peetakse selle töövormi reguleerimisel silmas EL-i sotsiaalpartnerite kokkulepet kaugtöö 
kohta.63 

TLS § 6 lg 2 sätestab, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööleping on tähtajaline, peab 
tööandja teatama töötajale töölepingu kestuse ja sõlmimise põhjuse. Tähtajalise töölepingu sõlmimist 
reguleerivad TLS §§ 9 ja 10. TLS-i § 9 järgi eeldatakse (suulise töölepingu korral), et tööleping on 
tähtajatu, kui pooled ei tõenda tähtajalise töölepingu sõlmimist. Sama paragrahv sätestab tähtajalise 
töölepingu kestuse (kuni viis aastat) ning nõuab lepingu sõlmimiseks mõjuva põhjuse olemasolu (mis 
võib olla seotud töö ajutise iseloomu või teise töötaja asendamisega; tähtajalise töölepingu sõlmimise 
võimalus võib olla ette nähtud ka eri seaduses). 

Eesmärgiga hoida ära tähtajaliste töölepingute kasutamist pideva iseloomuga tööde puhul, piirab TLS 
§ 10 tähtajaliste töölepingute järjestikust sõlmimist. Kuna tähtajaline tööleping on töötaja jaoks 
ebakindlam kui tähtajatu töösuhe, kohustab TLS § 28 lg 2 p 9 tööandjat teavitama tähtajalise 
töölepinguga töötajaid nende teadmistele ja oskustele vastavatest vabadest töökohtadest, kus 
töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. 

TLS sisaldab eriregulatsiooni ka tähtajalise töölepingu lõppemise kohta. Vastavalt TLS §-le 80 lõpeb 
leping tähtaja möödumisel. Kui aga töötaja jätkab töötamist pärast lepingu tähtaja möödumist, 
loetakse leping tähtajatuks.64 TLS § 85 lg 2 järgi võib töötaja korraliselt üles öelda ainult teise töötaja 
asendamise ajaks sõlmitud tähtajalise töölepingu. Kui tööandja ütleb tähtajalise töölepingu üles 
majanduslikul põhjusel, maksab ta töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks 
olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni (TLS § 100 lg 3). Tuleb tõdeda, et kuna tähtajalise 
töölepingu sõlmimise alused on seaduses kitsalt paika pandud, on tööandja jaoks sellise lepingu 
majanduslikel põhjustel ülesütlemine ebamõistlikult kulukas, ning kuna tähtajalise töölepingu 
täitmisel tähtajatu lepinguga võrreldes erisusi pole, siis ei lisa tähtajalise töölepingu regulatsioon 
praegusel ajal töösuhete toimimisse kuigi palju pandlikkust. 

Vastavalt TLS § 6 lg-le 5 on renditöö töö, mida töötaja teeb ajutiselt kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) 
juures, alludes viimase juhtimisele ja kontrollile. Kui töölepingu pooled on sellises töötegemise 
korralduses kokku leppinud, peab tööandja teatama töötajale, et tööülesandeid täidetakse renditööna 
kasutajaettevõttes. Kuna renditöö puhul on enamasti tegemist tähtajalise lepinguga, konkretiseerib 
TLS vastavaid reegleid renditöö kontekstis. TLS § 9 lg 1 näeb ette, et kui tööülesandeid täidetakse 
renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom 
kasutajaettevõttes. Ka renditöö korral kitsendatakse tähtajaliste töölepingute järjestikust sõlmimist, 
täpsustades, et piirangut kohaldatakse iga kasutajaettevõtja kohta eraldi (TLS § 10 lg 1). 

Renditöö puhul täiendab TLS tööandja korralduste täitmise reegleid. TLS § 17 lg 5 sätestab, et kui 
tööülesandeid täidetakse renditööna, täidab töötaja ka kasutajaettevõtja korraldusi. Tööandja ja 
kasutajaettevõtja korralduste vastuolu korral täidab töötaja tööandja korraldusi. Lisaks paneb TLS § 
28 lg 2 p 91 tööandjale kohustuse teavitada töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, tema 
teadmistele ja oskustele vastavatest kasutajaettevõtja vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on 

                                                             
61 Direktiiv 97/81/EÜ “Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt osaajatöö kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta” – EÜT L 14, 20.01.1998, lk 9–14; 
direktiiv 1999/70/EÜ “Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsiooni poolt tähtajalise töö kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta” – EÜT L 175, 10.07.1999, lk 43–
48; ja direktiiv 2008/104/EÜ “Ajutise vahendatud töö kohta” – ELT L 327, 05.12.2008, lk 9–14. 
62 Waas, B., 2016, New Forms of Employment: A Challenge for the Legislature. New Forms of Employment in Europe, editors R. 
Blanpain and F. Hendrickx. Kluwer Law International 
63 Framework agreement on telework. 16 July 2002. http://www.ueapme.com/docs/joint_position/Telework%20agreement.pdf 
(23.04.2017). Vastavalt art-le 12 on raamleping siduv sellele alla kirjutanud organisatsioonide liikmetele. 
64 Kui tööandja ei avalda teistsugust tahet viie tööpäeva jooksul, arvates ajast, millal ta sai teada, et töötaja jätkab töölepingu 
täitmist. 
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võimalik sõlmida tähtajatu tööleping.65 Renditöö regulatsioon toetab üldiselt selliste suhete toimimist 
praktikas.66 

Tulenevalt TLS § 43 lg-st 1 on osalise tööajaga tegemist juhul, kui tööandja ja töötaja on kokku 
leppinud lühemas tööajas kui 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. TLS § 28 lg 2 p 10 järgi peab 
tööandja teavitama täistööajaga töötajat osalise tööajaga töötamise võimalusest ning osalise tööajaga 
töötajat täistööajaga töötamise võimalusest, arvestades töötaja teadmisi ja oskusi. Kuna nende kahe 
sättega osalist tööaega puudutav regulatsioon TLS-is piirdub, kohalduvad osalise tööajaga töötajale 
kõik tööõiguse reeglid täies mahus. Praktikas ei ole osalise tööajaga töötamisel õiguslikke probleeme 
tekkinud. 

Lisaks TLS-ile reguleerib osalise tööaja ja tähtajalise töölepinguga töötaja ning renditöötaja võrdset 
kohtlemist võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS).67 Need sätted põhinevad eespool nimetatud EL-i 
direktiividel, kehtestades reegli, et osalise tööaja ja tähtajalise töölepinguga töötajale ei tohi kohaldada 
ebasoodsamaid tingimusi kui võrreldavale traditsioonilises töösuhtes olevale töötajale68 (VõrdKS § 111 
lg-d 1 ja 2).69 Mõnevõrra täpsem on VõrdKS § 111 lg-s 21 toodud renditöötaja võrdse kohtlemise 
põhimõte: renditöötajale ei või kohaldada ebasoodsamaid töötervishoiu ja tööohutuse, töö- ja 
puhkeaja ning töötasu tingimusi kui võrreldavale kasutajaettevõtja töötajale. Renditöötajal on õigus 
kasutada tööülesannete täitmise perioodil kasutajaettevõtja võrreldava töötajaga samadel tingimustel 
kasutajaettevõtja hüvesid, eelkõige toitlustamis-, transpordi- ja lapsehoiuteenust. 
TLS § 6 lg 4 järgi teeb kaugtöö puhul töötaja tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, 
väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja elukohas. Kui töölepingu pooled lepivad sellises 
töötamise korralduses kokku, peab tööandja teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. 
Lisaks tööandja teavitamiskohustusele TLS muid kaugtööd puudutavaid sätteid ette ei näe. Seega 
kehtib kaugtööd tegevale töötajale kogu tööõiguse regulatsioon täies mahus. Kaugtöö õiguslik 
rakendamine ei ole siiski probleemitu, enim küsimusi tekitab töötervishoiu ja -ohutuse reeglite 
kohaldamise võimalikkus.70 

Nagu alapunkti alguses märgitud, on uute paindlike töövormide raames võimalik tööd teha samuti 
võlaõiguslike teenuste osutamise lepingute alusel. Kohaldamisele tulevad eelkõige võlaõigusseaduses 
(VÕS)71 reguleeritud käsunduslepingut ja töövõtulepingut puudutavad sätted. Käsunduslepinguga 
kohustub üks isik vastavalt lepingule osutama teisele isikule teenuseid, teine isik aga maksma talle 
selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud (VÕS § 619). Töövõtulepinguga kohustub üks isik 
valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, teine 
isik aga maksma selle eest tasu (VÕS § 635 lg 1). Kuna VÕS-i reeglid on nii käsundus- kui ka 
töövõtulepingu osas üldist laadi, peavad lepingu pooled vajadusel ise töö tegemise täpsemad 
põhimõtted kokku leppima. 

Käsundus- ja töövõtulepingu puhul kehtib (erinevalt tööõiguslikust suhtest) põhimõte, et nende 
lepingute pooled on võrdsed72 ning töö tegija kui iseseisva lepingupartneri kaitsmine pole vajalik. 
Seega, võlaõiguslike lepingute alusel töötavatel isikutel puuduvad seadusest tulenevad tööalased 

                                                             
65 Kui kasutajaettevõtja ei ole töötajat vabadest töökohtadest teavitanud. 
66 2014. aastal läbi viidud renditöö uuringu kohaselt esineb tööandjate ja kasutajaettevõtjate arvates TLS-i kohaldamisel siiski 
mõningaid probleeme, nt ei loeta põhjendatuks järjestikuste tähtajaliste töölepingute sõlmimise piiramist, probleeme esineb 
saladuse hoidmise kohustuse ja konkurentsipiirangu kokkulepete sõlmimisel jms. Vt Töötingimused renditööl. Lõppraport. 
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Tartu Ülikool, 2014. 
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/renditoo_raport.pdf (02.05.2017). 
67 Võrdse kohtlemise seadus – RT I 2008, 56, 315; 26.04.2017, 6. 
68 Võrreldav on töötaja, kes teeb sama tööandja juures sama või võrdväärset tööd, arvestades sealjuures töötaja kvalifikatsiooni 
ja kutseoskusi. Kui võrreldava töötaja määramine sama tööandja juures osutub võimatuks, määratakse võrreldav töötaja 
kollektiivlepingus sätestatud korras. Kollektiivlepingu puudumisel loetakse võrreldavaks samas piirkonnas sama või võrdväärset 
tööd tegev töötaja (VõrdKS § 111 lg 4). 
69 Välja arvatud juhul, kui see on põhjendatud objektiivsete asjaoludega, mis tulenevad seadusest või kollektiivlepingust. 
70 Vt Künnapas, K., Kaugtöö aktuaalseid probleeme – Juridica 2014, 4. 
71 VÕS – RT I 2001, 81, 487; 22.02.2017, 1. 
72 See tähendab, et pooled on võrdse läbirääkimisjõuga, kuna nende vahel puudub töösuhtele iseloomulik alluvus- ja 
sõltuvussuhe. 
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tagatised, küll aga on võimalik nendes (nt puhkuse, töö tasustamise, lepingu ülesütlemise, 
töötervishoiu ja -ohutuse jmt reeglites) lepingus kokku leppida. 

Kui tööd andev isik soovib töötingimustes TLS-is lubatust paindlikumalt kokku leppida ja töö iseloom 
seda võimaldab, võib ta sõlmida tööd tegeva isikuga võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu. Tuleb 
aga tähele panna, et kokkulepitav töö tegemise korraldus välistaks alluvussuhtes töötamise,73 vastasel 
juhul loetakse vaidluse korral poolte vahel sõlmitud võlaõiguslik teenuse osutamise leping 
töölepinguks.74 Lähtuvalt eelnevast peab tööd andev isik põhjalikult läbi mõtlema, millise töö 
(tegemise korralduse) puhul milline leping sõlmida. 

Tuleb märkida, et praegusel ajal on ka töölepingulises suhtes töötav isik paljudel juhtudel suhteliselt 
iseseisev, määrates kindlaks oma töö tegemise viisi, aja ja koha. Tulenevalt teaduse ja tehnika arengust 
ei ole tööandja sageli pädev andma töö sisu kohta juhiseid; samuti võib töö olla nt liikuva iseloomuga, 
nii et tööandjal pole võimalik või otstarbekas juhendada töötajat töö tegemise aja ja/või koha osas. 
Sellised erinevused klassikalisest alluvussuhtest ei muuda pooltevahelist lepingut siiski iseseisvate 
lepingupartnerite vaheliseks suhteks – vaidluse tekkimisel hinnatakse töö tegemise tingimusi 
(korraldust) koosmõjus ning tööd andva ja tööd tegeva isiku vahelise alluvussuhte tuvastamisel 
loetakse sõlmitud leping töölepinguks. 

Eeltoodust tulenevalt on Eestis võimalik paindlikult tööd teha kas töölepingu või võlaõigusliku teenuse 
osutamise lepingu alusel. Mitmete riikide (nt Itaalia, Saksamaa, Austria, Suurbritannia, Prantsusmaa, 
Taani) töösuhete toimimisse toob rohkem paindlikkust lisaks töötajale ja iseseisvale lepinguparterile 
ka kolmanda töötegija kategooria – majanduslikult sõltuva töötegija75 – kasutamine. Üldiselt öeldes on 
majanduslikult sõltuva töötegija puhul tegemist iseseisva lepingupartneriga, kes allub majanduslikult 
(püsiva sisstuleku saamise näol) ja vähesel määral ka isiklikult (töö tegemise korralduse osas) tööd 
andvale isikule.76 Nagu enamikus riikides, töötab arvatavasti ka Eestis inimesi, kes vastavad 
majanduslikult sõltuva töötegija tunnustele.77 Kuna majanduslikult sõltuva töötegija kategooriat Eestis 
ei tunta, loetakse selline tööd tegev isik praktikas iseseisvaks lepingupartneriks.  

                                                             
73 Nii rahvusvahelise tööõiguse (ILO soovitus nr 198 töösuhte tuvastamise kohta; R198 – Employment Relationship 
Recommendation, 2006. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535, 02.05.2017) kui 
ka riigikohtu praktika (nt RKTKo 3-2-1-3-05, RKTKo 3-2-1-41-11) järgi peetakse töötegija alluvust tööd andvale isikule üheks 
olulisimaks töölepingu tunnuseks. 
74 TLS § 1 lg 2 sätestab, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, 
eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata lepingule, mille kohaselt töö tegemiseks 
kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev (TLS § 1 lg 4). 
75 Ingl k economically dependent worker või economically dependent self-employed worker. 
76 Vt ka Social protection rights of economically dependent self-employed workers. Study. European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies, Policy Department A: Employment Policy, 2013 – 
http://adapt.it/professionioggi/docs/Economically_dependent_selfemployment.pdf (02.05.2017). 
77 Kuivõrd Eestis majanduslikult sõltuva töötegija kategooriat ei ole, puudub nende kohta ka statistika. 
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4 IKT-põhine mobiilne töö 

4.1 Töövormi olemus 
IKT-põhist mobiilset tööd78 võib pidada kaugtöö edasiarenduseks, millele on hoogu andnud 
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Mõiste tähistab infotehnoloogiliste vahendite 
abil tehtavat tööd, mida tehakse kas pidevalt või osalise ajaga väljaspool tööandja ruume. Sealjuures ei 
pea töötaja seda tegema kodust, vaid võib olla samal ajal liikumises – töötada rongis, bussis, reisil olles 
vms. Üldjuhul tehakse IKT-põhise mobiilse töövormi raames edasi oma tavatööd, mis hõlmab 
jooksvate ülesannete täitmist ja kliendisuhtlust, kuid mis ei nõua kindlas asukohas viibimist. 
Tänapäeval ei ole IKT-põhise mobiilse töö mõiste puhul lepingu vorm enam oluline – IKT-põhine 
mobiilne töö kui definitsioon laieneb kõikidele töötegijatele.79 IKT-põhine mobiilne töö võib 
mõningatel juhtudel tähendada sama mis kaugtöö, seetõttu on kasutusele võetud kaugtöö/IKT-põhise 
mobiilse töö (telework/ICT-mobile work ehk T/ICTM) mõiste. Erinevus kaugtööst sõltub kaugtöö 
definitsioonist. Enamjaolt peetakse kaugtöö all silmas kodust või töökohast eemal asuvast kontorist 
tehtavat tööd. Erinevalt IKT-põhisest mobiilsest tööst võib kaugtöö hõlmata ka tööd, mida ei tehta IKT 
vahendite abil, näiteks õmblemistööd. 

Eri riikides käibivad erinevad definitsioonid muudavad keeruliseks ka IKT-põhise mobiilse töö leviku 
kohta käivate võrreldavate andmete leidmise ja analüüsimise. Peamiselt tuleb arvestada seda, et 
erinevates keeltes võivad IKT-põhine mobiilne töö ja kaugtöö olla kasutusel sünonüümidena või 
esineb sõnade tähenduses ingliskeelse vastega võrreldes mingi variatsioon. Kasutusel olevad 
definitsioonid võivad osati kattuda, näiteks siis, kui IKT-põhist mobiilset tööd tehakse kodust (Joonis 
3). 

Joonis 3 IKT-põhine mobiilne töö ja kodust tehtav töö 

 

Allikas: Technopis Group & Tartu Ülikool 

                                                             
78 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhine mobiilne töö. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on andmete töötlemise, 
salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus. 
79 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
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(T/ICTM)
Kodust tehtav 

töö

Kuidas defineerida IKT-põhist mobiilset tööd? 

IKT-põhine mobiilne töö (ICT-based mobile work) tähistab töökorraldust, mille raames töötatakse 
vähemalt osaliselt, kuid regulaarselt väljaspool “põhikontorit”, milleks võib olla nii tööandja poolt 
pakutav kontor kui ka kodukontor, kasutades selleks IKT vahendeid veebipõhise ühenduse saamiseks 
jagatud arvutite süsteemiga. Tööd tehakse kõikjal ja igal ajal, mis sobib kokku töö korralduse, 
tööülesannete, töögraafiku ja töötaja elustiiliga; mitte tingimata kindlas kohas, vaid ka teel olles. 

Allikas: Eurofound, 2015, New Forms of Employment 
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Kuigi IKT-põhine mobiilne töö on olnud kasutusel juba umbes 2000. aastate keskpaigast, võimaldavad 
seda aina enam just viimastel aastatel üha tavalisemaks muutunud mobiilse interneti lahendused, 
sülearvutite areng ja ka sobiva töökultuuri tekkimine.80  

Eurofound jagab kaugtöötajad/IKT-põhise mobiilse töö tegijad vastavalt töö tegemise kohale ning 
sellises vormis tehtava töö intensiivsusele ja sagedusele järgnevalt:81 

• regulaarselt kodust töötavad kaugtöötajad; 

• aeg-ajalt kodust IKT vahendite abil kaugtöö tegijad, keda iseloomustab madal kuni keskmine 
mobiilsus ja kaugtöö sagedus; 

• palju liikuvad ja sageli IKT-põhist mobiilset tööd tegevad inimesed.  

IKT-põhise mobiilse töö kasutamine sõltub eeskätt töö iseloomust. IKT vahendeid kasutades on 
väljaspool tööandja ruume võimalik teha paljusid töid, kuid jätkuvalt on rohkesti ametikohti, mis seda 
ei võimalda (nt tootmine, teenindussektor jne). Üldiselt ei oma töösuhte vorm IKT-põhise mobiilse töö 
puhul suurt tähtsust. IKT-põhine mobiilne töö võib olla levinud nii traditsioonilise töölepinguga 
töötavate inimeste seas kui ka nende seas, kes töötavad põhiliselt iseseisvate lepingupartneritena. 
Määrav on töötegija ja tööd andva isiku omavaheline kokkulepe ja arusaamine kontorist väljaspool 
töötamisest, mis võib olla täpsustatud sisekorraeeskirjas või ametijuhendis, aga võib olla ka lihtsalt 
suuline kokkulepe töötaja ja tööandja vahel.  

IKT-põhise mobiilse töö kasutamise peamine eeldus on hea internetiühendus töö tegemise piirkonnas 
ning ka mobiilse interneti leviala ja internetiühenduse kiirus.  

4.2 Töövormi teke ja areng 
Euroopa kaugtöö raamleping (European Telework Framework Agreement) sõnastas aastal 2006 
kaugtöö (telework) kui töö, mida tehakse, kasutades infotehnoloogiat väljaspool tööandaja ruume, 
kuigi seda tööd saaks teha ka tööandja ruumides.82 Antud definitsioon käsitles küll ainult töölepinguga 
töötajaid ning ei laienenud iseseisvatele lepingupartneritele ning muudele töötamise vormidele.  

Eurofound on 2016. aastal teinud ülevaatliku uuringu IKT-põhise mobiilse töö kohta. Selle uuringu 
andmetel võib järeldada, et IKT-põhine mobiilne töö on kõige enam levinud riikides, kus 
usaldusväärsus IKT teenuste ja kasutamise vastu on kõrge ning interneti kasutamine majapidamistes 
pigem väga levinud.83 Ametikohtade lõikes kasutavad IKT-põhist mobiilset tööd enim tippjuhid, 
spetsialistid ja tehnilise valdkonna töötajad, kõige vähem kasutatakse IKT-põhist mobiilset tööd 
põllumajanduses ja mitteoskustööliste poolt. IKT-põhist mobiilset tööd teevad enamasti 
teadmistepõhistel ametikohtadel töötavad inimesed. Näiteks Suurbritannias teeb IKT-põhist mobiilset 
tööd 18% juhtivatel ametikohtadel olevatest töötajatest. Sama tendents paistab silma ka Hollandis ja 
Soomes, kus IKT-põhist mobiilset tööd teevad eeskätt kõrgema haridusega spetsialistid – juhid ja 
müügiinimesed, kuid ka õpetajad ja assistendid. 84  

2016. aasta Eurofoundi aruandes tuuakse levinuimate IKT-põhist mobiilset töötamist kasutavate 
sektoritena välja need, mis on enam seotud infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisega ja milles on 
võimalik seetõttu töötada väljaspool tööandja ruume: näiteks finantssektor, kindlustussektor, 
kutseoskusi nõudvad sektorid ning teadus- ja tehnikasektorid(28%). Euroopa riikides on IKT-põhise 
mobiilse töö kasutamine levinud suhteliselt sarnaselt: enim kasutatakse seda IKT sektoris, 
finantsteenuste sektoris, muude teenuste ning avalikus sektoris.85 

Töövormi suhteline uudsus võib olla ka põhjus, miks seda töövormi reguleerivad seadused üldjuhul 
puuduvad. 
                                                             
80 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
81 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
82 https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20agreement%20on%20telework%20EN.pdf  
83 Internet Access to households, Eurostat, 2016: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Internet_access_of_households,_2011_and_2016_(%25_of_all_households)_YB17.png 
84 Working anytime, anywhere, Eurofound 2016, available at: 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work  
85 Ibid. 
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4.3 Töövormi levik maailmas 

Rootsis on mobiilne töö (IT-driven arbetsplats) olnud seotud IKT ja töökohtade sidumisega juba 
hilistest 1990. aastatest, kuid teistes riikides saab IKT-põhist mobiilset tööd nimetada uueks 
töövormiks. Kõige hiljutisema ülevaate kaugtöö ja IKT-põhise mobiilse töö kasutamise kohta Euroopa 
riikides annab 2015. aastal avaldatud Euroopa töötingimuste uuring.86 Selle uuringu kohaselt on 
kaugtöö ja IKT-põhise mobiilse töö kasutamise poolest esirinnas Taani (37%), Rootsi (33%), Holland 
(30%), Suurbritannia (26%), Luksemburg (26%), Prantsusmaa (25%), Eesti (24%), Soome (24%), 
Belgia (24%), Iirimaa (22%), Malta (22%), Sloveenia (21%), Austria (20%) ja Horvaatia (17%).87 Kõige 
vähem kasutatakse eelmainitud töövorme Slovakkias (10%), Poolas (10%), Tšehhis (10%), Kreekas 
(9%) ja Itaalias (7%).88 

Euroopas on Eurofoundi andmetel IKT-põhine mobiilne töö levinud peamiselt kas tähtajatu 
töölepingu alusel töötavate inimeste seas või iseseisvate lepingupartnerite hulgas. Soomes, 
Prantsusmaal, Ungaris ja Sloveenias on see töövorm enam kasutusel tavaliste palgatöötajate seas, 
samas kui Belgias, Küprosel, Taanis, Leedus, Portugalis, Hispaanias ja Rootsis kasutavad seda enam 
iseseisva lepingupartnerina töötavad inimesed. Näiteks Ungaris peetakse IKT-põhise mobiilse töö 
tegijaks peamiselt selliseid inimesi, kes töötavad iseseisva lepingupartnerina, täidavad asukohast 
sõltumatuid interneti vahendusel teostatavaid ülesandeid ning saavad tasustatud pärast kindla 
ülesande sooritamist.89  

Saksamaal, Kreekas, Lätis, Hollandis ja Norras on IKT-põhine mobiilne töö levinud mõlemat tüüpi 
töötajate hulgas. Iseseisvate lepingupartnerite hulgas levinud IKT-põhine mobiilne töö on suuresti 
seotud ka teiste uute töövormidega – näiteks rahvahange koostööplatvormil, koostöökontorid ja 
portfoolio-töö. Kaks olulisemat tegurit, mis seda suhtumist ja väljakujunenud protsesse kujundavad, 

on riigi töökultuur ja interneti levik. 

Eraldi teemana väärib IKT-põhise mobiilse töö puhul käsitlemist digitaalse nomaadluse fenomen. 
Digitaalsed nomaadid korraldavad oma tööd täielikult tehnoloogia vahendusel, töötades iseseisvate 

                                                             
86 Tasub tähele panna, et mõistete mitmekesisuse ja keerukuse tõttu eristada IKT-põhist mobiilset tööd ja kaugtööd, on ka siin 
esitatud kogunäitajad, mis hõlmavad nii kaugtööd kui ka IKT-põhist mobiilset tööd.  
87 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
88 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
89 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

Digitaalne nomaadlus kui elustiil 

Digitaalsete võimaluste arenedes on tekkinud nähtus, mida võib nimetadada digitaalseks 
nomaadluseks. Digitaalsed nomaadid (mõnikord on kasutusel ka mõiste e-nomaadid) on valdavalt 
noored teatud valdkonnale spetsialiseerunud iseseisva lepingupartnerina või täistööajaga ja 
traditsioonilise töölepingu alusel töötavad inimesed, kes kombineerivad reisimise ja töötamise. Seda 
võib suuresti seostada ka 1980. aastate alguses kuni 1990. aastate lõpus sündinud inimeste ehk Y-
põlvkonna isikliku eneseteostuse tähtsustamise trendiga. Võrreldes eelnevate põlvkondadega, 
tähtsustavad Y-põlvkonna inimesed tööalast edu vähem ning proovivad leida enam võimalusi oma 
karjääri ühendamiseks hobide ja pereeluga .  

Digitaalsete nomaadide elustiili osaks on pidev logistiliste plaanide tegemine ja internetivõimaluste 
otsimine. Erinevalt tavalistest arengumaid külastavatest turistidest veedavad digitaalsed nomaadid 
palju aega arengumaade suurlinnade hea internetiühendusega kohtades, puutudes nii rohkem kokku 
ka riigi igapäevaeluga. Digitaalsete nomaadide igapäevaelu lihtsustamiseks ja järgmise sihtkoha 
valimiseks on loodud mitmeid veebilehekülgi ja teenuseid, näiteks Nomad List 
(https://nomadlist.com) või Teleport (https://teleport.org). 

Kuigi paljudele tundub digitaalne nomaadlus eksootilise ja huvitava elustiilina, on suur osa 
digitaalseid nomaade tunnistanud, et pidev reisiplaanide tegemine ja tööeluootuste täitmine võib 
kombineeritult olla üsna väsitav.  

Allikad: https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/16/digital-nomads-travel-world-search-fast-
wi-fi; https://www.muurileht.ee/mobiilse-maailma-unistuste-arhitektid/ 
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lepingupartneritena tööd andva isiku või traditsioonilise töölepingu alusel tööandja heaks, asudes 
teises riigis või regioonis, mis võib olla kas nende koduks või ajutiseks peatuspaigaks. Samuti võib 
digitaalsete nomaadide jaoks olla tavapärane töötada kohvikus, koostöökontoris või 
transpordivahendis. Digitaalsed nomaadid valivad töötegemise riigiks tihtipeale madalama 
hinnatasemega riigi, samas kui kõrgema elatustasemega riigi ettevõtte jaoks töötamine võimaldab neil 
kulutada osa töötasust sagedasele reisimisele.90  

 

IKT-põhine mobiilne töö on suhteliselt uus nähtus, mistõttu konkreetselt sellele töövormile 
kohandatud näiteid ei ole Euroopas veel võimalik leida. Seevastu on reguleeritud kaugtööd, mille riske 
on erinevad riigid erinevalt maandanud. Toome välja olulisemad näited eeldusel, et neist paljusid 
võidakse tulevikus seada eeskujuks või kohandada ka IKT-põhise mobiilse töövormi kasutamisele. 
Näiteks Prantsusmaal on riiklikult reguleeritud see, et kaugtöö vormis töötamine peab olema tööandja 
ja töötaja vabatahtlik kokkulepe. Itaalias on kaugtöö vabatahtlikkus reguleeritud kollektiivlepinguga. 
Üldine EL-i riikide hoiak kaugtööpõhise töö puhul on ühtne – kaugtöö tegijad peavad saama samad 
sotsiaalsed garantiid kui sama töö tegijad kontoris. Samuti on liikmesriigid ühisel seisukohal, et IKT-
põhise mobiilse töö reguleerimiseks ei pea looma eraldi regulatsiooni. Näiteks Hollandis on IKT-
põhise mobiilse töö tegijad kaitstud diskrimineerimist keelava punktiga tööõiguses, mis laieneb 
kõikidele töötajatele, sõltumata nende töölepingu tüübist. Sarnaselt üldise põhimõttega on 
liikmesriigid seisukohal, et ka IKT-põhise mobiilse töö tegijad peavad läbima koolitusi ja saama 
arendada karjääri samadel põhimõtetel n-ö tavatöötajatega. Itaalias on see nõue ka seadusega 
reguleeritud. Kuna kaugtööpõhise töö tegijad kannatavad sageli sotsiaalse isoleerituse all, siis on 
näiteks Portugalis reguleeritud see, et tööandjad peavad soodustama ja motiveerima töötajatevahelist 
suhtlemist. Saksamaal on mõnedes töölepingutes sätestatud, et kaugtöö tegijad peavad regulaarselt 
osalema teatud koosolekutel. Luksemburgis on tööandjal kohustus rakendada meetmeid, et kaugtöö 
tegijad ei jääks kuidagi teistest kolleegidest eraldatuks. Hispaanias on osad ettevõtted teinud 
virtuaalseid koolitusi virtuaalsetes klassiruumides võimaldamaks ka kaugtöö tegijatel osaleda 
koolitustel võrdsetel alustel teiste kolleegidega. 

Tööajast kinnipidamine ja üleaja töötamine on üks IKT-põhise mobiilse töötamise peamisi 
riskifaktoreid. Kui suurem osa Euroopa riike on selle jätnud organisatsioonisiseseks korraldamiseks, 
siis Tšehhis ja Slovakkias on seadusega sätestatud, et ületunnitööd (sh öösel või nädalavahetusel 
töötamist) kaugtöö vormis töötamisel ei kompenseerita. Sama reegel on kollektiivlepinguga sätestatud 
ka Taanis. Kuigi tööandja on vastutav töötajate tervisekaitse ja turvalisuse eest töökohal ja tööajal, siis 
kaugtööd tegevate töötajate puhul tööandja ilmselgelt neid aspekte tagada ja kontrollida ei saa. 
Siinkohal on paljud riigid jätnud sellise olukorra tööandja vastutada ja reguleerida – enamasti on 
tööandjal kohustus kaugtöö tegijat võimalikest ohtudest ja riskidest informeerida. Sloveenias on 
tööandjal kohustus teavitada kohalikku Tööinspektsiooni kõikidest juhtudest, mil töötaja töökorraldus 
hõlmab kodus töötamist, misjärel tööinspektor peaks külastama töötaja kodu ja veenduma, et töötaja 
tervise- ja töökaitse tingimused on täidetud. Tegelikkuses see süsteem selliselt ei tööta, kuna tööandjad 
ei teavita Tööinspektsiooni ja tööinspektorid ei jõuaks kõiki kaugtöö vormis töötavate töötajate 
kodusid läbi käia. Portugalis on tööinspektorite roll antud tööandjale, kelle kohustus on veenduda, et 
tervise- ja tööohutuse nõuded töötaja kodus on täidetud. Keerulisem on olukord, kui tööd tehakse 
liikumisel (rongis, lennukis, autos) – selliste juhtumite eraldi reguleerimise kohta me uuringu käigus 
tõendeid ei leidnud. 

Töötajate privaatsuse ja andmekaitse küsimused on samuti IKT-põhise mobiilse töö tegemisel olulised. 
Tavaliselt on vastutus töötajate andmete kaitse eest sätestatud riiklikul tasandil ning iga tööandja peab 
vastutama selle eest, et tema töötajate andmed on kaitstud mistahes lepinguga töötamisel ning 
mistahes töövormi kasutamisel, sh ka arvutivõrgus tööd tehes. Tegelikkuses tähendab see seda, et 
tööandja peab informeerima töötajat võimalikest ohtudest ning meetmetest, mida tööandja ja töötaja 
peavad võtma selleks, et kaitsta töötaja andmeid. Töötajate privaatsuse tagamiseks91 on viimasel ajal 
aktiivselt räägitud ka töötajate n-ö väljalülitamise õiguse teemal (right to disconnect). Tööandjal on 
läbi arvutivõrgu ja e-posti teel võimalik põhimõtteliselt mistahes ajaperioodil ja kohas töötajaga 
                                                             
90 https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/16/digital-nomads-travel-world-search-fast-wi-fi, 
https://www.muurileht.ee/mobiilse-maailma-unistuste-arhitektid/ 
91 Töötaja privaatsuse kaitse mõiste on siinkohal kasutusel parema puudumisel. Siin ei ole käsitletud privaatsuse tagamist 
õiguslikus mõttes. Mõeldud on pigem tööandja keeldu sekkuda töötaja vaba aja kasutamisse. Töötaja privaatsus õiguslikus 
mõttes tähendab õigust perekonna ja eraelu puutumatusele, sõnumisaladusele jms. 
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suhelda, kuid kui see satub üha sagedamini töövälisele ajale, võib see oluliselt riivata töötajate õigust 
privaatsusele. Seetõttu jõustus 1. jaanuaril 2017 Prantsusmaal seadus, millega pandi rohkem kui 50 
töötajaga tööandjale kohustus rääkida töötajatega läbi veebipõhise suhtluse põhimõtted.92 Sellega anti 
töötajatele põhimõtteliselt võimalus öelda tööandajale, et nad ei soovi töövälisel ajal tööandja e-
kirjavahetusele reageerida ning neil on õigus kaitsta oma privaatsust (ehk omada juriidilist õigust 
töövälisel ajal tööülesannetega mitte tegeleda ning pühendada tööväline aeg muudele eraelulistele 
tegevustele). Sarnane diskussioon on käivitunud ka Suurbritannias, kuid tulenevalt kultuurilisest 
taustast on vähetõenäoline, et niisugune seadus Suurbritannias kasutusele võetakse.93 Erinevalt 
Prantsusmaast levib Suurbritannias individualistlik töökultuur – väljalülitamise õiguse reguleerimise 
järele võib puududa kollektiivne vajadus, sest Suurbritannias on viimasel ajal üleüldine teadlikkus era- 
ja tööelu tasakaalust tõusnud, mistõttu ka tööandjad pigem ei eelda, et töötajad on töövälisel ajal 
valmis tööprobleeme lahendama.  

4.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku ja töötegija ning ühiskonna/regiooni jaoks 

Kasu tööd andvale isikule 

Tööd andvate isikute seisukohast võimaldab IKT-põhise mobiilse töö praktikate lubamine ja sellealane 
julgustamine võtta tööle inimesi, kes ei saaks igapäevaselt kontoris viibida, näiteks piiratud 
liikumisvõimega inimesed või omastehooldajad. Lisaks on paindlikkust võimaldavad tööd andvad 
isikud tööturul atraktiivsemad nende töötegijate jaoks, kes peavad seda töö- ja pereelu ühitamisel 
oluliseks eelduseks. Samuti loob IKT-põhise mobiilse töö kasutamine organisatsioonile 
innovaatilisema kuvandi ning aitab töötajaid rahulolevamatena hoida. Eemalt töötamise 
julgustamiseks võiks tööandja seisukohast oluline olla ka kokkuhoid tööruumide arvelt.94 

Tööandja ruumidest eemal töötavad inimesed on individuaalsel tasandil üldjuhul keskmisest 
produktiivsemad. Põhjusena saab välja tuua asjaolu, et selle töövormi kasutajatel on rohkem võimalust 
strateegilistel hetkedel keskenduda, kuid üks oluline põhjus võib olla ka töötegijate keskmisest 
sagedamini tehtav ületunnitöö, mida töötundide lugemisel ei arvestata.95 

Kasu töötegijale 

Digitaliseerimine on üks peamine töökohtade põhiolemust muutev protsess, tuues kaasa positiivseid 
tendentse töötegija jaoks. IKT-põhise mobiilse töö tegemisel peab töötegija kulutama vähem aega 
transpordile (tööleminekul). Varasemad analüüsid on seda seostanud oluliselt madalama 
stressitaseme ja parema töö- ja pereelu tasakaaluga.96 Seega on selle töövormi kasutamise peamine 
eelis suur paindlikkus töö tegemise koha ja aja suhtes. Kuigi kontorist väljaspool töötava inimese täpne 
tööaeg ja kättesaadavus sõltub kokkulepetest tööandjaga, on IKT-põhise mobiilse töö tegijatel suurem 
valikuvabadus ja autonoomia oma tööaja korraldamisel. Eurofound toob välja, et IKT-põhist mobiilset 
töövormi kasutavatel inimestel on tööpäeva jooksul tihtipeale tööga mitteseotud kõrvaltegevusi ning 
nad korraldavad seeläbi oma tööaja ise ümber, näiteks päeval perele ja kodule pühendatud aja võrra 
õhtul tööd tehes.97 

Üks oluline motivatsioon töötajate jaoks, et IKT-põhist mobiilset tööd teha, on vähenenud ajakulu 
transpordile, mis võib kokkuvõttes olla märkimisväärne. Oma töökoha valimise võimaluse eelis on 
seegi, et töö tegija võib ise valida just käsil olevast ülesandest lähtuva töö tegemise koha – näiteks 
võivad keskendumist eeldavad ülesanded edeneda kiiremini töökollektiivist eemal olles. 

                                                             
92 https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/01/21/a-workers-right-to-disconnect-from-work/#15ba79d46b60  
93 http://www.personneltoday.com/hr/uk-follow-french-introduce-right-disconnect/  
94 Popma, J. ,2013, The Janus face of the ‘New Ways of Work’. Rise, risks and regulation of nomadic work, ETUI, Working Paper 
2013.07, Brussels.  
95 Eurofound & ILO (Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work) toob välja, et 
kuivõrd väljaspool tööandja ruume töötavate inimeste tööaega on keerulisem jälgida, jääb nende puhul ületunnitöö sagedamini 
tasustamata. 
96 Eurofound, 2016, Foundation Seminar Series 2016: The impact of digitalisation on work, eurofound, Dublin.  
97 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
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Kokkuvõttes on leitud, et töötajad, kellel on oluline autonoomsus töö tegemise aja ja koha osas, on 
õnnelikumad, tervemad ja tajuvad vähem tööstressi, kuid seda juhul, kui töötaja ei ole tööga üle 
koormatud ning tema kolleegid ja ülemused teda selles toetavad.98 

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andev isik 

Kuigi töötegijale võib IKT-põhise mobiilse töövormi valik tuua kaasa suurenenud rahulolu ja kasvanud 
produktiivsuse, esitab selle töövormi rakendamine tööd andvale isikule mitmeid väljakutseid. 

Olulisem neist on töötegija tööaja ja tulemuslikkuse jälgimine, mis muutub töötegija eemal viibides 
varasemast keerulisemaks. Varasema kontrollipõhise töökultuuri asemel eeldab IKT-põhise mobiilse 
töö kasutamine usalduslikku suhet töötaja ja tööandja vahel ning seeläbi ka erilist pingutust tööd 
andva isiku poolt, et võtta kasutusele uued juhtimismudelid. Samas tuleb mainida, et töövormi levides 
on turule tulnud hulgaliselt digitaalseid võimalusi töötegija panust ja tegevusi väga detailselt jälgida. 

Tööd andvale isikule on väljakutseks ka töötegija juhendamine ja koolitamine. 

Probleemid töövormi rakendamisel – töötegijad 

IKT-põhine mobiilne töö võib anda võimaluse tööd ja pereelu paremini ühitada, aga võib tekkida ka 
vastupidine efekt, kui kontorist eemal töötamisega kaasneb ootus olla kättesaadav igal ajahetkel. 
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamisel on inimesel võimalus olla pidevalt n-ö võrgus. Töökohtade 
puhul, kus tööaeg ei ole hästi korraldatud või mis on oma olemuselt ettearvamatud, võib tööaja piiride 
kadumisel olla oluline mõju nii töötegija vaimsele kui ka füüsilisele tervisele, sest väheneb 
täisväärtusliku puhkeaja osakaal.99 IKT-põhise mobiilse töö tegijatel võivad piirid pereelu ja töö vahel 
hägustuda, neil tekib tunne, et nad peavad olema tööandjale pidevalt kättesaadavad, ning neil võib 
hakata tekkima raskusi töö- ja kodukeskkonna eristamisel. Kasvada võib ka töötaja töökoormus. 
Eurofound toob välja, et mitmete Euroopas ja mujal maailmas läbi viidud uuringute põhjal teevad 
IKT-põhise mobiilse töö vormis töötavad inimesed nädalas keskmiselt kuni paar tundi rohkem tööd 
kui tööandja ruumides töötavad inimesed. Samuti on kontorist eemal töötavate inimeste seas, 
võrreldes tööandja ruumides töötavate inimestega, tavalisem õhtuti või nädalavahetuseti töötamine.100  

Digitaliseerumine ja pidev võrgustumine on kasvatanud ka nende töökohtade osakaalu, kus töötegija 
peab suhtlema mõnes teises ajatsoonis olevate klientidega ja osalema n-ö maailmaturul, sõltumata 
tema enda töö tegemise kellaajast. See võib olla tööd andva isiku poolne nõue või kaasneda sellega, et 
inimene on ise otsustanud teha tööd mõnest kaugest piirkonnast. Sellisel viisil töötamine võib 
tähendada pidevat öötööd või ebarutiinseid tööaegu, mis on töötegijale kurnav.101 IKT-põhise mobiilse 
töö puhul on inimesed tihedamas omavahelises suhtluses, kuid see tähendab töötegija jaoks ka 
kohatist informatsiooni üleküllust, mis suurendab veelgi sellises vormis töötamise stressi.102 

Euroopa töötingimuste uuring toob välja, et keskmiselt tajuvad IKT-põhist mobiilset tööd tegevad 
inimesed tavatöötajatest suuremat stressi ning seda just suurema töökoormuse ja töö- ja pereelu 
piiride kadumise tõttu.103 See viitab vajadusele töökoormuse kontrollimise ning parema 
kommunikeerimise järele töötaja ja tööandja vahel. 

Töötegija stressitaset ja rahulolu IKT-põhise mobiilse tööga võib hakata häirima ka see, kui tööd andev 
isik on paika seadnud üksikasjalised jälgimisprogrammid, et näha, kui palju aega kulutab töötegija 
konkreetsete tööülesannete täitmisele. Seega võib IKT-põhise mobiilse töö tegemisega kasvada küll 
autonoomsus ja vastutus oma töö korraldamise eest, kuid sellega võrdeliselt ka tööd andva isiku 
poolne kontroll.104 

Mitmed uuringud on välja toonud asjaolu, et väljaspool tööandja ruume töötavad inimesed tunnevad 
sageli sotsiaalset isoleeritust ning tahaksid rohkem oma kolleegidega näost näkku suhelda. See võib 
sõltuda ka sellest, kas kolleegid töötavad samuti kontorist eemal ning kas omavahelise informaalse 

                                                             
98 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
99 Eurofound, 2016, Foundation Seminar Series 2016: The impact of digitalisation on work, eurofound, Dublin. 
100 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
101 Seda võib sageli juhtuda digitaalsete nomaadidega, vt uue nähtuse kohta pikemalt ülalpool. 
102 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
103 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
104 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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suhtluse loomiseks on kasutusel mingeid infotehnoloogilisi programme.105 Näiteks on tõestatud, et kui 
valdavalt töötavad inimesed kontoris koos, siis sellisest töökollektiivist pikemalt eemal olles on 
tõenäoline, et eemalolija jääb ilma olulisest informatsioonist. Isegi kui kogu kollektiiv kasutab IKT-
põhist mobiilset tööd peamise töövormina, on meeskonnatööd internetiüleselt keerulisem plaanida kui 
näost näkku. Probleeme võib tekitada ka omavaheliste arusaamatuste lahendamine.106  

Omaette teema on IKT-põhise mobiilse töö tegijate füüsiline töökeskkond ja töötervishoid. Kui 
traditsioonilise töökoha puhul pööratakse tööandja poolt loodud töötingimustele töökohal olulist 
tähelepanu, siis IKT-põhise mobiilse töö puhul on tööd andval isikul pea võimatu kontrollida, milline 
on töötegija töökeskkond ning kas tema töötamise viis on optimaalne. See tähendab, et töötegijatel on 
endil kohustus tagada, et töötegemise keskkond oleks neile ohutu ning ei kahjustaks tervist. 
Sellegipoolest kaasneb risk, et kui töötegija ise hoolikalt töötingimusi ei jälgi, loob pikaajaline IKT-
põhine mobiilne töö terviseriski – näiteks väheergonoomilisel istmel istumise, ebasobiva arvutiekraani 
kasutamise või pimedas ruumis töötamise tulemusena jne. Eraldi riskiallikaks on tihti või kogu aeg 
liikuvas transpordivahendis töötamine. Sobivate töötingimuste tagamiseks oleks vaja, et töötegijatel 
oleks head teadmised, kuidas ja mida teha, kuid seni ei ole tööd andvad isikud ega töötegijad näinud 
vajadust IKT-põhise mobiilse töö kasutuselevõtmisel spetsiaalseid koolitusi läbi viia.107 (vt Tabel 2) 

Tabel 2 IKT põhise mobiilse töö töövormi üldnäitajad 

Näitaja Kirjeldus 

Töövormi nimetus IKT-põhine mobiilne töö (ICT-based mobile work). 

Töövormi kirjeldus 
Töövorm, mille raames töötatakse vähemalt osaliselt, kuid regulaarselt 
väljaspool “põhikontorit”, kasutades selleks IKT vahendeid veebipõhise 
ühenduse saamiseks jagatud arvutite süsteemiga. IKT-põhist mobiilset tööd 
saab teha kõikjal ja igal ajal. 

Rakendamine Traditsiooniline tööleping või iseseisva lepingupartnerina töötamine. 

Eeldused kasutamiseks 
Väga hea internetiühendus ja/või mobiilse interneti levik, ettevõtte tehnilised 
lahendused – virtuaalne kontor, ühiselt ligipääsetavad veebikeskkonnad ja 
andmebaasid, usalduslik töösuhe tööandja ja töötaja vahel, tööaja jälgimise 
süsteem.  

Valdkonnad Kõik valdkonnad, kus töö iseloom võimaldab tööd teha väljaspool tööandja 
ruume. 

Töövormi kasutavad 
riigid 

Üle maailma piisavalt hea internetiühendusega riigid, kus töökultuur on 
soosiv. 

Eelised ja puudujäägid 
töötegija jaoks 

+ paindlikkus töö tegemise asukoha ja tihtipeale ka aja osas 
+ kulub vähem aega töölemineku ja transpordi peale 
+ suurem võimalus tööd ja pereelu ühitada 
+ töötamise efektiivsuse tõus 
+ suurem töö korraldamise autonoomia 
+ võimalus valida töötamiseks sobiv geograafiline piirkond, isegi kui tööd 
andev isik asub mujal 
- töö- ja pereelu piiride hägustumise ning sellega kaasneva stressi oht 
- ületöötamise oht 
- sotsiaalse isolatsiooni kasvamise oht 
- kohatine tööd andva isiku poolse suurema kontrolli oht 
- risk töötegija tervisele, kui töötegija ise oma töötingimusi ei kontrolli 

                                                             
105 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
106 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
107 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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Eelised ja puudujäägid 
tööd andva isiku jaoks 

+ töötegija rahulolu kasv 
+ saab kaasata eemal elavaid oluliste oskuste ja teadmistega töötegijaid 
- võib kaduda kontroll töötegija tööle pühendatud aja üle 
- turvariskid 
- organisatsioonis võib kaduda ühtekuuluvustunne 
- vajab rohkem energiat ja tähelepanu juhtimise osas 
- tööd andev isik ei saa kontrollida töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist 

Võimalused erinevate 
inimeste/gruppide 
töölevõtmiseks 

Inimesed piirkondadest, kus igapäevane liikumine võib olla raskendatud. 
Inimesed, kes igapäevaselt ei saaks tööl käia (nt väikeste laste vanemad, 
omastehooldajad jt). 
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4.5 Hea näide: IKT-põhine mobiilne töö Suurbritannias 

Suurbritannia tööturgu reguleerib kolm peamist õiguslikku alust:108 üldised töötamist reguleerivad 
õigusaktid (Common Law), nende alamaktid (Statutes) ja EL-i õigusaktid. Vastavalt seadusele peab 
tööandja kahe kuu jooksul pärast töötegija tööle asumist mistahes lepinguvormis sõlmima töötegijaga 
lepingu. Seega on kõik töötegijad, kellel on mistahes tüüpi töö tegemise leping, seaduse mõistes tööga 
hõivatud. Viimane tõik on omakorda Suurbritannia statistiliselt madala tööpuuduse määra üheks 
peamiseks põhjuseks. Ajalooliselt on Suurbritannias kolme tüüpi töötajaid: iseseisvad 
lepingupartnerid (self-employed independent contractors), renditöötajad (agency workers) ja 
töötajad (employees). Viimasel ajal on tulnud juurde ka neljas kategooria – töötegijad (worker), mis, 
tõsi küll, kattub osaliselt eelnevate kategooriatega. 

Iseseisvad lepingupartnerid (self-employed independent contractors) on füüsilised isikud, kes teevad 
ise otsuseid oma tööde suhtes ning omavad oma tööde jaoks eraldi pangakontot. Nad võivad 
paralleelselt teha tööd mitmele tööandjale. Selline töökorraldus on kasulik nii tööandjale (ei pea 
järgima töötajaid kaitsvaid õigusakte (employment protection legislation), teisest küljest naudivad 
iseseisvad lepingupartnerid soodustusi maksusüsteemis (maksustamine on lihtsam kui ettevõtjal). 

Renditöötajad (agency workers) on personalifirma (employment agency) palgal, mis annab neile ka 
sotsiaalsed garantiid. Viimane rendib oma töötajaid välja ettevõtetele; sageli ulatuvad rendiperioodid 
kuude- ning isegi aastatepikkuseks. Isegi kui renditöötajal puudub töösuhe kasutajaettevõttega, on 
sellel teatud kohustused renditööjõu ees, näiteks kohustus mitte diskrimineerida, tagada turvalised 
tervise- ja töötingimused, maksta vähemalt miinimumtöötasu või lubada töötada osalise koormusega. 

Töötajatele (employees) kohalduvad tööõigusega kaasnevad kohustused ja õigused. Traditsiooniline 
tööleping on enimlevinud töölepingu vorm Suurbritannias. 

Töötegijad (workers) on Suurbritannia tööõiguse terminoloogiasse tulnud EL-i õigusest tulenevalt 
alles hiljuti. Töötegija on inimene, kes töötab kas töölepingu või mistahes muu lepingu alusel, kus 
osapooled on kokku leppinud teenuste personaalse osutamise. Kuigi töötegija kontseptsioon on 
mõnevõrra ebaselge ning üksmeelt ei ole ka Suurbritannia enda asjatundjate hulgas, siis töötegija ja 
tööandja suhte all mõistetakse olukorda, kus tööandja annab töötegijale mingi konkreetse ülesande. 
Teiste sõnadega võiks seda mõista kui projektipõhist töötamist. Töötegijale laienevad osad töölepingu 
seadusest tulenevad hüved, kuid mitte kõik.  

Peamine töötamist reguleeriv õigusakt on töölepinguseadus (Employment Rights Act), mida on pärast 
1997. aastat oluliselt täiendatud, sh lubades paindlikku tööaja rakendamist. Samas on Suurbritannia 
tööõigus suhteliselt liberaalne töötaja õiguste kaitse osas, lihtsustades ühest küljest nii töölevõtmist 
kui ka töösuhte ülesütlemist, kuid jättes siiski rohkem õigusi töötajale. Suurem osa Suurbritannia 
töötajaskonnast töötab tavalise tähtajatu töölepinguga, mis kaitseb nii nende õigusi kui tagab ka kõik 
sotsiaalsed garantiid. Suurbritannia töötamist reguleerivad õigusaktid tagavad Euroopa Liidu ühe 
kõige erinevamaid töötamise võimalusi pakkuva õiguskeskkonna. 

Suures osas Suurbritannia ettevõtetest valitseb tänaseni tugev austus hierarhia ning juhi positsiooni 
vastu – juhi otsuseid reeglina ei vaidlustata. Kontroll organisatsiooni tegevuse üle ja selle efektiivsus 
                                                             
108 http://www.tim-russell.co.uk/upimages/employment%20guide.pdf  

• Suurbritannia ühendab Inglismaad, Šotimaad, Walesi ja Põhja-Iirimaad, moodustades 
Euroopa Liidu suuruselt kaheksanda riigi. Suurbritannia rahvaarv on 65,4 miljonit inimest. 
Elanikest 81,9% elab linnades (o1.04.2017 seisuga). 

• 74,6% rahvastikust on tööga hõivatud, 4,7% on töötuid ja 21,6% on mitteaktiivsed (kõik 
vanusegrupid kokku). 

• Suurbritannia SKP 2016. a.  IV kvartalis oli 1,5%. 

• Majanduskasv 2016. a. III kv  oli 0,5%. 

• Suurbritannia ühendab Inglismaad, Šotimaad, Walesi ja Põhja-Iirimaad, moodustades 
Euroopa Liidu suuruselt kaheksanda riigi. Suurbritannia rahvaarv on 65,4 miljonit inimest. 
Elanikest 81,9% elab linnades (o1.04.2017 seisuga). 

• 74,6% rahvastikust on tööga hõivatud, 4,7% on töötuid ja 21,6% on mitteaktiivsed (kõik 
vanusegrupid kokku). 

• Suurbritannia SKP 2016. a. IV kvartalis oli 1,5%. 

• Majanduskasv 2016. a. III kv oli 0,5%. 
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on juhi kõige olulisemad oskused – see omakorda nõuab head vastastikust usalduslikku suhet juhi ja 
töötajate vahel. Briti organisatsioonid on ‘meeskonnamängijatele’, ‘üksikud hundid’ ei tohi 
organisatsiooni missiooni kahjustada.109 Pikaaegne ärikultuur on loonud üldise usaldusliku 
ärikeskkonna – üldjuhul juhte usaldatakse ja austatakse, mis omakorda soodustab paindlike 
töövormide laialdast levikut. 

Margaret Thatcheri seadusemuudatustega 1979. aastast on ametiühingute roll Suurbritannias oluliselt 
vähenenud – kui tol ajal kuulus ametiühingutesse ligi 80% töötajaskonnast, siis 1997. aastal kuulus 
sinna ainult 30% töötajatest ning needki töötavad enamasti avalikus sektoris. Erasektori töötajate 
osakaal ametiühingutes oli samal aastal 12%.110 Üheks põhjuseks võib olla ka väike- ja keskmiste 
ettevõtete kiire areng ja suur osakaal majanduses (pea pooled töötajatest töötavad väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtetes), kus vajadus ametiühingutesse kuulumise järele puudub,111 ning tänu 
tehnoloogia arengule, globaliseerumisele ja turgude arengule tulevikus jätkab see arv pigem 
kahanemist. 

Tänapäeval on umbes 14% Suurbritannia töötajaskonnast (4,1 miljonit inimest) ise endale tööandjad 
(self-employed); see võimaldab küll olla oma töö planeerimises autonoomne, kuid samal ajal on nende 
keskmine sissetulek 83% töötajate keskmisest sissetulekust.112 Makromajanduslikust vaatenurgast 
võivad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted küll elavdada majandust ja suurendada sisetarbimist, 
kuid suundumus teha töölepingu asemel tööd, olles ise endale tööandja (ehk suundumus suurema 
sotsiaalse volatiilsuse suunas), on oluliselt vähendanud maksutulusid ning aeglustanud SKP kasvu. 

4.5.1 IKT-põhise mobiilse töö kasutamine Suurbritannias 

Suurbritannia on Eurofoundi viimase IKT-põhise mobiilse töö ülevaate kohaselt Euroopas IKT-põhise 
mobiilse töö ja kaugtöö kasutamise poolest esirinnas. Vastavalt Euroopa töötingimuste uuringule 
2015. aastal asetub riik töövormi kasutajate hulga järgi neljandale kohale – 26% töötajatest on 
töövormi kasutanud.113 Ametikohtade lõikes kasutavad IKT-põhist mobiilset tööd enim tippjuhid 
(senior managers), spetsialistid (professionals) ja tehnilise valdkonna töötajad, kõige vähem 
kasutatakse IKT-põhist mobiilset tööd põllumajanduses ja mitteoskustööliste poolt. 2016. aastal 
avaldatud Eurofoundi uuringu tulemused kinnitavad, et IKT-põhist mobiilset tööd teevad enamasti 
teadmistepõhistel ametikohtadel töötavad inimesed: Suurbritannias teevad IKT-põhist mobiilset tööd 
18% juhtivatel ametikohtadel olevatest töötajatest.114 Suurbritannias on 60% IKT-põhise mobiilse töö 
tegijatest iseseisvad lepingupartnerid (kes saavad oma aega ise planeerida) ning 38% on töötajad 
(employees), kellest omakorda teeb IKT-põhist mobiilset tööd tähtajatu töölepingu alusel 67% ning 
38% teeb seda tähtajalise lepingu alusel. 

Suurbritannia tööõigus on piisavalt liberaalne ja paindlik soodustamaks IKT-põhist mobiilset tööd, 
mistõttu seda eraldi ükski regulatsioon ei reguleeri. Pigem on mindud seda teed, et riik on julgustanud 
organisatsioone ise looma vabatahtlikke kokkuleppeid, juhendeid või raamistikke 
lubamaks/reguleerimaks IKT-põhist mobiilset töötamist organisatsioonisiseselt. Nimetatud 
kokkuleppevormidel ei ole juriidilist jõudu ning need on soovitusliku iseloomuga: ehk tööandajad ja 
töötajad lepivad tingimustes vastastikku kokku. Selline ‘pehme’ reguleerimise vorm eeldab tööandja ja 
töötaja vahelist usalduslikku suhet ning paneb peamise vastutuse tööandjale, samas kui näiteks 
Tšehhi, Ungari, Poola, Portugal, Slovakkia ja Sloveenia on IKT-põhist mobiilset tööd reguleerinud 
õigusaktidega. 

Me ei leidnud uuringu käigus tõendeid, et IKT-põhise mobiilse töö riskidest tulenevalt oleks 
sotsiaalseid garantiisid kuidagi riigi poolt reguleerida püütud. Pigem on jäädud organisatsioonisiseste 
kokkulepete ja juhendite juurde, tõstes nii tööandja kui ka töötaja teadlikkust ja vastutust võimalike 
riskide tekkimise eest. 

                                                             
109 http://www.expatica.com/uk/employment/Business-culture-in-the-United-Kingdom_103182.html 
110 https://www.lawteacher.net/free-law-essays/employment-law/brief-history-of-uk-labour-law-employment-law-
essay.php#defining-self-employment 
111 http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/10/New-Forms-of-Work_WEB1.pdf  
112 http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/10/New-Forms-of-Work_WEB1.pdf 
113 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
114 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
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4.5.2 IKT-põhise mobiilse töö mõjud Suurbritannias 

Uuringud IKT-põhise mobiilse töö ja kaugtöö kohta näitavad, et Suurbritannias tunnevad seda 
töövormi kasutavad töötajad üldiselt madalamat stressitaset ja vähem väsimust. Seda seostatakse 
väiksema vajadusega igapäevaselt kontorisse sõita.115 Samas on juba pikemat aega selge, et töö- ja 
pereelu piiride hägustumine on tõsiasi ka paljude Suurbritannia töötajate jaoks, kes töötavad 
väljaspool tööandja ruume. Tööaja piirid ei ole selged ja tööpäev hajub tavapärasega võrreldes palju 
pikema perioodi peale.116 

Samas on leitud, et tööandja ruumidest eemal töötavad inimesed tunnevad sagedamini sotsiaalset 
isolatsiooni, sest neil ole võimalik igapäevaselt kolleegidega näost näkku suhelda.117  

Kontorist eemal töötamise praktika on hakanud muutma ka töökultuuri. Näiteks on Suurbritannias 
hakatud kontorites kasutama paindlikku tööruumi (flexi-space), mis tähendab seda, et juba kontori 
planeerimisel arvestatakse sellega, et mõned töötajad ei viibi alaliselt kontoris. Niisuguse lähenemise 
miinuseks võib olla see, et töötajatel kaob ära vabadus soovi korral siiski kontorisse minna ja nad 
tunnevad, et on sunnitud leidma töötamise koha väljaspool kontorit. 

Huvitav on ka IKT-põhise mobiilse töö vormi kasutajate sooline jaotus Suurbritannias. Ligikaudu 70% 
selle töövormi kasutajatest on mehed, samas kui vaid kolmandik on naised.118 Väidetavalt on põhjus 
töövormiga sageli kaasnev töötundide arvu tõus ning meeste suurem kalduvus ületunnitööd teha. 
Sellise soolise jaotuse sotsiaalmajanduslikud mõjud vajavad aga veel uurimist.  

4.5.3 Leitud edutegurid IKT-põhise mobiilse töö kasutuselevõtus Suurbritannias 

• paindlik tööõigus, mis võimaldab inimestel kasutada erinevaid töövorme neile sobivalt; 

• traditsiooniliselt usalduslikud suhted tööandjate ja töötajate vahel; 

• IKT vahendite hea levik ja digitaalsete oskuste kõrge tase. 

4.6 IKT-põhine mobiilne töö Eestis 
Eestis on seni palju kaugtöö teemadel arutatud ning IKT-põhine mobiilne töö on terminina esile 
kerkinud alles viimasel paaril aastal. Seetõttu anname siinkohal ülevaate ka kaugtöö näitajatest Eestis. 
Kuues Euroopa töötingimuste uuring paigutas Eesti kaugtöö ja IKT-põhise mobiilse töö leviku poolest 
Euroopa Liidu liikmesriikidest seitsmendale kohale. Kokku on kaugtööd ja/või IKT-põhist mobiilset 
tööd teinud 24% Eesti töötajatest.119 

Eestis on tekkinud head eeldused IKT-põhise mobiilse töö praktiseerimiseks laialt levinud 
internetiühenduse ja mobiilse interneti võimaluste näol. Fookusgruppides selgus, et IKT-põhise 
mobiilse töö ja kaugtöö võimalused on aina enam levinud erinevat tüüpi organisatsioonides. Peamine 
eestvedaja IKT-põhise mobiilse töö võimaluste pakkumises oma töötajatele on erasektor ning eriti 
globaalseks loodud (born global) ettevõtted, mis võtavad inimesi tööle rahvusvaheliselt tööjõuturult 
ning kus IKT-põhine mobiilne töö ongi peamiselt kasutusel olev töövorm. Toodi välja, et sellised 
ettevõtted on algusest peale oma töötajate kaasamise üles ehitanud antud töövormile tuginedes ning 
loodud on sobivad IKT-põhise mobiilse töö kasutamise tingimused: 1) töövormi kasutamisele vastav 
organisatsioonikultuur; 2) töötajatele võimaldatakse palju autonoomsust; 3) kasutatakse automaatseid 
tööaja jälgimise süsteeme; 4) lihtsustatakse töötajate omavahelist suhtlemist erinevaid veebipõhiseid 
suhtluskeskkondi kasutades; 5) töötajatele võimaldatakse ligipääs koostöökontoritele (coworking 
space).  

Samas toodi välja, et Eestis on veel palju selliseid organisatsioone, kus on kaugtöö ja IKT-põhine 
mobiilne töö küll võimalik ning mõned töötajad ka kasutavad seda võimalust, kuid valdav osa töötajaid 
käib igapäevaselt kontoris. Kui eemalt töötavaid töötajaid just teadlikult ei integreerita, kipuvad nad 
jääma üldisest organisatsioonisisesest suhtlusvõrgustikust eemale. Kolmanda olulise valdkonnana 
                                                             
115 Eurofound & ILO, 2017, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work. 
116 Eurofound, 2017, Harrise põhjal (Harris, L.,2003, Home-based teleworking and the employment relationship, Personnel 
Review, Vol. 32, No. 4.). 
117 Eurofound, 2017, Beauregard’i põhjal (Beauregard, A., Basile, K. and Canonico, E., 2013, Home is where the work is: A new 
study of homeworking in Acas – and beyond, Acas, London). 
118 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
119 Eurofound, 2016, 6th European Working Conditions Survey. 
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toodi välja avalik sektor ja suurkorporatsioonid, kus suurel osal ametikohtadest saaks oma 
tööülesandeid täita ka eemalt, kuid kus seda ei võimaldata kontoris kohal käimist eeldava 
organisatsioonikultuuri või kõrgete turvariskide tõttu. Neljandat tüüpi näited hõlmasid ettevõtteid, 
mis olid eemalt töötamise praktika omaks võtnud ning mille varem peakontoris töötanud töötajad said 
ise valida, millises piirkonnas oma kontor või kodukontor avada.  

Need näited ilmestavad asjaolu, et IKT-põhise mobiilse töö rakendamine eeldab lisaks headele 
tehnilistele võimalustele ka arengut juhtimiskultuuris ning uute juhtimispraktikate ja 
organisatsioonisiseste suhtlusmustrite kasutuselevõttu ja soodustamist. Töötaja ja tööandja vahel peab 
olema usalduslik suhe.  

EAS-i 2015. aasta juhtimisvaldkonna uuringust selgub, et kaugtööd kasutatakse igas teises uuritud 
organisatsioonis, kuid umbes igas neljandas on kaugtööd tegevaid töötajaid vaid kuni 5%. Seevastu 
13,2% ettevõtetest vastas, et kaugtööd kasutab rohkem kui veerand nende töötajatest. Uuringu 
kohaselt kasutatakse kaugtööd kõige enam väikestes organisatsioonides. Uuring toob välja ka selle, et 
kaugtöö võiks Eestis rohkem kasutusel olla avalikus sektoris.120 

Sarnaselt käsitles kaugtöö teemat Eesti tööelu-uuring, mis tõi välja, et 2015. aastal oli kaugtööd teinud 
20% töötajatest; kaugtöötajate osakaal on sama mis 2009. aasta uuringus. Valdavalt tehakse kaugtööd 
vähem kui veerandi ulatuses kogu tööajast. 24% töötajatest tegi kaugtööd suurema osa või kogu tööaja 
jooksul. Kaugtööd teevad peamiselt juhid ja tippspetsialistid (38%), keskastme spetsialistid, tehnikud 
ja ametnikud (17%). Muudes ametigruppides jäi kaugtöö tegijate osakaal alla 12%. Enam on kaugtöö 
tegijaid meeste hulgas (24%, võrreldes 16% naistöötajatega) ja nende inimeste seas, kes kuuluvad 
vanusegruppi 25–49 eluaastat (23%). Olulise uuringutulemusena saab välja tuua ka asjaolu, et osalise 
või täieliku töövõimekaoga inimestest tegi kaugtööd 14%, mis peegeldab kaugtööga kaasnevaid 
võimalusi tuua töövõimekaoga inimesed tagasi tööturule.121  

2017. aastal algatas Targa Töö Ühing ettevõtete seas märgise jagamise konkursi Kaugtöö Tegija 2017. 
Märgis tunnustab organisatsioone, mis võimaldavad kaugtöötamist ja paindlikult töötamist ning aitab 
seda laiemalt teadvustada. Targa Töö Ühing uuris küsitluse käigus põhjuseid, miks inimesed kaugtööd 
teha soovivad: 67% soovib oma tööaega paindlikult kasutada, 52% soovib vähendada tööl käimisele 
kuluvat aega ja raha, 49% soovib saada vaheldust igapäevasest rutiinist, 43% soovib segamatult 
keskenduda tööülesannete täimisele, 33% soovib puhata intensiivsest suhtlemisest ja 25% soovib 
hoolitseda pereliikmete eest.  

4.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 
4.7.1 IKT-põhise mobiilse töö mõiste 

Eesti õiguses ei ole IKT-põhise mobiilse töö mõistet ette nähtud. Selle töövormiga sarnased töötamise 
viisid on kaugtöö ja (Eestis eraldi mitte reguleeritud) kodutöö. Rahvusvahelisel tasandil on kodutööga 
seonduv sätestatud ILO konventsioonis nr 177 Kodutöö kohta (1996)122, mille art 1 punkti (a) kohaselt 
on kodutöö töö, mida isik teeb: 

(i) oma kodus või muus enda valitud kohas, mis ei ole tööandja tööruum, 

(ii) tasu eest,  

(iii) mille tulemuseks on tööandja määratud toode või teenus, sõltumata sellest, kes hangib 
seadmed, materjalid või muud töövahendid; 

välja arvatud juhul, kui see isik on sellisel määral sõltumatu ja majanduslikult iseseisev, et teda saab 
siseriikliku õiguse kohaselt lugeda iseseisvaks töötegijaks. Eesti ei ole ILO konventsiooni nr 177 
ratifitseerinud. 

                                                             
120 EAS, 2015, Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015, 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/EAS_juhtimisvaldkonna_uuring_Civitta_EBS_Final_2015
_08_17.pdf  
121Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 1/2017, 2017, Eesti tööelu-uuring 2015, https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/eesti_tooelu_uuring_2015.pdf  
 
122 C177 – Home Work Convention, 1996. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312322:NO 
(23.04.2017). Konventsioon jõustus 2000. aastal. 
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Kaugtöö mõiste on sätestatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni, Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Käsitööga Tegelevate Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu ja 
Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse poolt 16. juulil 2002. aastal alla kirjutatud Raamlepingus 
kaugtöö kohta.123 Raamlepingu art 2 (1) järgi on kaugtöö töö korraldamise ja/või teostamise vorm, kus 
infotehnoloogia abil ja töölepingu või töösuhte kontekstis viiakse tööd, mida on võimalik viia läbi ka 
tööandja ruumides, regulaarselt läbi väljaspool tööandja ruume.124 

Võrreldes ILO konventsiooni nr 177 ja Euroopa raamlepingu regulatsioone, võib järeldada, et 
konventsioonis on kodutöö mõiste sätestatud sedavõrd laialt, et see hõlmab ka raamlepingus 
ettenähtud kaugtöö mõiste – mõlema definitsiooni kohaselt leiab töötamine aset väljaspool tööandja 
ruume125, samuti ei ole kodutöö puhul välistatud infotehnoloogiliste vahendite kasutamine. 

Lähtuvalt TLS § 6 lg-st 4 on kaugtööga tegemist juhul, kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja 
teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas 
töötaja elukohas. Seega on TLS-s sätestatud kaugtöö mõiste laialt, hõlmates üldjuhul nii ILO 
konventsioonis nr 177 kui Euroopa raamlepingus ettenähtut. Erinevalt raamlepingust ei täpsusta TLS 
seda, et kaugtööd tehakse regulaarselt.126 

Tekib küsimus, mida kujutab endast IKT-põhine mobiilne töö ja kuidas see suhestub kaugtöö 
mõistega? IKT-põhist mobiilset tööd ei ole spetsiaalselt reguleeritud rahvusvahelisel tasandil ega 
üheski välisriigis.127 Küll aga on IKT-põhise mobiilse töö kohta antud selgitus mitmete Euroopa riikide 
praktikaid analüüsivas Eurofoundi aruandes järgnevalt: IKT-põhine mobiilne töö on töö, mida tehakse 
vähemalt osaliselt kuid regulaarselt väljaspool „peakontorit“, olgu selleks tööandja ruum või 
kohandatud kodukontor, kus kasutatakse ettevõtte arvutisüsteeme laivõrguühenduse kaudu info- ja 
kommunikatsioonivahenditega. Tööd tehakse kõikjal ja igal ajal, mis sobib kokku töö korralduse, 
tööülesannete, töögraafiku ja töötaja elustiiliga; mitte tingimata kindlas kohas, vaid ka teel olles.128 

Kuigi Eurofoundi aruanne ei ole õigusakt ega paku välja IKT-põhise mobiilise töö legaaldefinitsiooni, 
saab seda siiski üldjoontes Euroopa raamlepingus ja TLS § 6 lg-s 4 sätestatuga võrrelda, et mõista, 
millega on IKT-põhise mobiilse töö puhul olemuslikult tegemist ning kas IKT-põhine mobiilne töö 
vajab Eesti õiguses määratlemist. 

Lisaks Euroopa raamlepingus ettenähtule tuuakse Eurofoundi selgituses välja, et IKT-põhine mobiilne 
töö võib aset leida kus iganes väljaspool tavapärast töö tegemise kohta, sh väljaspool mistahes 
tööandja ruume ja kodukontorit, ka teel olles. Siiski ei saa öelda, et Euroopa raamleping peab kaugtöö 
tegemise kohana silmas ainult töötaja kodu, kaugtöökeskust vms. Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni tõlgenduste kohaselt hõlmab raamlepingus sätestatud kaugtöö mõiste ka mobiilset 
kaugtööd.129 Seega ei oma Eurofoundi selgituses toodud täpsustus sisulist tähendust. 

Teine täiendus, mida Eurofoundi aruande selgitus võrreldes Euroopa raamalepingus ettenähtuga 
sisaldab, puudutab info(- ja kommunikatsiooni)tehnoloogia kasutamise korda. Kui raamlepingu järgi 
tehakse kaugtööd infotehnoloogia abil, siis aruandes toodud selgitus täpsustab, et ettevõtte 
arvutisüsteeme kasutatakse laivõrguühenduse kaudu info- ja kommunikatsioonivahenditega. Siit 
tulenevalt on IKT-põhise mobiilse töö selgitus mõnevõrra täpsem kui kaugtöö mõiste – info- ja 

                                                             
123 Framework agreement on telework. 16 July 2002. 
http://www.ueapme.com/docs/joint_position/Telework%20agreement.pdf (23.04.2017). Vastavalt art-le 12 on raamleping 
siduv sellele alla kirjutanud organisatsioonide liikmetele. 
124 Raamleping kaugtöö kohta. Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped. Kogumik. Koostajad E. Käärats ja M. 
Talur. Sotsiaalministeerium. Ilo, 2009. 
125 Seega võib mõistet „kodutöö“, mis viitab justkui töötamisele kodus, pidada liiga kitsaks. 
126 Seega reguleerib TLS ka sellist kaugtööd, mida regulaarselt ei tehta. TLS-i definitsioon ei sätesta samuti töö tegemise viisi, 
seega võib, kuid ei pea kaugtööd tegema infotehnoloogia abil. 
127 IKT-põhise mobiilse töö kohta eriregulatsiooni puudumine ei võimalda selle töövormi kohta tehtavas õigusanalüüsis võrrelda 
Eesti õigust teiste riikide õigusega ega kasutada teiste riikide regulatsioone Eesti õiguse kohta tehtavate ettepanekute 
põhistamisel. 
128 New forms of employment. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2015, lk 72. 
129 Vt Voluntary agreement on telework. European Trade Union Confederation interpretation guide. 
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Telework%20-%20ETUC%20interpretation%20guide%20EN.pdf 
(23.04.2017), lk 10. 
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kommunikatsioonivahendite abil kasutatakse ettevõtte arvutisüsteeme – kuid samas kaugtöö 
üldsõnalise defineerimise tõttu katab see ka IKT-põhise mobiilse töö selgituses toodud töökorraldust. 

Eurofoundi aruandes toodud selgitus lisab samuti, et IKT-põhist mobiilset tööd tehakse vähemalt 
osaliselt väljaspool peamist kontorit. Kuigi Euroopa raamalepingus toodud kaugtöö mõiste nimetatud 
aspekti ei täpsusta, ei saa seda erinevust pidada oluliseks – ka raamlepingus reguleeritud kaugtöö 
puhul on võimalik sellist tööd teha kas osaliselt või täisajaga.130 

Kui võrrelda Eurofoundi aruandes toodud IKT-põhise mobiilse töö selgitust TLS § 6 lg-s 4 sätestatud 
kaugtöö mõistega, siis viimases puudub nii tehtava töö regulaarsuse kui info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise nõue. Samas on TLS-is antud definitsioon sedavõrd üldine, 
et see hõlmab IKT-põhise mobiilse töö kohta antud selgitust igas aspektis. 

Eelneva analüüsi põhjal võib öelda, et nii TLS-is kui Euroopa raamlepingus on kaugtöö mõiste 
sätestatud niivõrd laialt, et see hõlmab ka IKT-põhist mobiilset tööd.131 Tuleb siiski nentida, et kuna 
praktikas muutub IKT-põhine mobiilne töö tehnoloogia arengu tõttu aina levinumaks, siis üha enam 
kasutatakse kaugtöö asemel terminit ‘IKT-põhine mobiilne töö’132, mis on traditsioonilise kaugtööga 
võrreldes veel vähem kindla töötamiskohaga seotud.133 Et aga kaugtööd saab teha ka ilma IKT 
vahendeid kasutamata (nt käsitöö tegemine kodus), siis võib IKT-põhist mobiilset tööd lugeda üheks 
kaugtöö alaliigiks. Kuna kaugtöö mõiste hõlmab ka IKT-põhist mobiilset tööd, siis me ei pea vajalikuks 
õigusaktides eraldi IKT-põhise mobiilse töö mõistet sätestada. 

4.7.2 Töö tegija õiguslik seisund 

Nagu eelmises alapunktis selgitatud, peab nii ILO konventsioon nr 177 Kodutöö kohta (art 1 p (a)) kui 
Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta (art 2 (1)) tööd tegeva isiku all silmas 
töölepingu alusel töötavat inimest. TLS, mille § 6 lg 4 annab kaugtöö mõiste ja sätestab tööandja 
kaugtööst teavitamise kohustuse, kehtib samuti töötaja suhtes. Ka IKT-põhist mobiilset tööd kui 
kaugtöö alaliiki on võimalik teha töölepingulises suhtes, kui tööd tegev isik allub134 tööd andvale 
isikule ja on täidetud muud töölepingule iseloomulikud tunnused.135 Kuigi IKT-põhise mobiilse töö 
puhul ei saa täpselt paika panna töö tegemise kohta, ei muuda see erisus töösuhte olemust.136 Euroopa 
riikidest Soomes, Prantsusmaal, Ungaris ja Sloveenias tehakse IKT-põhist mobiilset tööd eelkõige 
töölepingu alusel.137 

Õiguslikus mõttes saab IKT-põhist mobiilset tööd teha ka iseseisva lepingupartnerina võlaõigusliku 
teenuse osutamise lepingu (eelkõige käsundus- või töövõtulepingu) alusel. Kui IKT-põhist mobiilset 
tööd tegev isik on iseseisev lepingupartner, siis tööd andev isik tema töö tegemise korraldusse ei sekku. 
Töö tegija määrab ise oma töö tegemise aja, koha ja viisi, temale kuuluvad töövahendid, ta kannab 
töötamisega seotud riske jne. Tööd andev pool on aga huvitatud eelkõige kvaliteetse ja õigeaegse töö 
tulemuse saamisest. Belgias, Küprosel, Taanis, Leedus, Portugalis, Hispaanias ja Rootsis tehakse IKT-
põhist mobiilset tööd peamiselt iseseiva lepingupartnerina.138 

                                                             
130 Ibid. 
131 Sel põhjusel ei ole võimalik nõustuda G. Tavitsa seisukohaga, et TLS IKT-põhist mobiilset tööd spetsiifiliselt ei reguleeri. Vt G. 
Tavits. New Forms of Employment in Estonia. New Forms of Employment in Europe, editors R. Blanpain and F. Hendrickx. 
Kluwer Law International, 2016, lk 196. 
132 Vt ka Discussion with Irene Mandl. Technopolis Group ja Tartu Ülikool, 15.03.2017 (uuringu koostajate valduses). 
133 New forms of employment. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2015, lk 7. 
134 ITK-põhise mobiilse töö korral on tööandjal võimalik tehnoloogilisi vahendeid kasutades isegi täpsemalt kui tavalise kaugtöö 
puhul kontrollida, millal töötaja tööd teeb. New forms of employment. European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, lk 77. 
135 Töölepingule iseloomulike tunnuste kohta vt ILO soovitust nr 198 töösuhte tuvastamise kohta; R198 – Employment 
Relationship Recommendation, 2006. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535 (02.05.2017). 
136 Ka Riigikohus on kolmepoolset töösuhet puudutavas otsuses märkinud, et töölepingu tüüpiliste tunnuste puudumine ei 
tarvitse igal juhul välistada töölepingu olemasolu (RKTKo 3-2-1-13-08). 
137 New forms of employment. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2015, lk 72–73. 
138 Samas, lk 73. Kuna iseseisvate lepingupartnerite töösuhtetele kohaldub VÕS ning nad ei vaja töötamisel erikaitset, siis 
käesolevas analüüsis iseseivate lepingupartnerite töötamist pikemalt ei käsitleta. 
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Mõnede Euroopa riikide – Saksamaa, Kreeka, Läti, Hollandi ja Norra – praktika järgi tehakse IKT-
põhist mobiilset tööd nii töölepingulises suhtes kui iseseisva lepingupartnerina. Eurofoundi aruanne 
asetab IKT-põhise mobiilse töö tegija eelkäsitletud kahe töötegija kategooria – töötaja ja iseseisva 
lepingupartneri – vahele.139 Tõepoolest, paljudel juhtudel võivad IKT-põhist mobiilset tööd tegevad 
isikud samaaegselt vastata nii töötaja kui iseseisva lepingupartneri tunnustele. Sellisel juhul tehakse 
tööd võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu (käsundus- või töövõtulepingu) alusel. Kuna töö 
tegemise koha valib töötegija ise, ei ole see tööd andva isiku kontrolli all; samuti ei pruugi töö andja 
olla huvitatud sellest, millal tööd tehakse, vaid üksnes töö kvaliteetsest tulemusest. Tööd andev pool ei 
pruugi olla pädev andma üksikasjalikke juhiseid ka töö tegemise viisi kohta; töö vahendid võivad 
kuuluda tööd tegevale isikule jms. Seega töölepingulisele suhtele iseloomulik töö tegija tugev allutatus 
tööd andvale isikule puudub. Küll aga võib pooltevaheline suhe olla pikaajaline ning tööd andvalt 
isikult saadav tasu IKT-põhise mobiilse töö tegija ainus või peamine sissetuleku allikas. Sellisel puhul 
on tööd tegev isik haavatavam kui iseseisev lepingupartner, sest ta on töötajaga sarnaselt tööd andvast 
poolest majanduslikult sõltuv. 

Kuigi Eesti praktikas peetakse eelkirjeldatud viisil tööd tegevat isikut iseseisvaks lepingupartneriks, ei 
pea me seda lähenemist õigeks. Kuna suur osa IKT-põhise mobiilse töö tegijatest võib kuuluda 
töötajate ja iseseisvate lepingupartnerite vahele jäävasse „halli alasse“, soovitame nende kaitseks 
kasutusele võtta uue tööd tegeva isiku liigi – majanduslikult sõltuv töötegija. Peame majanduslikult 
sõltuva töötegija all silmas isikut, kes on ühest tööd andvast isikust majanduslikult sõltuv iseseisev 
lepingupartner.140 Kuigi majanduslikult sõltuv töötegija ei allu töötajaga võrdsel määral tööd andvale 
isikule, tagatakse talle eelkõige tema majandusliku haavatavuse tõttu mitmed tavaliselt töötajale ette 
nähtud tööalased õigused.141 Kuna majanduslikult sõltuv töötegija vastab nii töötaja kui iseseisva 
lepingupartneri tunnustele, ei ole selles staatuses töötavaid inimesi võimalik kaitsta olemasolevat töö 
tegijate liikide kaksikjaotust (töötaja ja iseseisev lepingupartner) säilitades või edasi arendades. 
Majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutusele võtmisega on võimalik anda üldine tööalane 
kaitse isikutele, kes seda – töösuhtes täieliku iseseisvuse puudumise tõttu – vajavad.142 

Lähtuvalt eelnevast leiame, et IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik võib õiguslikus mõttes olla nii 
töötaja, iseseisev lepingupartner143 kui majanduslikult sõltuv töötegija. 

4.7.3 Töötingimused 

4.7.3.1  Töölepingu sõlmimine 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik on töötaja, kohaldub talle TLS-is sätestatud töölepingu 
sõlmimise regulatsioon täies mahus.144 Kuna töölepingus kaugtöö tegemises kokku leppimine (TLS § 6 
lg 4) ei vabasta lähtuvalt TLS § 5 lg 1 p-st 8 tööandjat kohustusest teavitada töötajat töö tegemise 
kohast, tuleb selles ka IKT-põhise mobiilse töö puhul kokku leppida – töö tegemise kohaks võib olla 

                                                             
139 New forms of employment. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2015, lk 8. 
140 Haljasmäe, R. defineerib oma magistritöös majanduslikult sõltuvat töötegijat järgnevalt: isik, kes teeb võlaõigusliku lepingu 
alusel tulu saamiseks ilma kõrvalise abita tööd ühele isikule, kellelt ta saab kogu oma sissetuleku või olulise osa sellest. R. 
Haljasmäe. Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, eraõiguse 
instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk 34. 
141 Õigus mõistlikule tööajale, puhkusele, töötada ohututes ja tervislikes töötingimuses, õiglasele töötasule, kaitsele lepingu 
tööandjapoolse ülesütlemise korral, ühineda, sõlmida kollektiivlepingud, saada informatsiooni ja pidada konsultatsioone 
tööandjaga. Samas. 
142 Seoses uute töövormide esilekerkimisega märgib A. Perulli, et n-ö sõltuvatele iseseisvatele lepingupartneritele (töö-)õigusliku 
kaitse andmine on üha suurenev trend. A. Perulli. The Notion of ‘Employee’ in Need of Redefinition. A Thematic Working Paper 
for The Annual Conference of the European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market 
policies: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical Employment and Digitalisation. European Commission, April, 
2017 (uuringu koostajate valduses). 
143 Kuna iseseiva lepingupartneri kui töö tegija õigused ja kohustused on ammendavalt reguleeritud VÕS-is, siis käesolevas 
õigusanalüüsis tema staatusel pikemalt ei peatuta. 
144 Ka Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta art 3 (2) järgi annab tööandja kaugtöötajale vajalikku 
kirjalikku informatsiooni kooskõlas direktiiviga 91/533/EMÜ (“Tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või 
töösuhte tingimustest” – EÜT L 288, 18.10.1991, lk 32–35). Nimetatud sättes lisatakse, et kaugtöö omapära tõttu antakse 
tavaliselt kirjalikku informatsiooni ka muude tööaspektide kohta, nagu näiteks ettevõtte osakond, mille juurde kaugtöötaja 
kuulub, tema otsene ülemus või muud inimesed, kelle poole ta võib tööalaste või isiklike küsimuste tekkides pöörduda, 
aruandluse korraldus jne. 
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mõni kindel väljaspool tööandja ettevõtet asuv paik ja/või töötaja valitud mistahes töö tegemise koht 
või piirkond. 

Majanduslikult sõltuva töötegija puhul ei ole vaja talle lepingu sõlmimisel töötajaga sarnaseid tagatisi 
ette näha ja lähtuda tuleb VÕS-i regulatsioonist. 

4.7.3.2 Töötasu 

IKT-põhise mobiilse töö tegemisel töölepingulises suhtes kohaldub töötajale kogu TLS-is ja muudes 
tööõigusaktides ettenähtud töö tasustamist puudutav regulatsioon. 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tuleb tema 
majandusliku sõltuvuse tõttu tööd andvast isikust tagada talle õiglane töötasu ehk sõltuvalt töötatud 
ajast vähemalt riiklikule töötasu alammäärale145 vastav tasu. Kuigi enamikus riikides (v.a 
Suurbritannia), kus on majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutusel, ei ole tema suhtes 
minimaalset tasumäära kehtestatud ega riikliku alampalga maksmise kohustust laiendatud146, leiame, 
et Eestis tuleb, põhjusel, et tööd andvalt isikult saadav tasu on töö tegija ainus või peamine sissetuleku 
allikas, majanduslikult sõltuvale töötegijale tagada töötasu alammäära maksmine. 

4.7.3.3 Töö- ja puhkeaeg 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tehakse töölepingu alusel, siis tulenevalt töö iseloomust – tööd võib teha 
kõikjal ja igal ajal – ei ole võimalik töötaja suhtes kõiki TLS-i töö- ja puhkeaja reegleid kohaldada, sest 
tööandja ei suuda nende täitmist kontrollida. Ka Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping 
kaugtöö kohta näeb ette, et kaugtöötaja korraldab ise oma tööaega (art 9 (1)). Eelnevast tulenevalt 
soovitame töö- ja puhkeaja reeglite kontekstis taas kasutusele võtta iseseisva otsustuspädevusega 
töötaja kategooria, kellele kõik töö- ja puhkeaja sätted ei laiene. 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja osas võimaldab töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohaldamisest 
erandeid teha ka direktiiv 2003/88/EÜ “Tööaja korralduse teatud aspektide kohta”147, täpsemalt selle 
art 17 (1) a), mis sätestab, et nõuetekohaselt töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldpõhimõtteid 
arvestades võivad liikmesriigid teha erandeid artiklitest 3–6 (igapäevane puhkeaeg, vaheajad, 
iganädalane puhkeaeg, maksimaalne iganädalane tööaeg), 8 (öötöö pikkus) ja 16 (võrdlusperioodid), 
kui tööaja pikkust kõnealuse tegevuse konkreetsete omaduste tõttu ei mõõdeta ja/või ei määrata 
eelnevalt kindlaks või kui selle määravad töötajad ise, eriti kui kõne all on iseseisva otsustamisõigusega 
isikud. 

Ka kuni 30.06.2009 kehtinud TPS kasutas iseseisva otsustuspädevusega töötaja (isiku) kontseptsiooni. 
TPS § 1 lg 3 p 1 kohaselt loeti iseseisva otsustuspädevusega isikuks töötajat, kes vastavalt töölepingule 
määratleb ise oma tööaja, kusjuures tema tööaega ei määratleta otseselt ega kaudselt tööandja 
ühepoolse otsuse või poolte kokkuleppega. Soovitame eeltoodust lähtuda ka iseseisva 
otsustuspädevusega töötaja defineerimisel TLS-is. 

Vastavalt TPS § 1 lg 3 p-le 1 võis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes jätta kohaldamata 
ületunnitöö (TPS §-d 7–9), õhtusel ja ööajal töötamise ning tööaja arvestuse ja korralduse (sh 
puhkamiseks ja einetamiseks antava vaheaja) (TPS §-d 11–16) ning tööpäevasisese, igapäevase ja 
iganädalase puhkeajaga seotud reeglid (TPS §-d 19–21). Erinevalt direktiivis 2003/88/EÜ ettenähtust 
kehtis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes piirang maksimaalse iganädalase tööaja kohta – 40 
tundi nädalas (TPS § 4 lg 1). Leiame, et töötaja tervise kaitse huvides peab ka iseseisva 
otsustuspädevusega töötaja kategooria taas kasutusele võtmisel jääma tema suhtes kehtima 
iganädalase tööaja piirang (TLS §§ 43 ja 46). Seega leiame, et iseseisva otsustuspädevusega isikule ei 
rakendu järgmised TLS-i sätted: § 44 (ületunnitöö), § 47 (tööaja korraldus), § 50 (öötöö piirang), § 51 
(igapäevane puhkeaeg) ja § 52 (iganädalane puhkeaeg). 

IKT-põhise mobiilse töö tegemisel majanduslikult sõltuva töötegijana tuleb samuti kohaldada 
maksimaalse iganädalase tööaja reegleid. Kuigi kõikides välisriikides ei ole majanduslikult sõltuva 

                                                             
145 Alates 1. jaanuarist 2017 on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. 
Töötasu alammäära kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2015. a määrus nr 139 – RT I, 22.12.2015, 51. 
146 Haljasmäe, R., 2010 Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, 
õigusteaduskond, eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, lk-d 59–60. 
147 EÜT L 299, 18.11.2003, lk 9–19. 
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töötegija maksimaalse tööaja kestust fikseeritud148, leiame, et Eestis tuleb majanduslikult sõltuva 
töötegija tervise kaitse huvides laiendada talle TLS §-s 46 sätestatud töö tegemise aja piirangut.149 

Nii töötaja kui majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab tööandja IKT-põhise mobiilse töö 
tegemiseks kuluvat aeg kindlaks teha ehk iganädalase tööaja kasutamist kontrollida tehnoloogiliste 
vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

4.7.3.4 Puhkus 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik on töötaja, kehtib tema suhtes TLS-is sätestatud põhipuhkuse 
regulatsioon (§§ 55–58, 68–71) täies mahus. 

Ehkki majanduslikult sõltuvale töötegijale on mõnedes riikides, kus seda kontseptsiooni kasutatakse, 
põhipuhkuse saamise õigus ette nähtud,150 leiame, et kui IKT-põhist mobiilset tööd tehakse 
majanduslikult sõltuva töötegijana, on tööd tegev isik oma tegevuse korraldamisel piisavalt vaba, 
leidmaks endale aega pikemalt töölt eemal olemiseks ja puhkamiseks. Seega ei ole vaja majanduslikult 
sõltuvale töötegijale puhkuse saamise õigust õigusaktiga ette näha. 

4.7.3.5 Töölepingu muutmine 

Töötaja suhtes, kes teeb IKT-põhist mobiilset tööd, kehtivad kõik TLS-is ettenähtud töölepingu 
muutmist puudutavad sätted (§§ 12, 37, 47 lg 4 jm). 

Majanduslikult sõltuv töötegija antud küsimuses tööõiguslikke tagatisi ei vaja. 

4.7.3.6 Töölepingu lõppemine 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tehakse töölepingu alusel, siis laieneb TLS-is sätestatud töölepingu 
lõppemise regulatsioon (TLS §§ 79–103) tema suhtes täies ulatuses. 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tulenevalt tema 
majanduslikust haavatavusest soovitame võrreldes VÕS-s ette nähtuga piirata tema lepingu 
ülesütlemist tööd andva isiku poolt. Leiame, et tööd andval isikul ei pea olema õigust majanduslikult 
sõltuva töötegija tähtajatu leping igal ajal üles öelda. Kuigi välisriikides majanduslikult sõltuvale 
töötegijale lepingu ülesütlemise korral tööõiguslikke tagatisi üldiselt ette ei nähta, teeme Eesti õiguse 
kontekstis ettepaneku, et tööd andev isik saab majanduslikult sõltuva töötegija lepingu üles öelda vaid 
erakorraliselt ehk mõjuva põhjuse olemasolul.151 

4.7.4 Töötervishoid ja -ohutus 

4.7.4.1 Riskide hindamine 

Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta art 8 (1) sätestab, et tööandja vastutab 
kaugtöötaja töötervishoiu- ja ohutuse kaitsmise eest kooskõlas direktiiviga 89/391/EMÜ.152 Seega, 
raamlepingust tulenevalt ei saa IKT-põhise mobiilse töö korral teha töökeskkonna riskihindamise ja 
selle alusel koostatava tegevuskava kohta käivate reeglite rakendamisel erisusi.153 

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS)154 § 13 lg-tele 3–5 on tööandja kohustatud 
hindama töökohal esinevaid riske töötaja tervisele ning töötama töökeskkonna riskihindamisest 
lähtudes välja tegevuskava riskide vältimiseks või vähendamiseks. IKT-põhise mobiilse töö puhul tuleb 
riskihindamise läbiviimisel arvestada, et see töö ei ole enamasti seotud kindla töötamiskohaga, töö on 
liikuva iseloomuga ning seda võib teha ka nt autos, rongis ja lennukis. 

                                                             
148 Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk 52. 
149 Samale seisukohale jõudis ka Haljasmäe oma magistritöös. 
150 Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk 55. 
151 Samas, lk-d 63–67. 
152 Direktiiv 89/391/EMÜ “Töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta” – 
EÜT L 183, 29.06.1989, lk 1–8. 
153 Voluntary agreement on telework. European Trade Union Confederation interpretation guide. 
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Telework%20-%20ETUC%20interpretation%20guide%20EN.pdf 
(23.04.2017), lk 20. 
154 TTOS – RT I 1999, 60, 616; 28.04.2017, 1. 
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ITK-põhise mobiilse töö korral on tööandjal võimalik riskihindamist läbi viia teatud mööndustega – ta 
ei saa küll enamasti kontrollida töötaja töö tegemise kohta155, kuid töö tegemisel tekkivate riskide 
hindamise aluseks saab võtta tehtava töö iseloomu ja üldise töökorralduse. Tööandja saab läbi mõelda, 
millised ohud võivad töötajale IKT-põhise mobiilse töö eripäradest – töötamine selleks mitte 
kohandatud kohtades, töö istuvas asendis, arvutiekraani taga töötamine, töö nutiseadmeid kasutades, 
jms – tulenevalt kaasneda. Seega peab tööandja andma üldise hinnangu töökorraldusele. 

Arvestades IKT-põhise mobiilse töö iseloomu, on tööandjal otstarbekas vastavalt TTOS § 13 lg 1 p-le 4 
koostada riskianalüüsi alusel tegevuskava riskide vältimiseks või vähendamiseks, kus võetakse mh 
kohustus töötada välja juhised riskide vältimiseks või vähendamiseks. Juhendis näidatakse ära, kuidas 
IKT-põhise mobiilse töö puhul tervislikult ja ohutult tööd teha. Seda juhendit peab tööandja töötajale 
enne tööle asumist ja ka töötamise ajal regulaarselt tutvustama. Kuna IKT-põhise mobiilse töö korral 
ei ole töötamistingimused enamasti tööandja kontrolli all, siis selle töövormi puhul on töötajal 
tavapärasest suurem vastutus omale tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise eest.156 

Lisaks tööandja kohustusele informeerida töötajat sellest, kuidas töökohal riske vältida, oleme 
seisukohal, et töötajate teadlikkust on võimalik suurendada ka läbi riiklikul tasandil (nt 
tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja teavitusprogrammide. 

4.7.4.2 Juhendamine ja väljaõpe töökohal 

Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta näeb ette tööandja kohustuse 
informeerida kaugtöötajat ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse eeskirjadest ning eriti kuvariga seotud 
ettekirjutusest (art 8 (2)). Sama säte rõhutab, et kaugtöötaja rakendab neid ohutuseeskirju õigesti. 

TTOS § 13 lg 1 p 13 kohaselt on tööandja kohustatud korraldama töötajale enne tööle asumist või töö 
vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ning väljaõppe. 
Leiame, et nimetatud tööandja kohustus omab erilist tähendust just IKT-põhise mobiilse töö korral, 
seda põhjusel, et IKT-põhine mobiilne töö ei toimu enamasti „tööandja silme all“, mistõttu tal puudub 
võimalus töötaja töötamistingimusi otseselt kontrollida. 

Nagu eelmises alapunktis märgitud, on oluline, et tööandja töötaks IKT-põhise mobiilse töö 
spetsiifikat silmas pidades välja töötervishoiu ja -ohutuse alased juhised riskide vältimiseks või 
vähendamiseks. Tööandja peab tutvustama seda juhendit töötajale nii enne tööle asumist kui ka 
regulaarselt töötamise ajal (nt korraldades töötajale igal aastal toimuvaid töötervishoiu ja -ohutuse 
alaseid õppepäevi). 

Lisaks tööandja kohustusele töötajat juhendada ja korraldada talle väljaõpe, oleme ka antud küsimuse 
puhul arvamusel, et töötajate teadlikkust on võimalik suurendada samuti läbi riiklikul tasandil (nt 
tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja teavitusprogrammide. 

4.7.4.3 Tervisekontroll 

TTOS § 13 lg 1 p 7 järgi on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist 
võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud 
kulud.157 Leiame, et seda kohustust peab eranditult täitma ka IKT-põhist mobiilset tööd andev 
tööandja. Nagu eespool158 märgitud, hindab tööandja IKT-põhise mobiilse töö korral töökeskkonna 
riskianalüüsi läbiviimisel töötamisega kaasnevaid ohte töö iseloomu ja üldise töökorralduse alusel. 
Tööandja teeb kindlaks, kas IKT-põhist mobiilset tööd tegeva töötaja tervist võib töötamise käigus 
mõjutada töö laad (nt öötöö, kuvariga töötamine) või mõni töökeskkonna ohutegur (nt müra).159 Kui 

                                                             
155 Töö tegemise koha kontrollimine on võimalik, kui töötaja töötab nt kaugtöökeskuses või kodus. Kodus töötamise korral peab 
tööandjal olema töökoha kontrollimiseks töötaja nõusolek. Vt Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamlepingut kaugtöö kohta, 
art 8 lg 3. 
156 Vt ka Künnapas, K., Kaugtöö aktuaalseid probleeme – Juridica 2014, 4, lk 284–287 
157 Töötajate tervisekontrolli kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Töötajate tervisekontrolli kord – RTL 2003, 56, 
816; RT I, 10.04.2015, 1. 
158 Vt alapunkti riskide hindamise kohta. 
159 Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta art 9 (3) nimetab ka kaugtöötaja riski jääda isolatsiooni muust 
ettevõtte töötajaskonnast. Vt ka Voluntary agreement on telework. European Trade Union Confederation interpretation guide. 
https://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Telework%20-%20ETUC%20interpretation%20guide%20EN.pdf 
(23.04.2017), lk 20. 
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sellised ohud töötaja tervisele on tuvastatud, peab tööandja korraldama töötajale tervisekontrolli ja 
kandma sellega seotud kulud. 

4.7.4.4 Tööõnnetused ja kutsehaigestumised 

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise mõisted ning nende uurimise ja registreerimise korra sätestavad 
TTOS §§ 22–24. Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud 
tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja 
huvides tegutsemise ajal160 (TTOS § 22 lg 1). Vastavalt TTOS § 23 lg-le 1 on kutsehaigus haigus, mille 
on põhjustanud kutsehaiguste loetelus161 nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Kutsehaiguse 
diagnoosib töötervishoiuarst (TTOS § 23 lg 5). 

Välisriikide ega Eesti õigus ei tee tööõnnetust ega kutsehaigust puudutavate sätete kohaldamisel IKT-
põhist mobiilset tööd tegevate töötajate suhtes erandeid. Kui kutsehaigus või tööõnnetus on seotud 
kokkulepitud töötamiskohas tööülesannete täitmisega, vastutab selle eest tööandja.162 Kuid erinevalt 
tavapärasest töötamisest tööandja ruumides ei ole IKT-põhise mobiilse töö puhul tööandjal võimalik 
kontrollida, millised on töötaja töötamistingimused ning kas ta järgib töötervishoiu ja -ohutuse 
eeskirju. Sel põhjusel ei ole tööandja ainuvastutus tööõnnetuse ja kutsehaiguse tekkimisel õige. 

Leiame, et IKT-põhise mobiilse töö korral, kui tööandja on omalt poolt täitnud töötervishoiu ja -
ohutuse reeglid163, on mõistlik suurendada töötaja vastutust tööõnnetuse ja kutsehaigestumise korral. 
Samas mööname, et selline lähenemine on vastuolus EL-i töötervishoiu ja -ohutuse alaste reeglitega164, 
mille kohaselt on töösuhtes tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise eest vastutav eelkõige 
tööandja. Seega seni, kuni EL jõuab oma töötervishoiu ja -ohutuse nõuded uute töövormide 
kasutamisel tekkinud vajadustega kooskõlla viia, tuleb nii tööõnnetuse kui kutsehaiguse 
kindlakstegemisel ning tööandja vastutuse määramisel lähtuda senisest praktikast. 

 

4.7.4.5 Majanduslikult sõltuva töötegija töötervishoid ja -ohutus 

Analüüsides välisriikide õigust, saab öelda, et majanduslikult sõltuvale töötegijale on töötervishoiu ja -
ohutuse alane kaitse ette nähtud nendes riikides, kus teda tunnustatakse töö tegijate kolmanda 
kategooriana (nt Itaalias).165 Leiame, et ka Eestis tuleb töötervishoiu ja -ohutuse alast regulatsiooni 
kohaldada IKT-põhist mobiilset tööd tegeva majanduslikult sõltuva töötegija suhtes, sest töötervishoiu 
ja -ohutuse reeglite rakendamist ei saa töö tegija tervise kaitse vajadusest tulenevalt piirata vaid teatud 
töö tegijate kategooriatega. Kuna TTOS-i regulatsiooni laiendamine majanduslikult sõltuvale 
töötegijale täies mahus ei ole otstarbekas ega võimalik, leiame, et selles küsimuses saab eeskujuks 
võtta TTOS-is toodud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käivad reeglid. 

Vastavalt TTOS § 1 lg 3 p-le 4 kohaldatakse TTOS-i füüsilisest isikust ettevõtja tööle § 12 lg-tes 7 ja 8 
sätestatud ulatuses. TTOS § 12 lg 7 sätestab, et füüsilisest isikust ettevõtja tagab igas tööolukorras 
temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase 
kasutamise. Kui füüsilisest isikust ettevõtja töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma 
tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta teisi töötajaid. Töid korraldav 
tööandja või tema puudumisel teised tööandjad peavad füüsilisest isikust ettevõtjat teavitama § 12 lg-s 
6 sätestatust166 (TTOS § 12 lg 8). Lisaks täpsustab TTOS § 24 lg 11, et kui tööõnnetus toimub füüsilisest 
                                                             
160 Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses 
töötaja töö või töökeskkonnaga. 
161 Kutsehaiguste loetelu on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Kutsehaiguste loetelu – RTL 2005, 51, 722. 
162 Tööandja vastutab VÕS-i kahju õigusvastase tekitamise sätete alusel (§ 1043 jj). 
163 Esmajoones, kui ta on töötajat juhendanud ja IKT-põhise mobiilse töö tegemiseks vajaliku väljaõppe andnud. 
164 Vt direktiivi 89/391/EMÜ art 5 (1). Ka TTOS § 12 lg 1 sätestab, et tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise 
igas tööga seotud olukorras. Nii direktiivi art 5 (3) kui TTOS § 14 lg 4 järgi ei vabasta töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalased 
kohustused tööandjat vastutusest. 
165 Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk 57. 
166 TTOS § 12 lg 6 näeb ette järgneva kohustuse: tööandja teavitab oma ettevõtte tegevusega seotud ohtudest ja nendest 
hoidumise abinõudest teist tööandjat, kelle töötajad täidavad tööülesandeid tema ettevõttes ning kes omakorda peab teavitama 
oma töötajaid enne tööülesannete täitmisele asumist sellel töökohal esinevatest ohtudest ja juhendama, kuidas neist hoiduda. 
Samuti tuleb teatavaks teha päästetööde ja esmaabi andmisega seotud abinõud ning nende eest vastutavad töötajad. 
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isikust ettevõtjaga olukorras, kui ta töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, teeb kõik tööõnnetusega seotud toimingud tööandja, kes korraldab töid või kellega 
füüsilisest isikust ettevõtjal on lepinguline suhe. 

Peame majanduslikult sõltuva töötegija osas otstarbekaks siiski vaid § 12 lg-s 7 ettenähtud põhimõtte 
sätestamist: majanduslikult sõltuv töötegija tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, 
isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. TTOS §-de 12 lg 8 ja 
24 lg 11 rakendamist majanduslikult sõltuva töötegija suhtes ei pea me vajalikuks, kuna sellises 
õiguslikus vormis IKT-põhist mobiilset tööd tehes tavaliselt teiste tööd tegevate isikutega kokku ei 
puututa.167 

4.7.5 Töö tegija koolitamine 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tehakse töölepingu alusel, siis peab tööandja vastavalt TLS § 28 lg 2 p-le 
5 tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva 
koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu. Ka Euroopa 
sotsiaalpartnerite sõlmitud raamleping kaugtöö kohta sätestab, et kaugtöötajal on samasugune 
juurdepääs koolitusvõimalustele kui võrdväärsel töötajal tööandja ruumides (art 10 (1)). 

Kui IKT-põhist mobiilset tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis ei pea me poolte huve 
ja kohustusi silmas pidades proportsionaalseks kohustada tööd andvat isikut majanduslikult sõltuvat 
töö tegijat koolitama.168 

4.7.6 Sotsiaalkindlustus 

Nii IKT-põhist mobiilset tööd tegev töötaja kui majanduslikult sõltuv töötegija, kes tegutseb 
võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel, omavad kindlustatust ravikindlustusseaduse169 (§ 5 lg 
1), riikliku pensionikindlustuse seaduse170 (§ 3) ja töötuskindlustuse seaduse171 (§ 3 lg 1) tähenduses. 
Seega on mõlemale töö tegija kategooriale ravikindlustus, pensionikindlustus ja töötuskindlustus 
tagatud. 

4.7.7 Kokkuvõte 

Rahvusvahelised ega Eesti õigusaktid ei sätesta IKT-põhise mobiilse töö mõistet. IKT-põhine mobiilne 
töö on kaugtöö alaliik, mis on võrreldes traditsioonilise kaugtööga veel vähem kindla töötamiskohaga 
seotud. Kuna kaugtöö mõiste hõlmab ka IKT-põhist mobiilset tööd, siis me ei pea vajalikuks 
õigusaktides eraldi IKT-põhise mobiilse töö mõistet sätestada. 

Paljudel juhtudel võivad IKT-põhist mobiilset tööd tegvad isikud samaaegselt vastata nii töötaja kui 
iseseisva lepingupartneri tunnustele. Kuigi Eesti praktikas peetakse sellist isikut iseseisvaks 
lepingupartneriks, ei pea me seda lähenemist õigeks. Kuna suur osa IKT-põhise mobiilse töö tegijatest 
võib kuuluda töötajate ja iseseisvate lepingupartnerite vahele jäävasse „halli alasse“, soovitame nende 
kaitseks kasutusele võtta uue tööd tegva isiku liigi – majanduslikult sõltuv töötegija. Peame 
majanduslikult sõltuva töötegija all silmas isikut, kes on ühest tööd andvast isikust majanduslikult 
sõltuv võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel töötav iseseisev lepingupartner. 

Kuna tulenevalt IKT-põhise mobiilset töö iseloomust – tööd võib teha kõikjal ja igal ajal – ei suuda 
tööandja kõikide töö- ja puhkeaja reeglite täitmist kontrollida, soovitame taas kasutusele võtta 
iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria, kellele kõik töö- ja puhkeaja sätted ei laiene. Iseseisva 
otsustuspädevusega töötaja on töötaja, kes vastavalt töölepingule määratleb ise oma tööaja, kusjuures 
tema tööaega ei määratleta otseselt ega kaudselt tööandja ühepoolse otsuse või poolte kokkuleppega. 
Leiame, et iseseisva otsustuspädevusega töötaja suhtes ei pea kohaldama järgmisi TLS-i sätteid: § 44 
(ületunnitöö), § 47 (tööaja korraldus), § 50 (öötöö piirang), § 51 (igapäevane puhkeaeg) ja § 52 
(iganädalane puhkeaeg). 

                                                             
167 Samas võiksid TTOS §§ 12 lg 8 ja 24 lg 11 kehtida muude majanduslikult sõltuvate töötegijate suhtes, kelle töö ei ole liikuva 
iseloomuga. 
168 Tööd andval isikul ei ole sellist kohustust ka välisriikides, kus majanduslikult sõltuvat töötegijat kui kolmandat töö tegija 
kategooriat tunnustatakse. 
169 RAKS – RT I 2002, 62, 377; 04.05.2016, 8. 
170 RPKS – RT I 2001, 100, 648; 06.12.2016, 4. 
171 TKindlS – RT I 2001, 59, 359; 17.12.2015, 93. 
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Mis puudutab töötervishoiu- ja tööohutuse reeglite kohaldamist, siis on tööandjal võimalik IKT-põhise 
mobiilse töö puhul riskihindamist läbi viia teatud mööndustega, võttes aluseks tehtava töö iseloomu ja 
üldise töökorralduse. Tööandja on kohustatud läbi mõtlema, millised ohud võivad töötajale IKT-
põhise mobiilse töö eripäradest tulenevalt kaasneda. Leiame, et tööandja peab IKT-põhise mobiilse töö 
kasutamisel töötama välja juhised tööalaste riskide vältimiseks või vähendamiseks, mida ta töötajale 
enne tööle asumist ja töötamise ajal regulaarselt tutvustab. Tööandja kohustus korraldada töötajale 
tööohutus- ja töötervishoiualane juhendamine ning väljaõpe omab IKT-põhise mobiilse töö korral 
erilist tähendust, seda põhjusel, et tööandjal puudub tavaliselt võimalus töötaja töötamistingimusi 
kontrollida. Eeltoodust tulenevalt on töötajal tavapärasest suurem vastutus omale tervislike ja ohutute 
töötingimuste tagamise eest. Töötajate teadlikkust töötervishoiu ja -ohutuse alastes küsimustes on 
võimalik suurendada ka läbi riiklikul tasandil korraldatud koolituste ja teavitusprogrammide. 

IKT-põhist mobiilset tööd andev tööandja peab eranditult täitma kohustust korraldada tervisekontroll 
töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning 
kandma sellega seotud kulud. Kuna IKT-põhise mobiilse töö puhul ei saa tööandja kontrollida, 
millised on töötaja töötamistingimused ning kas ta järgib töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju, siis pole 
tööandja ainuvastutus tööõnnetuse ja kutsehaiguse tekkimisel õige. Leiame, et IKT-põhise mobiilse 
töö korral, kui tööandja on omalt poolt täitnud töötervishoiu ja -ohutuse reeglid, on mõistlik 
suurendada töötaja vastutust tööõnnetuse ja kutsehaigestumise korral. Samas mööname, et selline 
lähenemine on vastuolus EL-i töötervishoiu ja -ohutuse alaste reeglitega, mille kohaselt on töösuhtes 
tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise eest vastutav eelkõige tööandja. 

Analüüsides IKT-põhist mobiilset tööd tegeva majanduslikult sõltuva töötegija kaitse vajadusi, 
jõudsime järeldusele, et majanduslikult sõltuvale töötegijale tuleb tagada vähemalt riikliku 
miinimumtasu maksmine, piirata tuleb tema iganädalast maksimaalset tööaega ning tööd andva isiku 
võimalust majanduslikult sõltuva töötegija leping korraliselt üles öelda. Töötervishoiu ja -ohutuse 
reeglitest peame otstarbekohaseks rakendada majanduslikult sõltuva töötegija suhtes kohustust 
tagada igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete 
korrasolek ja nõuetekohane kasutamine. 
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5 Töötaja jagamine 

5.1 Töövormi olemus 

 

 

Selle töövormi puhul eristatakse kahte liiki: 

a) Töötaja strateegiline jagamine – selle töövormi puhul loob grupp tööandjaid koostöövõrgustiku, 
mille ühendavaks lüliks on tööandjate grupp või vastutav ettevõte, kes soovib enda kanda võtta 
administratiivsed kohustused nii töötajate kui ka koostöövõrgustikku kuuluvate tööandjate ees. 
Tööandjate grupp või vastutav ettevõte võtab töölepingu alusel tööle ühe või mitu töötajat, keda 
jagatakse koostöövõrgustikku kuuluvate ettevõtete vahel vastavalt ettevõtete nõudlusele tööjõuressursi 
järele. Töötaja strateegilise jagamise töövorm võetakse kasutusele muuhulgas sellisel juhul, kui üks 
ettevõte ei suuda töötajale turunõudlusest või majanduslikust olukorrast tulenevalt täistööajaga ning 
tähtajatu lepinguga töökohta pakkuda või peab ettevõtte töökorraldus tööandja arvates olema 
paindlikum. Ettevõtted, kes soovivad osaleda töötaja strateegilises jagamises, ei tohiks asuda 
teineteisest kaugel, sest töötajate võimalused ettevõtete vahel liikuda on piiratud ning ka ettevõtetel 
endil on tööjõu sujuvamaks ümberpaigutamiseks oluline läbi mõelda parimad võimalused töötaja 
strateegilise jagamise korraldamiseks. 

Tuleb tähele panna, et tööandjate grupp ning vastutav ettevõtja on töötaja jaoks formaalselt ainus 
tööandja, kes vastutab ka kohustuste täitmise eest töötaja ees (näiteks töötasu maksmise osas) ning 
maksude tasumise eest riigi ees, korraldab töötajate paiknemist koostöövõrgustikus osalevate 
ettevõtete vahel ning reguleerib ettevõtete omavahelist suhtlemist. Individuaalselt vastutavad 
ettevõtted aga töötajale töö tagamise, tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise eest ning tööandjate 
grupile või vastutavale ettevõttele tasu maksmise eest töötaja kasutamise osas. Tööandjate grupi ning 
vastutava ettevõtte lõppeesmärk on kombineerida töötaja erinevad töötamise võimalused üheks 
täistööajaga ning tähtajatuks töökohaks (open ended contract) koostöövõrgustikus olevate ettevõtete 
vajadustest lähtuvalt. Samas on võimalik sõlmida ka tähtajalisi ning osalise tööajaga töölepinguid ja 
neid omavahel kombineerida.172 

Töötaja strateegilise jagamise töövormi struktuur on sarnane renditööga. Oluline erinevus seisneb 
selles, et töötaja strateegilise jagamise töövormi puhul liiguvad töötajad regulaarselt ainult 
koostöövõrgustikus osalevate ettevõtete vahel ning töötavad ainult koostöövõrgustikus osalevate 
ettevõtete heaks. Muuhulgas on oluline, et koostöövõrgustikus osalevatel ettevõtetel oleks üksteise 
vastu usaldus, valmidus teha koostööd ning võime töömahtu kuus kuud kuni aasta ette planeerida, 
selleks et töötajaile järjekestvalt tööd tagada. Positiivne on asjaolu, et töötajaid on vaja välja koolitada 
ainult üks kord, sest ühed ja samad töötajad tulevad ettevõttesse pidevalt tagasi ettevõttele vajalikku 
tööd tegema. 

Tööandjate grupil või administratiivsete ülesannetega tegeleval ettevõttel ei ole eesmärki teenida 
töötajate jagamise kaudu ettevõtlustulu, vaid on soov katta tegevuskulud (sealhulgas näiteks 
administratiivsete kohustustega tegeleva mänedžeri töötasu). Belgias on muuhulgas võimalik, et 

                                                             
172Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound,2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing. 

Kuidas defineerida töötaja jagamist? 

Töötaja strateegiline jagamine on töövorm, mille raames tööandjate grupp võtab töötajaid ühiselt 
tööle ning vastutab ühiselt. Tööandjad teevad tööjõu värbamisel, organiseerimisel, kasutamisel ja 
planeerimisel koostööd.  

Allikas: Eurofound, 2015, New forms of employment 
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töötaja strateegilise jagamise raames sõlmivad kaks ettevõtet omavahel kokkuleppe, jagamaks 
omavahel regulaarselt töötajaid, ning vastutavad ühiselt kohustuste täitmise eest töötaja ees.173 

On mõeldav, et koostöövõrgustikku kuuluvad ettevõtted sõlmivad tööandjate grupi või vastutava 
ettevõttega teenuse osutamise lepingu VÕS-i tähenduses, mille raames on kas tööandjate grupil või 
vastutaval ettevõtjal võimalik esitada koostöövõrgustikku kuuluvatele ettevõtetele arveid ning muid 
nõudeid töötaja tööjõu kasutamise eest. Lisaks on koostöövõrgustikku kuuluvad ettevõtted reeglina 
ühiselt vastutavad töötaja ees näiteks töötasu maksmise ja sotsiaalkaitse tagamise osas. 

b) Töötaja ajutine ehk ad hoc jagamine – selle töötaja jagamise töövormi puhul saadab tööandja, kes 
majanduslikel põhjustel ei saa oma töötajatele ajutiselt tööd pakkuda, nad tööle teise ettevõttesse. 
Tööleping algse tööandja ja töötaja vahel jääb kehtima, kuigi samal ajal on töötaja integreeritud 
vastuvõtva ettevõtte tööorganisatsiooni. Töötaja ajutise jagamise struktuur on jällegi sarnane 
renditööga, kuid algse tööandja eesmärk ei ole töötaja saatmisega teise ettevõttesse ettevõtlustulu 
teenida, vaid tagada, et töötaja saaks ka ettevõtte majandusliku languse perioodil tööd edasi teha ning 
endale elatist teenida – teises ettevõttes töötamine on ajutine ning majandusliku olukorra paranemisel 
naaseb töötaja tööle esialgse tööandja juurde.174 Üldpõhimõttena maksab töötajale töötasu töötaja 
välja laenanud tööandja, töötajat kasutav ettevõte korraldab tööd, vastutab töötervishoiu ja tööohutuse 
eest, integreerib uue töötaja ettevõttesse ning maksab tasu töötaja kasutamise eest. 

5.2 Töövormi teke ja areng 
Töötaja jagamise töövormi leviku taga on nii majanduslikud, tehnoloogilised kui ka sotsiaalsed 
muutused ühiskonnas. Töövormi hakati enam kasutama 1990. aastatel, mil selle kasutamise 
võimalused laienesid lisaks põllumajandusele ka tööstusesse ja tootmisse (lisaks põllumajandusele). 
Samuti on töövormi kasutus hoogustunud viimastel aastatel. Kuigi töötaja jagamise töövormi 
populaarsus on kasvanud, siis töövormi kiiremat ja laiemat arengut piirab asjaolu, et tegemist on 
töövormiga, mida ei ole võimalik alati kasutada. Töötaja jagamise töövormi kasutamist soodustab 
eelkõige tööjõu nõudlus (sesoonsus, tööjõu kasutamise etteplaneerimise võimalus) ning ettevõtete 
lähestikku paiknemine. 175 

5.3 Töövormi levik maailmas 
Praegu on kõnealune töövorm Euroopas üsna tagasihoidlikult kasutusel ja selle potentsiaal on veel 
rakendamata. Töötaja strateegilise jagamise töövorm on kasutusel Prantsusmaal176, Austrias177, 
Belgias178, Bulgaarias, Soomes, Saksamaal179, Ungaris180 ja Leedus181. Töötaja ajutise jagamise töövorm 
on kasutusel Tšehhis, Saksamaal, Kreekas, Slovakkias ja Luksemburgis.182 

5.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku ja töötegija ning ühiskonna/regiooni jaoks  

Kasu tööd andvale isikule 

Töötajate strateegiline jagamine tööandjate grupi vahel võib olla eriti kasulik väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtetele, sest see võimaldab neil vastava kvalifikatsiooniga töötegijaid lihtsamini üles 
leida ja endale majanduslikult lubada.183 Tööd andvale isikule on kõnealune töövorm kasulik ka siis, 
kui tal on vaja spetsiifiliste oskuste-teadmiste ja kvalifikatsiooniga inimesi või kui tal on selliseid 

                                                             
173Op cit. 
174Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
175 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
176New forms of employment, Employee sharing, France, Case study 13: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/13_france.pdf (14.05.2017). 
177New forms of employment, Employee sharing, Austria, Case study 65: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/65_austria.pdf (14.05.2017). 
178New forms of employment, Employee sharing, Belgium, Case study 4: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/04_belgium.pdf (14.05.2017). 
179New forms of employment. Employee sharing, Germany, Case study 2: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/02_germany.pdf (14.05.2017). 
180New forms of employment, Employee sharing, Hungary, Case study 15: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/15_hungary.pdf (14.05.2017) 
181New Lithuania Labour Code – https://leinonen.lt/news/news-2016/new-labour-code-from-2017 (14.05.2017). 
182Ibid. 
183 Ibid. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 49 
 

inimesi vaja teatud ajaperioodil. Samuti õigustab uuritav töövorm end olukorras, kus tööandjal ei ole 
võimalik töötegijale täiskoormusega tööd pakkuda.184 

Võrreldes teiste töövormidega, võib töötaja strateegiline jagamine säästa nii raha kui ka aega, sest 
värbamise ja tööle vormistamisega tegeleb õiguslikult eraldiseisva üksusena kas tööandjate grupp või 
koostöövõrgustikus administratiivsed ülesanded enda kanda võtnud ettevõte-tööandja, kelle eesmärk 
ei ole selle tegevusega kasumit teenida. Kui tööjõud ei vahetu kogu aeg ning samad inimesed naasevad 
töökohtadele, siis kulub vähem ressurssi ka inimeste sisseelamisele ja tööga harjumisele, samuti nende 
juhendamisele ja koolitamisele.185186 Tööprotsessid võivad seeläbi muutuda efektiivsemaks nii aja- kui 
ka materjalikulu mõistes, parendada toodet/teenust ja soodustada laiemalt innovatsiooni ettevõttes.187 

Kasu töötegijale 

Töötajale on uuritav töövorm kasulik, sest annab stabiilse täiskoormusega töö konkreetses piirkonnas, 
mis ei oleks võimalik, töötades vaid piirkonna ühe tööandja juures.188 Ebastabiilse, hooajalise ja 
mitteametliku töö asemel saavad tööandjad töötajatele välja pakkuda täistööajaga töö mitme tööandja 
juures.189 Kui tööandjate grupp saavutab teatud suuruse, siis on võimalik tagada töötajale täiskoormus 
ka olukorras, kus mõni tööandja ei suuda esialgu kokku lepitud koormust pakkuda. Sellise olukorra 
tekkimisel otsib grupi juhatus alternatiivseid tööülesandeid teiste grupis osalevate tööandjate 
juurest.190 Seega peab tööandjate grupi võrgustik olema piisavalt suur ning sidus, tegelema aktiivse 
infovahetuse ja koostööga. 

Töö mitme tööandja juures ja mitmekülgsed tööülesanded muudavad töötajale töö huvitavamaks ning 
see võib suurendada rahulolu tööga ja muuhulgas vähendada ka rutiini. Lisaks võib selline 
töökorraldus soodustada töötajale tema oskuste-teadmiste ja erialaga kooskõlas olevate tööülesannete 
andmist ja vähendada nende tööülesannete hulka, mis ei ole seotud töötaja erialaga.191 Tavaliselt tingib 
töö mitme tööandja juures vajaduse tööülesanded ja töögraafik väga selgelt kokku leppida.192 Kui 
tööjõu jagamine on tööandjate poolt hästi planeeritud, siis võib jagatud töötajate kasutamine 
vähendada tavatöötajate ületunde ja -koormust. Tavatöötajatele annab samade jagatud töötajate 
kasutamine kindlust, lisab usaldust ja koostöösoovi.193 

Töötajate strateegiline jagamine võib aidata kaasa töötajate oskuste-teadmiste ja karjääri arengule. 
Seda soodustab nii töökogemus erinevates ettevõtetes kui ka töö käigus pakutav koolitus ja 
juhendamine.194 

  

                                                             
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
187 Ibid. 
188Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
189Ibid. 
190Ibid. 
191 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
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Kasu ühiskonnale, regioonile 

Mõju regionaalsele tööturule sõltub mitmest asjaolust, muuhulgas:195 

• kui erineva või sarnase ärimudeliga on tööandjate grupi võrgustikus osalevad ettevõtted (tuleb 
arvesse võtta ka ettevõtete suurust, töö hooajalisust ja nii edasi); 

• kui hästi suudavad koostöövõrgustikus osalevad tööandjad ühistes eesmärkides kokku 
leppida; 

• kui hästi suudavad koostöövõrgustikus osalevad tööandjad omavahel suhelda ja luua nn uut 
liiki sotsiaalse dialoogi regiooni aktiivsete sotsiaalpartneritega; 

• kui hästi võetakse arvesse regionaalseid iseärasusi ja võimalusi; 

• kuivõrd aktiivselt osaletakse regionaalsetes võrgustikes ja koostöövormides. 

Koostöövõrgustikus osalevad ettevõtted saavad kasutada töötajaid, kel on kogemust erinevate 
tööandjatega. Samuti on märke selle kohta, et töötajate strateegiline jagamine soodustab regionaalset 
koostööd teistes tegevusvaldkondades, panustades seeläbi kohaliku piirkonna arengusse (sealhulgas 
soodustatakse uute töökohtade loomist, stabiilset tööhõivet ja sotsiaalset dialoogi regionaalsel 
tasandil). 196 

Uuritav töövorm võib parandada töötingimusi piirkonnas, sest koostöö kohustab ja motiveerib 
tööandjaid pakkuma sarnaseid töötingimusi, et säilitada oma atraktiivsust töötaja silmis. Töötajate 
strateegiline jagamine võib märgatavalt parandada piirkonna töötajate (inimeste) oskusi-teadmisi, st 
nende pädevust, ning meelitada piirkonda uusi töötajaid ja ettevõtteid, kes sellest osa soovivad 
saada.197 

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andvad isikud 

Tööandjate grupi üksmeelt ja töörahu võib rikkuda see, kui mõni osalev tööandja otsustab jagatavale 
töötajale pakkuda täiskoormusega töökohta enda ettevõttes. Seega võib kõnealune töövorm kujuneda 
töötajale hüppelauaks tavalisse hõivesse, saavutamaks tähtajatu tööleping ning täiskohaga töö, ent see 
ei ole siiski töövormi peamine eesmärk.198,199  

Probleemid võivad tekkida siis, kui grupis osalevad tööandjad hakkavad töövormi väärkasutama või ei 
suuda võetud kohustusi töötaja ees täita ja selle eest maksavad teised tööandjad; kui jagatud töötaja ei 
saa ühe tööandja juures tööülesandeid õigeks ajaks valmis ja seetõttu kannatab töö teise tööandja 
juures; kui tööülesannete intensiivsus ja suur koormus ühe tööandja juures mõjutab töö kvaliteeti teise 
tööandja juures. 200 

Töövormi levikut takistava tegurina võib välja tuua maksukohustuse riigi ees. Tööandjate grupp peab 
sarnaselt teiste äriühingutega (kuigi grupi eesmärk ei ole kasumit teenida) maksma riigile neid makse, 
mille maksmise kohustus on tema liikmetel. Näiteks võib liikmetel lasuda kohustus tasuda 
käibemaksu, ettevõtte tulumaksu, töötasuga seotud makse ja muid makse.201 

Seega eeldab tööandjate grupis osalemine liikmetevahelist tihedat suhtlust, kokkulepete sõlmimist ja 
ühtsele arusaamale jõudmist, mis võib teatud juhtudel tähendada liikmete jaoks täiendavat ajakulu ja 
pingutust. 

  

                                                             
195 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
196Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
197 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
198 Ibid. 
199 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
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Probleemid töövormi rakendamisel  – töötegijad 

Kõnealuse töövormi kasutamine võib tekitada töötajate vahel konkurentsi, sest kõigile ei sobi töö 
mitme tööandja juures, ja on neid, kes eelistavad täiskoormusega töökohta ühe tööandja juures.202 
Selle põhjuseks võivad olla tööandjate erinevad ootused tehtavale tööle, tööandjate vahetumisest 
tekkiv pinge ning kontrolli kadu oma tööaja üle. 

Ohuna tuuakse selle töövormi puhul välja töötajate väiksem kaasatus organisatsioonikultuuri ja 
väiksem pühendumus. Kuna kõnealune töövorm eeldab ka töötajalt paindlikkust ja avatust, mh 
kohanemist eri ettevõtete töökeskkondadega, siis ei pruugi see kõigile töötajatele sobida. Mõne jaoks 
võib stressiallikaks kujuneda tunnetatav töökoormus ja intensiivsus, mis kaasnevad mitmes ettevõttes 
töötades.203 Olukorda, kus töö intensiivsus ja suur koormus langevad mitme tööandja juures kokku ja 
mis võib viia töötaja läbipõlemiseni, aitab ennetada tööjõu ja tööaja pikaajaline planeerimine ning 
selgus, millal ja mis ülesandeid peab töötaja täitma.204 Erialaste teadmiste-oskustega eksperdid, kes on 
kõnealuse töövormiga hõivatud, võivad sattuda erialasesse eraldatusesse, sest neil on piiratud või 
vähesed võimalused kolleegidega kogemuste vahetamiseks.205 Töötaja töö- ja pereelu tasakaalu 
mõjutab ka töökohtade kaugus elukohast. Tavapärane on kokku leppida, kui palju peab töötaja 
igapäevaselt, iganädalaselt ja igakuiselt töökohtadele jõudmiseks liikuma.206 (vt Tabel 3) 

Tabel 3 Töötaja jagamise üldnäitajad 
Näitaja  

Töövormi nimetus Töötaja jagamine (employee sharing) 

Töövormi alaliigid 
Töötaja strateegiline jagamine (strategic employee sharing) 
Töötaja ajutine ehk ad hoc jagamine (ad-hoc employee sharing) 

Töövormi kirjeldus 
Erinevad tööandjad teevad tööjõu värbamisel, organiseerimisel, kasutamisel ja 
planeerimisel koostööd, pakkudes tööandjate grupi või administratiivsete kohustuste 
eest vastutava ettevõtte kaudu töötajale ühte töölepingut. 

Töö tegija staatus Töö tegija on mõlema töötaja jagamise töövormi korral töötaja. 

Eeldused kasutamiseks Koostöö tööandjate vahel tööandjate grupi või kokkuleppe näol; üleüldine teadlikkus 
töövormi olemasolust. 

Valdkonnad Põllumajandus, haridus, kaubandus, turism, tootmine, hooldus- ja koristusteenused, 
raamatupidamine jne. 

Töövormi kasutavad riigid 

Töötaja strateegilise jagamise töövorm on kasutusel Prantsusmaal, Austrias, Belgias, 
Bulgaarias, Soomes, Saksamaal ja Ungaris.  
Töötaja ajutise jagamise töövorm on kasutusel Tšehhis, Saksamaal, Kreekas ja 
Luksemburgis. 

Eelised ja puudused töötegijale 

+ üks tööleping ja enamjaolt täistööajaga töösuhe 
+ võib olla hüppelava püsivama pikaajalise töösuhte loomiseks 
+ võib mõjuda positiivselt töötaja enesetäiendusele ja karjääri arengule 
+ võimalus täiendada erialaseid oskusi-teadmisi mitme ettevõtte heaks töötades 
- erinevatel tööandjatel võivad olla erinevad ootused 
- tööandjatel võib kaduda kontroll tööaja üle 
- töötajal võib olla raske töökorraldusega kohaneda, mis võib suurendada tööstressi 
- tööandjatel on erinevad juhendid ja standardid tööohutuse osas 
- erialane eraldatus  

                                                             
202Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
203Ibid. 
204Ibid. 
205Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
206Ibid.; Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications 
Office of the European Union, Luxembourg. 
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- erinevatele töökohtadele jõudmine võib olla ajamahukas 
- võimalik vähene kaasatus organisatsiooni tegemistesse 

Eelised ja puudused tööd andvale 
isikule 

+ töötajate leidmine on lihtsam kui tavaliselt osaajaga töötaja puhul 
+ värbamise ja tööle vormistamise kulud on madalamad kui tavaliselt 
+ võimalus võtta tööle spetsiifiliste oskuste ja teadmistega töötajaid, jagades neid 
erinevate ettevõtete vahel 
- tööandjate grupi moodustamine ja kokkuleppele jõudmine võib olla keerukas 
- tööandjate vahel võivad tekkida lahkhelid töötaja juhendamise ning tööaja jagamise 
vastutuse küsimustes 

Võimalused erinevate 
inimeste/gruppide töölevõtmiseks 

Töötaja jagamine võib aidata kaasa tööhõive suurendamisele hajaasustatud 
piirkondades ning pakkuda suuremat kindlustunnet inimestele, kes muidu oleksid 
seotud osaajaga lepingute ja erinevate tööandjatega. 

 
5.5 Hea näide: töötaja strateegiline jagamine Prantsusmaal  
5.5.1 Ülevaade Prantsusmaa tööturust ja tööõigusest 

Prantsuse tööõigus kohtleb töötajat kui võimalikult laialdast kaitset vajavat lepingupoolt. 
Töökoodeksis ja riiklikul tasandil kehtivates kollektiivlepingutes sätestatu on alati tähtsam kui 
konkreetses töölepingus kirjapandu. Samas on hiljutised uuendused suurendanud tööandja õigust 
lähtuda ettevõtte tasandil välja töötatud kollektiivlepingutest, mis võivad erineda tegevusvaldkonna 
tasandi kollektiivlepingutest (nt mis puudutab tööaega).207   

Töösuhted on reguleeritud erinevatel tasanditel järgmiselt:208 

• kokkulepped töötajaga; 

• kokkulepped tööandja/ettevõtte tasandil; 

• kollektiivlepingud riiklikul tasandil, mis kehtivad kõigile tööandjatele, kes tegevusvaldkonnas 
tegutsevad; 

• tööseadus (French Labour Code); 

• põhiseadus ja kõrgemal, näiteks rahvusvahelisel tasandil sõlmitud kokkulepped (EL-i 
direktiivid jms). 

Töösuhteid reguleerib töökoodeks, mis eristab kahte tüüpi töölepinguid (töösuhteid) tööandja ja 
töötaja vahel. Esimene neist on tähtajatu ehk pikaajaline tööleping, teine on tähtajaline tööleping. 
Tavapäraseks töösuhteks loetakse neist esimest. Tähtajalise töölepingu kasutamine on rangelt 

                                                             
207 LEXOLOGY. Employment and labour law in France 2017. France, Global. March 8, 2017. Country snapshot: 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04707eaf-8286-4528-860c-b20c632b0ed0 
208 Ibid. 

• Prantsusmaa elanikkonna suurus 1. jaanuari 2016. aasta seisuga oli ligikaudu 66,8 
miljonit inimest.1  

• SKP per capita reaalhindades oli 2016. aastal 31 800 eurot ja see kasvas võrreldes eelmise 
aastaga 0,9%.1 

• Vanuses 20–64 eluaastat oli 2015. aastal tööga hõivatud 69,5% rahvastikust.1  

• Töötute osakaal oli 2016. aastal kogu rahvastikust 6,1%1, pikaajaliste töötute osakaal 
(tööjõust) oli 4,3% (2015. aastal).1 

•  
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reguleeritud ja seda võib kasutada vaid teatud olukordades.209 Tähtajaline tööleping peab olema 
sõlmitud kirjalikult, tähtajatu mitte.210 

Töökoodeksi järgi võib töötajaga töösuhte üles öelda vaid siis, kui selleks on tõsine ja mõjuv põhjus. 
Aja jooksul on töötajaga töösuhte ülesütlemine organisatsiooni majanduslike raskuste tõttu muutunud 
keerukamaks. Segadust tekitab töökoodeksi mitmetähenduslikkus, mis tingib selle erineva 
tõlgendamise lepinguosaliste poolt.211 2016. aastal täpsustati töökoodeksit: sätestati objektiivsed 
kriteeriumid, kuidas täpselt määratleda ja seega üheselt tõlgendada, mida tähendab olukord, kui 
ettevõte on majanduslikes raskustes ning millistel tingimustel on tööandjal võimalik töötajaga töösuhe 
üles öelda.212 

Kuna töötaja jagamise töövorm töötab Prantsusmaal hästi regionaalsel, aga mitte riigi tasandil, siis ei 
ole õigusaktides erandeid ega erisusi selle töövormi töötajatele ega tööandjatele. Samuti ei ole loodud 
töötaja strateegilise jagamise osas eraldi seadust tööandjate gruppide tegevuse reguleerimiseks. On 
esitatud arvamusi, et just seetõttu on töövormi esialgne eesmärk hägustunud ja moondunud ning sellel 
puudub mõju ja nähtavus riigi tasandil.213 

5.5.2 Töötaja jagamise kasutamine Prantsusmaal 

Töötaja strateegilist jagamist kasutavad tööandjate grupid said Prantsusmaal alguse koostööst 
põllumajanduses. Töötaja strateegilise jagamise töövorm võeti kasutusele 1985. aastal jõustunud 
seaduse alusel.214 Esimeste tööandjate gruppide eesmärk oli pakkuda töötajale stabiilset ja turvalist 
töösuhet ning hoida tööjõudu kindlas piirkonnas.215  

2014. aastal oli Prantsusmaal hinnanguliselt 5600 tööandjate gruppi, umbes 100 000 seotud tööandjat 
ja ca 35 000–40 000 töötajat, mis moodustab umbes 0,2% kogu tööjõust. Alates 2009. aastast on igal 
aastal loodud 60–70 tööandjate gruppi.216 Eristada võib kolme tööandjate gruppi, kes töötaja 
strateegilise jagamise töövormi kasutavad:217,218 

• tööandjate grupid põllumajanduses; 

• tööandjate grupid ühes sektoris või mitmes sektoris (v.a põllumajandus); 

• tööandjate grupid integratsiooniks ja kvalifikatsiooni omandamiseks (groupes d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification, GEIQ). Need tööandjate grupid aitavad töökohti leida ja 
kvalifikatsiooni omandada inimestel, kel on raskusi tööturule sisenemisega. 

Väljaspool põllumajandussektorit jagatakse töötaja strateegilise jagamise töövormi raames 60% 
juhtudel kõikide koostöövõrgustike raames alla 10 töötaja ning vaid 10% ettevõtetest jagab 50 või 
enam töötajat. Töötajatest on 40,5% töölised, 35,4% üldised töötajad, 17,9% tehnikud ja 
kvalifitseeritud töötajad ning 7,1% juhtivtöötajad. Ülejäänud 0,2% on käsitöölised või ettevõtte 
omanikud.219 

                                                             
209 ILO, 2013, An anatomy of the French labour market. Country case study on labour market segmentation. Employment sector. 
Employment working Paper No. 142.  
210 LEXOLOGY, 2017, Employment and labour law in France 2017. Country snapshot: 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04707eaf-8286-4528-860c-b20c632b0ed0 
211 ILO, 2013, An anatomy of the French labour market. Country case study on labour market segmentation. Employment sector. 
Employment working Paper No. 142. 
212Lexology. Employment and labour law in France 2017. France, Global. March 8, 2017. Country snapshot: 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=04707eaf-8286-4528-860c-b20c632b0ed0 (14.05.2017). 
213Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
214Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
215 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
216 Ibid. 
217 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
218 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
219 Ibid. 
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Umbes kaks kolmandikku jagatud töötajatest töötab tähtajatu töölepingu (permanent contract) alusel 
ja ligikaudu 70% on täisajaga töökoht. Eriti on kasvanud tähtajatute töölepingute osakaal 
põllumajandusega seotud tööandjate gruppides. Teatud regioonides on tulenevalt hooajalistest töödest 
enam levinud tähtajalised töölepingud, ent tähtajatute töölepingute osakaal on tõusnud. Küll ei ole 
välistatud, et kahe töölepingu sõlmimise vahele jääb lühike tööta olemise periood.220 

Kui ettevõttel tekib majanduslik võimekus töötajaid ise palgata, siis lahkutakse tööandjate grupist ja 
pakutakse eelistatud töötajatele täiskohaga töölepingut.221  

Tavapäraselt tuleb algatus moodustada tööandjate grupp ja vastav assotsiatsioon või kooperatsioon 
tööandjatelt, tööandjate ühenduselt (liidult), tööandjate regionaalselt ühenduselt või vastava 
valdkonna riigiasutuselt regioonis.222 Kui tööandjaid on mitu ja nende eelarve seda võimaldab, siis 
moodustatakse eraldiseisev juriidiline üksus ehk tööandjate grupp ja määratakse juhatus, mis otsustab 
muuhulgas töötajate paiknemise erinevate töökohtade vahel ja töötasu suuruse. Tööleping sõlmitakse 
tööandjate grupi ja töötaja vahel.223 

Üldjuhul korraldab tööandjate grupp töötaja värbamise ja vastutab töötajale töötasu maksmise, 
töötajatega töösuhte ülesütlemise, töötaja haigusest või tööõnnetusest tuleneva kahju 
kompenseerimise, töötaja kvalifikatsiooni vastavuse, töötaja sotsiaalkaitse ja töötajate valimise eest 
töötajate esindusorganisse.224 On ka võimalik, et vastavad ülesanded võtab enda õlule mõni suurem 
grupis osalev tööandja oma igapäevatöö kõrvalt. Osalevad ettevõtted sõlmivad omavahel tsiviillepingu 
(civil contract).225 

Väiksemaid tööandjate gruppe koordineerib mõni suurem grupis osalev tööandja oma igapäevatöö 
kõrvalt. 2011. aasta seadus annab Prantsusmaa näitel igale tööandjate grupile vabaduse omavahel 
kokku leppida organisatsioonisisesed reeglid. Osalevad ettevõtted sõlmivad omavahel tsiviillepingu 
(civil contract).226 

Prantsusmaal on kõnealuse töövormi populariseerimiseks ja leviku toetamiseks loodud nn töötajate 
strateegilise jagamise kompetentsikeskused (employee sharing resource centres), mille eesmärk on 
töövormi kasutamisele kaasa aidata, konsulteerides nii tööandjaid kui ka töötajaid. 
Kompetentsikeskused töötavad regionaalselt ja neil puudub riiklik katusorganisatsioon.227 Kord aastas 
saavad keskuste töötajad kokku, et arutada töökorralduslikke küsimusi, ent üldiselt on omavaheline 
suhtlus ja koostöö tagasihoidlik. Seda nähakse Prantsuse süsteemis ühe olulise nõrkusena.228 Loodud 
on ka tööandjate gruppide ühing (Union of Employers’ Groups), mis seisab selle eest, et parendada 
uuritava töövormi seadusandlust ja suurendada selle nähtavust ühiskonnas.229 

Senine kogemus näitab, et töötaja strateegilise jagamise töövormi puhul on vaja avalikku toetust, 
sealhulgas nii finantstoetust kui ka nõustamist ja tööandjate juhendamist. Lisaks tulevad kasuks 
teavituskampaaniad ning regiooni tööandjate ja töötajate teadlikkuse tõstmine.230 

Erinevalt teistest riikidest (nt Austria, Saksamaa) on Prantsusmaal teatud regioonides välja töötatud 
tööandjate grupi institutsionaalse toetuse skeem nii töövormi võimaluste hindamisel regioonis 
(uuringud, hindamised) kui ka algatuse käivitamisel ja rakendamisel. Tööandjatel (väljaspool 
põllumajandust) on võimalik taotleda rahalist (15 000, 10 000 või 5000 eurot) toetust esimese kolme 

                                                             
220 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
221 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
222 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
223 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
224Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
225Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
226 Ibid. 
227 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
228 Ibid. 
229 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
230 Ibid. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 55 
 

aasta jooksul.231 Toetuse eesmärk on toetada tööandjate grupi juhtimiseks vajaliku administratiivse 
iseloomu ja täisajaga töökohtade loomist.232 Juba tegutsevad tööandjate grupid võivad küsida toetust, 
et laieneda uude tegevusvaldkonda või avada esindus uues asukohas.233 Töövormi kasutamist 
toetatakse veel maksusoodustustega põllumajanduses, töötaja töölevõtmisel, tööhõivetoetustega, 
tähtajatu lepingu sõlmimisel, väheste oskuste ja teadmistega inimese värbamisel.234,235 

Mõne piirkonna näitel on täheldatud, et avatus ja positiivne suhtumine innovatsiooni on soodustanud 
töövormi kasutuselevõttu ja levikut piirkonnas. Samas ootavad tööturuosalised, et kõnealusel 
töövormil oleksid tööturule positiivsed mõjud ja lihtsalt uudsuse pärast seda rohkem kasutama ei 
hakata.236 

  

                                                             
231 Ibid. 
232 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
233 Ibid. 
234 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
235 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg. 
236 Ibid. 
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5.5.3 Töötajate sotsiaalsete õiguste, tervisekaitse ja täiendõppe võimaluste tagamine töötajate 
jagamise töövormi kasutamisel Prantsusmaal 

Prantsusmaal tagavad tööõigusaktid, kollektiivlepingud ja tegutsemisjuhised selle töövormiga 
hõivatud töötajate võrdse kohtlemise traditsiooniliste töötajatega. Järelikult on töötingimused ja 
sotsiaalkaitse mõlemal juhul samad. Prantsusmaa näitel tähendab see ka seda, et töötajal on õigus osa 
saada kasumist ja säästmisskeemidest (savings plans) nagu kõigil teistel töötajatel. Sarnaselt 
traditsioonilise töösuhtega on ka kõnealuse töövormi puhul igal osaleval tööandjal kohustus teavitada 
töötajat ettevõtte regulatsioonidest, tööohutuse reeglitest jms ning tagada informatsioon, 
töökaitsevahendid ja koolitus. Töökohal õnnetuse toimumise korral on vastutav konkreetne tööandja, 
kes töötajat oma ettevõttes kasutab, mitte tööandjate grupp.237 

Küll on jagatud töötajatel piiratumad võimalused kaasa rääkida oma töö- ja puhkeaja korraldamisel. 
Kuigi tööandjate grupp proovib kõigi töötajate soovidega arvestada, siis on see võimalik ainult teatud 
piirini. Samas kompenseerib selle puuduse tööhõive kindlus ja teatav palgalisa paindlikkuse eest.238 

Kui tööandjate grupp koosneb sama tegevusvaldkonna tööandjatest, siis laieneb töötajatele õigus 
saada osa selle tegevusvaldkonna kollektiivlepingutest. Tavapärane on ka see, et kui töötaja töötab 
parajasti ühes ettevõttes, kehtivad talle selle ettevõtte reeglid ja tegevusvaldkonna kollektiivilepingud, 
ja kui töötaja töötab parajasti teises ettevõttes, siis kehtivad talle teise ettevõtte reeglid ja 
tegevusvaldkonna kollektiivlepingud. Sellises olukorras ei ole välistatud, et tekivad erisused jagatud ja 
tavatöötajate töötasus.239 

Prantsusmaa näitel on leitud, et mõne regiooni tööandjate grupis osalevate tööandjate koolituskulud 
on kuni kaks korda suuremad, võrreldes tavaliste tööandjatega.240 Mõnede Prantsusmaa saarte näitel 
toimib koostöö tööandjate gruppi kuuluvate ettevõtete ning gruppi mitte kuuluvate ettevõtete vahel 
hästi. Koolituskulud kannavad tööandjad. Koolitusteemad ja maht määratakse vastavalt ettevõtete ja 
töötajate soovidele-vajadustele, ent kuna saartel on majandustegevus hooajaline ning töötajatel peab 
olema oskusi-teadmisi eri valdkondadest, siis on ka koolitused praktilised ja üsna mitmekülgsed (nt 
juhtimine, suhtlus, arvutioskus jne). Koolitustel võivad osaleda eri töövormide alusel hõivatud 
töötajad, st koolitusel osalemine ei ole kitsendatud töövormiga.241 

5.5.4 Töötaja jagamise töövormi kasutamise mõjud Prantsusmaal 

Töövormi mõju tööturule ja töötingimustele on keeruline välja tuua, sest selle kohta puuduvad 
andmed, uuringud ja analüüsid.242 Intervjueeritud eksperdi hinnangul on töövormi mõju tööturule 
tagasihoidlik, ent regionaalselt võib töövorm olla kasulik ja oluline.  

5.5.5 Leitud edutegurid, mis kaasnevad töötajate strateegilise jagamise kasutuselevõtuga 
Prantsusmaal 

• Tööandjate, töötajate ja sotsiaalpartnerite, laiemalt ühiskonna teadlikkus töövormi 
olemasolust ja töövormiga kaasnevatest võimalustest – töötajatel on ideaalis võimalus leida 
endale täistööajaga ning tähtajatu töölepinguga töö, samal ajal saavad erinevad tööandjad-
ettevõtted kasutada tööjõuressursse vastavalt vajadusele. 

• Töövorm on reguleeritud õigusaktidega, tagades seeläbi nii tööandjatele kui ka töötajatele 
kindluse samaväärselt kõigi teiste töötajatega. 

                                                             
237Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg.  
238 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
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239 Ibid. 
240Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg; Eurofound, 2016, New 
forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. 
241 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
242 Eurofound, 2016, New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Publications Office of 
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• Riik või regioon toetab algfaasis nii nõuga kui ka finantsiliselt tööandjate gruppide loomist, 
kujunemist ja regionaalsete töötajate strateegilise jagamise kompetentsikeskuste (resource 
centres) loomist. 

• Riik või regioon toetab tööandjate grupi juhtimispädevuse arendamist, sh tegutsemisjuhistega 
(codes of conduct) varustamine, koolituste pakkumine, lepinguvormide tutvustamine ja 
võimaldamine. 

• Toimub  dialoog regionaalsete riigiasutuste ja tööandjate vahel.  

• Vastastikusel vajadusel, avatusel ja usaldusel põhinev koostöö tööandjate vahel; kokku lepitud 
reeglid ja tegutsemisjuhised tööandjate vahel. 

5.6 Töötaja jagamine Eestis 
Eestis ei ole töötaja jagamise töövorm levinud ning puuduvad varasemad uuringud ja ülevaated 
töövormi kasutamise kohta. Fookusgruppides selgus, et töötaja jagamise vormist olid nii töötajad kui 
ka tööandjate esindajad kuulnud, kuid konkreetseid näiteid selle kohta tuua ei osatud.  

Fookusgruppide osaliste hinnangul võiks töötaja jagamine panustada Eesti regionaalarengu 
probleemide lahendamisse. Sellise töövormi olemasolu ja kasutamine suurendaks hajaasustatud 
piirkondade elanike kindlustunnet, kui piirkonnas on enamik töökohti osaajaga. Samuti saaks 
fookusgruppide tulemuste põhjal kasutada töötaja jagamist hooajaliste tööde puhul ettevõtetes, mille 
tipphooajad ei lange kokku. 

Selline töövorm sobiks Eestis kasutamiseks näiteks haridussüsteemis õpetajate puhul, kohalike 
omavalitsuste töötajate puhul, aga ka hooajaliste tööde puhul, kus töötajat saaks jagada talvist 
töökoormust ja suvist töökoormust eeldavate tööde vahel.  

5.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 
5.7.1 Töövormi mõiste 

Töötaja strateegilise ja ajutise jagamise töövormide definitsioonid Eesti õiguses puuduvad. Töötaja 
strateegilist ega ajutist jagamist ei määratleta üldjuhul ka teiste riikide õigusaktides.243 Õiguslikult on 
töötaja jagamise töövormid sarnased renditööga, kuid renditööd puudutavate sätete kohaldamine pole 
asjakohane, sest (vastutava) tööandja(-te grupi) eesmärgiks ei ole teenida ettevõtlustulu töötaja 
saatmisega teise tööandja juurde. Töötaja strateegilise jagamise puhul töötavad töötajad regulaarselt 
ainult koostöövõrgustikus osalevate tööandjate jaoks. Töötaja ajutise jagamise korral on teise tööandja 
juures töötamine ajutine ning töötaja naaseb majandusliku olukorra paranemisel tagasi tööle esialgse 
tööandja juurde. 

Eesti kehtiva õiguse järgi saab nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövorme sellegipoolest 
rakendada, kui tööandjad selles omavahel kokku lepivad. Eeltoodule vaatamata oleme seisukohal, et 
nende töövormide õiguslik määratlemine on vajalik, sest see aitab tõsta töölepingu poolte teadlikkust 
sellistest töö korraldamise viisidest ning julgustab neid töötaja strateegilist ja ajutist jagamist kui 
paindlikke töövorme kasutama. 

Lähtuvalt töötaja strateegilise ja ajutise jagamise töövormide olemust selgitavas alapunktis 
väljatoodust pakume välja järgmised mõisted: 

a) töötaja strateegiline jagamine on töö tegemise korraldus, mille raames vastutav tööandja jagab 
töötajaid koostöövõrgustikku kuuluvate tööandjate vahel töö tegemise eesmärgil vastavalt tööandjate 
nõudlusele tööjõu järele; 

b) töötaja ajutine jagamine on töö tegemise korraldus, mille raames üks tööandja saadab tulenevalt 
majanduslikest raskustest töötaja teise tööandja juurde ajutiselt tööle. 

1.7.2 Tööandjate grupp kui juriidiline isik 

                                                             
243 Ühe näitena, kus töötaja strateegiline jagamine on õigusaktis defineeritud, saab välja tuua Ungari töökoodeksi, mis sätestab, 
et mitu tööandjat võivad sõlmida töölepingu ühe töötajaga (§ 195). New forms of employment, Employee sharing, Hungary, Case 
study 15: Policy analysis – https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/15_hungary.pdf 
(20.04.2017); Act I of 2012 on the Labor Code, § 195 – http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf 
(04.05.2017). 
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Tööandjate grupp esineb töötaja strateegilise jagamise töövormi kasutamisel. Reeglina luuakse 
tööandjate grupp sellisel juhul, kui koostöövõrgustikku kuulub palju ettevõtteid. Väiksema 
koostöövõrgustiku korral võib administratiivsete ülesannete täitmise (töötajale tasude maksmine, 
suhtlemine koostöövõrgustikku kuuluvate ettevõtetega jne) võtta enda kanda ka üks 
koostöövõrgustikus osalevatest ettevõtetest. 

Eesti kontekstis on tööandjate gruppi võimalik luua eraõigusliku juriidilise isikuna tsiviilseadustiku 
üldosa seaduse (TsÜS)244 § 25 lg 1 tähenduses. Koostöövõrgustikus osalevatel ettevõtetel on tööandjate 
grupiga reeglina võlaõiguslik teenuse osutamise leping, mille raames toimub arvete esitamine töötaja 
poolt tehtud töö eest ning ettevõtete ühine vastutamine töötaja osas kohustuste täitmise eest. 

1.7.3 Töötegija õiguslik seisund 

Nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormi puhul on tööd tegev isik töötaja. 

1.7.4 Töötingimused 

1.7.4.1 Töölepingu sõlmimine 

Töötaja strateegilise jagamise töövormi puhul on välisriikide õiguses tähelepanu pööratud tööandja 
kindlaksmääramisele töölepingus. Leedu töökoodeksi kohaselt peab töölepingus olema paika pandud 
tööandja, kes korraldab töötaja töögraafiku koostamise, maksab töötasu, maksab ära vajalikud 
riiklikud maksud ning on samuti vastutav teiste tööandjate kohustuste eest, kes kuuluvad töötaja 
jagamise koostöövõrgustikku.245 Ungari töökoodeks sätestab, et tööleping peab selgelt määrama ära 
tööandja, kes on kohustatud maksma töötajale töötasu.246 Austrias peab töötaja tööleping sisaldama 
viidet erinevatele töökohtadele, kus ta töötab.247 Kui koostöövõrgustikuga liitub uus tööandja, siis 
tuleb töötaja töölepingut selles osas muuta.248 

TLS § 5 lg 1 p 1 järgi peab töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduma tööandja nimi, registrikood ja 
asukoht. Leiame, et eeltoodud regulatsioon on piisav ka töötaja strateegilise jagamise töövormi 
kasutamise korral. Tööandja kohustused koostöövõrgustiku raames on võimalik kokku leppida 
võrgustikus osalevate tööandjate omavahelise kokkuleppega. 

Oleme arvamusel, et nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormide iseärasusi silmas 
pidades on otstarbekas õigussuhtes selguse loomise huvides täiendada TLS §-i 6 normiga, mis on oma 
kontseptsioonilt sarnane samas paragrahvis toodud renditöö regulatsiooniga. TLS-i tuleb lisada 
analoogiline säte töötaja jagamise töövormide puhuks: kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja 
teeb tööd, alludes ajutiselt teise tööandja juhtimisele ja kontrollile, peab tööandja töötajale teatama, et 
tööülesandeid täidetakse kas töötaja strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures. 

1.7.4.2 Töölepingu muutmine 

Nii Tšehhi kui Slovakkia õiguses on reguleeritud töötaja ajutise jagamise puhul tema teise tööandja 
juurde tööle saatmise kokkuleppega seonduv. Tšehhi töökoodeksi § 43a sätestab, et kokkulepet töötaja 
ajutiseks loovutamiseks teise tööandja käsutusse on lubatud sõlmida kõige varem pärast kuue kuu 
möödumist töösuhte algusest. Töötaja ajutise loovutamise kokkulepe peab olema kirjalik ning 
sisaldama tööandja, kellel käsutusse töötaja ajutiselt loovutatakse, nime; töötamise algusaega; töö 
sisu; töö tegemise kohta ja töötaja ajutise loovutamise ajavahemikku. Sõidukulude hüvitamise 
eesmärgil võib kokkuleppes olla kirjas ka töötaja tavapärane (varasem) töökoht. Töötaja teise tööandja 

                                                             
244 TsÜS – RT I 2002, 35, 216; 12.03.2015, 106. 
245 Koostöövõrgustikus osalevad tööandjad kompenseerivad kõik vastutava tööandja kulud proportsionaalselt jagatud töötaja 
poolt töötatud ajaga võrgustikku kuuluvas ettevõttes. New Lithuania Labour Code – https://leinonen.lt/news/news-2016/new-
labour-code-from-2017 (20.04.2017) ja Lietuvos RespublikosDarbo Kodekso Patvirtinimo, 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603, 
Vilnius – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89 (04.05.2017). 
246 New forms of employment, Employee sharing, Hungary, Case study 15: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/15_hungary.pdf (20.04.2017); Act I of 2012 on 
the Labor Code, § 195 – http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf (04.05.2017). 
247 Vastav asjaolu on eriti oluline, kui töötaja peab tööd tegema mitme ettevõtte heaks sama päeva jooksul, sest ühest töökohast 
teise jõudmiseks kuluv sõiduaeg loetakse tööajaks ja töötajal on õigus sõidukulude hüvitamisele. 
248 New forms of employment, Employee sharing, Austria, Case study 65: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/65_austria.pdf (14.04.2017). 
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käsutusse andmise korral on keelatud maksta töötaja jagamise kokkuleppe sõlmimise eest tasu, välja 
arvatud konkreetselt kantud kulutuste eest.249 

Töötaja ajutine loovutamine lõpeb loovutamise tähtaja möödumisel. Selle võib lõpetada ka 
kokkuleppel või enne loovutamise lõppemise tähtaega 15-päevase etteteatamisega. Sellisel juhul 
töötaja naaseb oma esialgsele töökohale. Kui langevad ära põhjused töötaja ajutiseks loovutamiseks, 
peab töötaja loovutanud tööandja töötaja tagasi kutsuma. Tööandja ning töötaja vahel võidakse samas 
sõlmida teistsugune kokkulepe. Töötajal on tervislikel põhjustel õigus nõuda ajutist loovutamist 
töökohale, mis sobib tema tervisliku olukorraga.250 

Vastavalt Slovakkia töökoodeksile võib tööandja töötajaga kirjalikult kokku leppida, et töötaja 
saadetakse ajutiselt teise juriidilise või füüsilise isiku juurde tööd tegema. Kirjalik ajutise loovutamise 
kokkulepe sisaldab teise tööandja nime ja aadressi, ajutise loovutamise alguse aega, ajutise 
loovutamise kestust, töö sisu ja töö kohta, palgatingimusi ning töölepingu ühepoolse ülesütlemise 
tingimusi juhuks, kui töösuhe tahetakse lõpetada enne loovutamise kokkuleppe kehtivuse lõppu. 
Töötaja ajutine loovutamine lõpeb loovutamise tähtaja möödumisel või poolte kokkuleppel.251 

TLS § 12 sätestab üldpõhimõtte, mille kohaselt saab töölepingut muuta ainult poolte kokkuleppel. 
TLS-i kontekstis on võimalik, et töölepingu pooled lepivad kokku nii ajutiselt teise tööandja heaks 
töötamises kui ka teise tööandja juurde töölemineku tingimustes. Oleme seisukohal, et selguse huvides 
tuleb välisriikide eeskujul TLS-is sätestada tingimused, mida ajutiselt teise tööandja juurde tööle 
saatmise kokkulepe peab sisaldama. Need tingimused on seotud kitsalt teise tööandja juures 
töötamisega: teise tööandja nimi, teise tööandja juures töötamise alguse aeg, töö tegemise koht ja teise 
tööandja juures töötamise kestus. Leiame, et teise tööandja juures töötamise lõppemise korda pole 
vaja seaduse tasandil reguleerida. 

1.7.4.3 Tööandja kohustused 

Nii Tšehhi kui Slovakkia töökoodeksid täpsustavad tööandja kohustusi töötaja ajutise jagamise korral. 
Tšehhi töökoodeksi järgi antakse töötajale tema ajutise loovutamise perioodil tööülesandeid ja 
korraldusi töötaja esialgse tööandja nimel, aga selle tööandja poolt, kellele töötaja on loovutatud. 
Töötaja tööd korraldab ja kontrollib samuti tööandja, kellele töötaja loovutati. Uus tööandja peab 
töötajale tagama inimväärsed töötingimused, võttes arvesse tööohutuse ning -tervishoiu reegleid. 
Ajutiselt loovutatud töötaja töötingimused ning töötasuga seonduvad tingimused ei tohi olla 
halvemad, kui nendel võrreldavatel töötajatel, kes töötavad tööandja juures, kuhu töötaja ajutiselt 
loovutati. Uus tööandja ei tohi teha töötaja suhtes juriidilisi tehinguid (nt öelda töölepingut üles) selle 
tööandja nimel, kes töötaja ajutiselt loovutas. Töötaja ajutise loovutamise perioodi jooksul maksab 
töötajale töötasu ning vajadusel reisikulud tööandja, kes loovutas töötaja ajutiselt teise tööandja 
käsutusse.252 

Tšehhi õigusega sarnaseid põhimõtteid kehtestab ka Slovakkia töökoodeks, mille kohaselt töötajat 
ajutiselt kasutav tööandja annab talle loovutamise perioodi jooksul korraldusi (muuhulgas loovutanud 
tööandja nimel), organiseerib ning kontrollib töötaja tööd, samuti loob inimväärsed töötingimused 
ning tagab töötervishoiu ja -ohutuse samas ulatuses kui ettevõttes alaliselt töötavatele töötajatele. Ka 
töötingimused ning tingimused töötasu osas peavad olema võrreldavate töötajatega sarnased. Töötajat 
kasutav tööandja ei tohi teha juriidilisi korraldusi (näiteks töölepingut üles öelda) töötaja loovutanud 
tööandja nimel. Ajutise loovutamise ajal maksab töötajale töötasu ning reisikulud tööandja, kes saatis 
töötaja ajutiselt teise tööandja käsutusse tööle.253 

Analüüsides tööandja kohustusi Tšehhi ja Slovakkia õiguse baasil, saab öelda, et need sarnanevad 
mõneti renditöö regulatsiooniga, ehkki reeglid on oluliselt detailsemad. Oleme arvamusel, et Eesti 
õiguses ei ole vaja nii üksikasjalikult tööandja kohustusi paika panna. Küll aga on otstarbekas 
                                                             
249 Labour Code No. 262/2006 Coll., as amended „Zákoníkpráce“, §-d 43a–47 – 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf (04.05.2017). 
250 Ibid. 
251 Labour Code Slovak Republic – Slovakia – § 58–58b – http://www.ilo.org/dyn/eplex/docs/50/labour-code-full-wording-
january-2012.pdf (04.05.2017). 
252 Labour Code No. 262/2006 Coll., as amended „Zákoníkpráce“, §-d 43a–47 – 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf (04.05.2017). 
253 Labour Code Slovak Republic – Slovakia – § 58–58b – http://www.ilo.org/dyn/eplex/docs/50/labour-code-full-wording-
january-2012.pdf (04.05.2017). 
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sätestada nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormide puhul TLS § 17 lg-s 5254 
ettenähtuga sarnane regulatsioon. Vajalik on kehtestada järgmised põhimõtted: kui tööülesandeid 
täidetakse kas töötaja strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures, täidab töötaja ka 
teise tööandja korraldusi. Tööandjate korralduste vastuolu korral täidab töötaja esmase tööandja 
korraldusi. 

1.7.4.4 Tööandja vastutus 

Vastavalt Ungari töökoodeksile vastutavad tööandjad töötaja strateegilise jagamise korral töötaja 
nõuete eest solidaarselt.255 

TLS-i regulatsioonist tulenevalt saab töötaja esitada nõude üksnes selle tööandja vastu, kellega tal on 
sõlmitud tööleping. Leiame, et kehtivat regulatsiooni ei ole vaja muuta. Tööandjate vastutuse jagamise 
reeglid koostöövõrgustiku raames on võimalik kokku leppida võrgustikus osalevate tööandjate 
omavahelise kokkuleppega. 

1.7.4.5 Töölepingu lõppemine 

Ungari töökoodeksi järgi töötaja strateegilise jagamise puhul töötaja tööleping lõpeb, kui tööandjate 
arv kahaneb ühe tööandjani. Koodeks sätestab samuti, et kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis töötaja 
töölepingu võivad üles öelda kõik võrgustikus osalevad tööandjad.256 

Eesti õiguslikku konteksti silmas pidades leiame, et töötaja strateegilise jagamise töövormi 
kasutamisel ei ole vaja muuta TLS-is ette nähtud töölepingu lõppemise regulatsiooni. 

1 7.5 Töötervishoid ja -ohutus 

Välisriikide õigus ei näe töötervishoiu ja -ohutuse osas ette eriregulatsiooni ei töötaja strateegilise ega 
ajutise jagamise töövormide kasutamise korral. Kuna tegemist on tavapäraste töölepingu alusel 
töötavate isikutega, pole erisätete kohaldamine vajalik ning kõiki töötervishoiu ja -ohutuse reegleid 
tuleb nende suhtes kohaldada täies mahus. 

Kuigi nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormi puhul töötatakse töölepingu alusel, teeb 
sellise töökorralduse eriliseks see, et reaalne töötamine ei toimu mitte selle tööandja juures, kellega 
töötajal on sõlmitud tööleping, vaid teise tööandja juures, kuhu töötaja on vastava töövormi raames 
tööle saadetud. Tegemist on mõneti renditööga sarnase suhtega, kus töötaja töö tegemist korraldab ja 
kontrollib tööandja, kelle juures töötaja tööd teeb. 

Eeltoodust lähtuvalt teeme ettepaneku TTOS-is täpsustada, kes vastutab töötaja strateegilise ja ajutise 
jagamise töövormide kasutamisel töötervishoiu ja -ohutuse reeglite täitmise eest. Nimetatud reegli 
sõnastamisel saab lähtuda TTOS § 12 lg-s 1 toodud renditöö regulatsioonist: kui tööülesandeid 
täidetakse kas töötaja strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures, tagab 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise teine tööandja. 

5.7.6  Töötaja koolitamine 

Välisriikide õigus ei kehtesta ei töötaja strateegilise ega ajutise jagamise töövormide puhul 
eriregulatsiooni töötaja koolitamise osas. TLS § 28 lg 2 p 5 paneb töötaja koolitamise kohustuse 
tööandjale: tööandja peab tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja 
ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist 
töötasu. 

Oleme seisukohal, et töötaja koolitamise küsimuses ei ole vaja TLS-i regulatsiooni muuta. Nii töötaja 
strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormi kasutamisel peab töötaja koolitamise kohustus jääma 
tööandjale. Selline lähenemine soodustab muuhulgas nende töövormide rakendamist praktikas. 
Töötaja strateegilise jagamise korral on võrgustiku raames võimalik töötaja koolitusvajadused kindlaks 
teha ning ka vastutava tööandja poolt läbi viia. 

                                                             
254 TLS § 17 lg 5 puudutab tööandja korralduste sisu renditöö puhul. 
255 New forms of employment, Employee sharing, Hungary, Case study 15: Policy analysis – 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/15_hungary.pdf (20.04.2017); Act I of 2012 on 
the Labor Code, § 195 – http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf (04.05.2017). 
256 Ibid. 
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Ka töötaja ajutise jagamise töövormi kasutamisel peab töötaja koolitamise kohustus jääma tööandjale, 
kellega on töötajal sõlmitud tööleping. Kuna töötaja töötab selle töövormi raames teise tööandja juures 
vaid lühikest aega, ei ole otstarbekas viimast kohustada töötajat koolitama. 

5.7.7 Sotsiaalkindlustus 

Kuna nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövormide puhul tehakse tööd tavapärase 
töölepingu alusel, siis omab tööd tegev isik kindlustatust RaKS § 5 lg 1, RPKS §-i 3 ja TKindlS § 3 lg 1 
tähenduses. Seega on töötajale ravikindlustus, pensionikindlustus ja töötuskindlustus tagatud. 

5.7.8 Kokkuvõte 

Eesti kehtiv õigus võimaldab nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise töövorme rakendada, kui 
tööandjad selles omavahel kokku lepivad. Oleme seisukohal, et nende töövormide õiguslik 
määratlemine on siiski vajalik, sest see aitab tõsta töölepingu poolte teadlikkust sellistest töö 
korraldamise viisidest ning julgustab neid töötaja strateegilist ja ajutist jagamist kui paindlikke 
töövorme kasutama. Pakume välja järgmised mõisted: töötaja strateegiline jagamine on töö tegemise 
korraldus, mille raames vastutav tööandja jagab töötajaid koostöövõrgustikku kuuluvate tööandjate 
vahel töö tegemise eesmärgil vastavalt tööandjate nõudlusele tööjõu järele. Töötaja ajutine jagamine 
on töö tegemise korraldus, mille raames üks tööandja saadab tulenevalt majanduslikest raskustest 
töötaja teise tööandja juurde ajutiselt tööle. 

Töölepingu sõlmimise reegleid silmas pidades on nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise 
töövormide iseärasusi arvestades otstarbekas õigussuhtes selguse loomise huvides täiendada TLS §-i 6 
järgmise sättega: kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes ajutiselt teise 
tööandja juhtimisele ja kontrollile, peab tööandja töötajale teatama, et tööülesandeid täidetakse kas 
töötaja strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures. 

Töölepingu muutmise regulatsiooni puutuvalt teeme ettepaneku, mille kohaselt tuleb TLS-is sätestada 
tingimused, mida töötaja ajutise jagamise puhul peab teise tööandja juurde tööle saatmise kokkulepe 
sisaldama. Need tingimused on seotud kitsalt teise tööandja juures töötamisega: teise tööandja nimi, 
teise tööandja juures töötamise alguse aeg, töö tegemise koht ja teise tööandja juures töötamise kestus. 
Leiame, et teise tööandja juures töötamise lõppemise korda pole vaja seaduse tasandil reguleerida. 

Tööandja kohustuste täpsustamiseks on vajalik nii töötaja strateegilise kui ka ajutise jagamise 
töövormide puhul kehtestada järgmised põhimõtted: kui tööülesandeid täidetakse kas töötaja 
strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures, täidab töötaja ka teise tööandja 
korraldusi. Tööandjate korralduste vastuolu korral täidab töötaja esmase tööandja korraldusi. 

Töötervishoiu ja -ohutuse reeglite kohaldamisel tuleb silmas pidada, et kuigi nii töötaja strateegilise 
kui ka ajutise jagamise töövormi puhul töötatakse töölepingu alusel, teeb sellise töökorralduse eriliseks 
see, et reaalne töötamine ei toimu mitte selle tööandja juures, kellega töötajal on sõlmitud tööleping, 
vaid teise tööandja juures, kuhu töötaja on vastava töövormi raames tööle saadetud. Seega on vajalik 
TTOS-is täpsustada, kes vastutab nende töövormide kasutamisel töötervishoiu ja -ohutuse reeglite 
täitmise eest. Teeme ettepaneku lisada TTOS-i järgmine põhimõte: kui tööülesandeid täidetakse kas 
töötaja strateegilise või ajutise jagamise raames teise tööandja juures, tagab töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuete täitmise teine tööandja. 

6 Töötamine koostööplatvormi vahendusel: rahvahange 

6.1 Töövormi olemus 

Kuidas defineerida rahvahanget? 

Rahvahanke (crowd work) töövormiks loetakse sellist töö tegemise viisi, mille raames viiakse 
omavahel kokku määramata arv tööd tegevaid isikuid ja kliente ning tööd tehakse ainult interneti 
vahendusel, digitaalselt.  

Allikas: De Stefano, V., 2016, The rise of the "just-in-time workforce" : on-demand work, crowdwork and 
labour protection in the "gig-economy". 
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Töövormi sisust arusaamiseks on kõigepealt oluline mõista, mida kujutab endast koostööplatvorm. 
Koostööplatvorm ehk ühisplatvorm (collaborative platform) on infotehnoloogiline lahendus, mis 
võimaldab kas interneti, mobiilirakenduse või muu sidevõrgustiku vahendusel viia omavahel kokku 
sarnaste huvidega isikud – muuhulgas ka tööd andvad isikud ja tööd teha tahtvad isikud.257 
Koostööplatvormi vahendusel tehtav töö on töö, mida koostööplatvorm infotehnoloogilise 
lahendusena vahendab tööd andvalt isikult tööd teha tahtvale isikule. Koostööplatvormi vahendusel 
tehtava töö raames on võimalik omavahel kontakteeruda kolme liiki osapooltel: 1) teenuseosutajatel 
(käesolevas töös ka töö tegija, tööd teha tahtev isik, teenuse pakkuja), kes jagavad varasid, vahendeid, 
aega ja/või oskusi: need võivad olla aeg-ajalt teenuseid osutavad eraisikud (kasutajalt kasutajale 
suunatud teenuse osutajad) või teenuseosutajatel, kes tegutsevad oma kutseoskuste raames (kutselised 
teenuseosutajad); 2) nende teenuste kasutajatel (käesolevas töös ka klient, tööd andev isik); 3) 
vahendajatel, kes ühendavad koostööplatvormi abil teenuseosutajad kasutajatega ning kes 
hõlbustavad nendevahelist suhtlust (käesolevas töös ka koostööplatvormid, platvormid).258 

Koostööplatvormid kasutavad oma tegevuse reguleerimiseks ühepoolselt väljatöötatud tüüptingimusi. 
Nende tüüptingimuste kohaselt on tööd tegev isik reeglina kas iseseisev lepingupartner või tal puudub 
koostööplatvormiga lepinguline suhe. Viimase näite puhul sõnastab koostööplatvorm, et lepinguline 
suhe on suhe tööd tegeva ja tööd andva isiku vahel, kes on viidud kokku koostööplatvormi kui 
vahendaja poolt. 

Rahvahanke töövormile on iseloomulikuks tunnuseks koostööplatvormi juhtiv roll tööd andva isiku 
ning tööd teha tahtva isiku kokkuviimisel internetis töö tegemise eesmärgil. Samuti realiseerub töö 
tegemine rahvahanke töövormi puhul ainult digitaalses keskkonnas, internetis. Rahvahanke töövormi 
vahendusel tehtavale tööle on iseloomulik muuhulgas tööülesande täitmiseks nõutava ajavahemiku 
lühiajalisus, arvukate tööülesannete täitmine teatud ajavahemiku jooksul kas ühele või mitmele 
kliendile, töö tegemine paljudele tööd andvatele isikutele ning minimaalne tasu tehtud töö eest.259 

Rahvahanke märksõnaks on teenuste ja ideede hankimine laialt internetikasutajate ringkonnalt 
koostööplatvormi vahendusel. Selle tulemusel on võimalik jagada suuremahuline tööprojekt erinevate 
töötegijate vahel, kes võrreldes tavalise allhanketeenuse pakkujaga ei pea tihtipeale end isegi 
identifitseerima. Rahvahange võimaldab läbi töö efektiivse jagamise teostada see kuluefektiivsemalt, 
kiiremini, kvaliteetsemalt ja laiaulatuslikumalt, kui see oleks võimalik tavalise töö organisatsioonilise 
korraldamise kaudu. Tegemist on võimalusega tööprotsessi laiulatuslikult detsentraliseerida ning 
jagada tööülesanded erinevate projektipõhiselt kaasatud osapoolte vahel. Näiteks ideekonkursi ja 
innovatsioonivõistluse raames läbi viidud rahvahange võimaldab ettevõtetel koguda ideid ja soovitud 
lahendusi osalejatelt, kelle arv võib küündida tuhandetesse ning kes ei kuulu ettevõtte tavapärasesse 
töötajate ringi. Töötegijad võivad asuda erinevates riikides ning tegeleda samal ajal ühe ülesandega või 
projektiga. 

Kuigi üldiselt tähistab rahvahanke termin suurt hulka erinevaid tegevusi, alates eelmainitud 
ideekonkursist kuni ühisrahastusega seotud tegevusteni,260 on antud analüüsi kontekstis oluline 
käsitleda seda töövormi eeskätt erineva keerukusastmega interneti vahendusel tehtavate rahaliselt 
tasustatud tööprojektide mõistes. Lisaks nimetatakse rahvahankeks tavaliselt ka ülesandeid ja 
tegevusi, mis ei pruugi olla tasustatud ja mis hõlmavad näiteks konkreetse valdkonna andmete 
kogumist suurelt hulgalt internetikasutajatelt. Tegevusse panustamise motivatsioon võib olla erinev, 
alates auhindadest ettevõtte turunduskampaanias osalemise eest kuni sisemise rahulolu kasvuni. Võib 
                                                             
257Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Online Platforms and the Digital Single Market, Opportunities and Challenges for Europe, {SWD(2016) 172 
final}, Brussels, 25.5.2016 COM(2016) 288 final – http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288; Koostööplatvormid on näiteks Uber, Amazon Mechanical Turk 
(MTURK) ja teised. 
258Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, A European agenda for the collaborative economy, {SWD(2016) 184 final}, 
Brussels, 2.6.2016, COM (2016) 356 final – http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881  
259De Stefano, V., The rise of the "just-in-time workforce" : on-demand work, crowdwork and labour protection in the "gig-economy", 
International Labour Office, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch. – Geneva: ILO, 2016 Conditions 
of work and employment series; No. 71, lk-d 1–2; Kittur, A., Nickerson, J. V., Bernstein, et al, The future of crowdwork, 16th ACM 
Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW 2013), lk. 1 – https://www.lri.fr/~mbl/ENS/CSCW/2012/papers/Kittur-
CSCW13.pdf  
260 Laias laastus võib rahvahanke jagada kolme suuremasse kategooriasse: konkurentsi rahvahange (competition 
crowdsourcing); virtuaalse tööjõuturu rahvahange (virtual labour market crowdsourcing); avatud koostöö rahvahange (open 
collaboration crowdsourcing). 
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ka juhtuda, et osalejad ei ole kursis sellega, et panustavad mingi tegevuse käigus suuremahulisse 
andmekogumisse. Siia alla käib näiteks rahvahääletus, keelevaldkonna rahvahange, ühine ülesannete 
lahendamine, ühisrahastuskampaaniad, mobiilne rahvahange, leiutusvõistlused ja ideekonkursid, 
tervishoiuvaldkonna rahvahange või rahvahange põllumajanduses.261 

Õiguskirjandusest ning rahvahanke koostööplatvormide tüüptingimustest võime tuletada järgnevad 
rahvahanke töövormi realiseerumisele iseloomulikud aspektid: a) tööd, ülesannet pakkuv isik 
registreerib enda nimele koostööplatvormi vahendusel kasutajakonto; b) tööd teha tahtev isik 
registreerib enda nimele koostööplatvormi vahendusel kasutajakonto; c) tööd andev isik ja tööd teha 
tahtev isik viiakse koostööplatvormi vahendusel kokku, kui nende soovid töö tegemise, ülesande 
täitmise tingimuste osas ühtivad – see võib toimuda nii automaatselt koostööplatvormi initsiatiivil kui 
ka manuaalselt kasutajakontot omavate isikute tegevuse tulemusena; d) töö tegemine toimub ainult 
digitaalses keskkonnas; e) tööülesannete täitmine on reeglina lühiajaline; f) tööd teha tahtval isikul on 
teatud ajavahemiku jooksul võimalik täita palju ülesandeid paljudele tööd/ülesandeid pakkuvatele 
isikutele; g) kui töö/ülesanne on tehtud, toimub reeglina töö eest tasumine koostööplatvormi poolt 
pakutavate tehniliste lahenduste vahendusel, et tagada vahendustasu laekumine koostööplatvormile; 
f) koostööplatvorm arvestab tööd andva isiku poolt makstud tasust ühepoolselt maha tüüptingimustes 
sätestatud tasud ja maksed ning kannab ülejäänud vahendid tööd tegeva isiku arveldusarvele; g) 
reeglina sätestab koostööplatvorm töö tegemise kvaliteedi ja tööd teha tahtva isiku sobivuse osas 
tingimused, mille täitmata jätmisel ei saa tööd tegev isik enam koostööplatvormi vahendusel loodud 
kontole ligipääsu.262 Sellisel juhul on sisuliselt tegemist töötegijaga töösuhte ülesütlemisega. 

Algselt võeti rahvahanke termin kasutusele 2000. aastate keskpaigas, kui hakati täheldama, et 
ettevõtted tellivad oma töö “rahvalt”. Esmane termini kasutaja, tehnoloogiaajakirja Wired toimetaja 
Jeff Howe kirjeldas seda 2006. aastal kui fenomeni, mille eelduseks on ettevõttepoolne avatud kutse 
internetikeskkonnas ning suur hulk võimalikke pakkujaid.263   

6.2 Töövormi teke ja areng 
Rahvahanke töövormi levimist enim soodustav tegur on infotehnoloogiliste võimaluste ja 
internetikasutuse laialdane levik. Rahvahanke töövormi vahendusel ülesannete täitmist tellivad 
ettevõtted võivad olla motiveeritud erinevatest teguritest: a) suurenenud nõudlusega hooajal 
töökoormuse jagamine; b) ligipääs erineva hinna ja erinevate oskuste ning teadmistega tööjõule; c) 
ligipääs informatsioonile. 

Kuigi iseseisvate lepingupartnerite tegevus on levinud juba pikemat aega ning võib väita, et 
koostööplatvormid on vaid uus võimalus viia teenuse osutajad kokku tellijatega, on koostööplatvormi 
vahendusel teostatavad lühiajalised tööprojektid omandamas oluliselt kasvavat rolli inimeste tööelus 
ning ei saa alahinnata nende panust globaalse tööjõuturu tekkes. Ühest küljest avavad 
koostööplatvormid teenuse tellijatele ligipääsu tuhandetele inimestele, kes soovivad oma aega 
panustada lühiajaliste tööprojektide teostamisse, ning teiselt poolt pakuvad rahvahanke 
koostööplatvormid tööjõuturul osalevatele töötegijatele võimaluse kiirelt ja lihtsalt leida just enda 
oskustele, huvidele ja ajalistele võimalustele vastav tööprojekt. Sealjuures ei ole selle töövormi raames 
töötamine üldjuhul geograafiliselt piiratud ning ühes riigis viibiv inimene saab kõigi eelduste kohaselt 
teises riigis asuva koostööplatvormi kaudu leida kolmanda riigi ettevõtte tööpakkumise üles kiirelt ja 
mugavalt.  

Töötamine rahvahanke töövormi vahendusel on enim levinud tegevusaladel, kus juba varasemalt on 
iseseisvatel lepingupartneritel olnud töö tegemisel suur osatähtsus. Tegemist on tööülesannetega, 
mida on võimalik täita projektipõhiselt ja ülesandeid erinevate inimeste vahel jaotades, ning mida saab 
samas teha suure vahemaa tagant ning tihtipeale ka endale sobival ajal. Näitena saab välja tuua 
loomingulised tööd – disain ja kujundus, keelelooming, reklaamindus, audiovisuaalne looming, 
raamatupidamine, analüüsiprojektid, dokumentide ülevaated. Uue valdkonnana on esile kerkinud 
                                                             
261 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
262Wexler, M. N., Reconfiguringthesociology of thecrowd: Exploringcrowdsourcing, International Journal of Sociology and SocialPolicy, 
Vol. 31, No. 1/2 – http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.utlib.ut.ee/doi/full/10.1108/01443331111104779 (20.04.2017); Felstiner, A., 
WorkingTheCrowd: Employment And Labor Law In TheCrowdsourcingIndustry, BerkeleyJournal of Employment& Labor Law, Vol.32, 
Issue 1 – http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1433&context=bjell (20.04.2017); Kittur, A., Nickerson, J. V., 
Bernstein, et al, Thefuture of crowdwork, 16th ACM Conference on ComputerSupportedCooperativeWork (CSCW 2013) – 
https://www.lri.fr/~mbl/ENS/CSCW/2012/papers/Kittur-CSCW13.pdf (20.04.2017). 
263 https://www.wired.com/2006/06/crowds/ 
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väga lihtsad ülesanded, mis eeldavad paljude inimeste väikest panust, näiteks suure hulga 
informatsiooni ja andmete kogumine ning analüüs. Eurofound jagab rahvahanke töövormi vahendusel 
tehtavad tööprojektid 264 ning koostööplatvormide kaudu vahendatavad tööprojektid järgnevalt:265  

• loomingulised ülesanded – graafiline disain, loominguline kirjatöö jne; 

• makrotöö – suuremahulised erilisi oskusi eeldavad projektid; 

• mikrotöö – madalat oskustaset eeldavad väiksemahulised ning üldiselt ka madalalt tasustatud 
tööd. 

Rahvahanke töövormi vahendusel oma teenuseid pakkuvad ja teenust kasutavad eraisikud ning 
ettevõtted varieeruvad oma profiililt sõltuvalt koostööplatvormi fookusest – s.t, kas tegu on 
loomingulisi ülesandeid, makro- või mikrotööd vahendava rahvahanke koostööplatvormiga. Valdavalt 
on loometöid ja spetsialiseerunud makrotöid vahendavate koostööplatvormide teenusepakkujad juba 
kogemuse ning teatud haridustasemega, kelle jaoks on tegu kas projektipõhise püsiva tööga või 
lisatööga erialase põhitöö kõrvalt. Mikrotöid vahendavate koostööplatvormide kasutajateks on 
enamjaolt inimesed, kellel erialane väljaõpe puudub või on alles omandamisel – näiteks üliõpilased. 

6.3 Töövormi levik maailmas 
Euroopas on rahvahange hakanud levima alles hiljuti ning paljudes riikides hakati seda esmakordselt 
kasutama alles 2000. aastate keskel või 2010. aastatel. Kuigi osaliselt võib selle töövormi 
kasutuselevõtu soodustajana näha majanduskriisijärgset vajadust leida täiendavat sissetulekut 
pakkuvaid töövõimalusi, on peamine edutegur siiski rahvahanke koostööplatvormide teke ja nende 
populaarsuse kasv. Enamik koostööplatvorme, mis rahvahanke töövormis töövõimalusi vahendavad, 
on asutatud pärast 2010. aastat. Seetõttu on rahvahanke töövormi vahendusel töötamine veel 
tänapäevani võrdlemisi vähe levinud. Üheks töövormi vähese leviku põhjuseks võib pidada ka asjaolu, 
et inimestel puudub praegusel ajal veel usaldus töövõimalusi vahendavate koostööplatvormide vastu 
ning kindlustunne õiguslike küsimuste lahendamise suhtes (kuidas tagada maksude tasumine jne); 
puudub ka senine laiemalt levinud praktika.266     

Samas võib eeldada, et kui rahvahanke töövormi vahendusel töötamise suhtes tekib kindlustunne ning 
kriitiline mass inimesi töövormi omaks võtab, võib selle kasutamine nii tööd andvate isikute kui ka 
töötegijate kaudu kiirelt levima hakata.  

Näiteks Hispaanias on töö rahvahanke koostööplatvormidel levinud eriti pärast majanduskriisi, mille 
jooksul jäid töötuks paljud noored. Tänu ühisele keeleruumile on hispaanlased avastanud 
töövõimalused ka Ladina-Ameerikas. 2013. aastal Hispaanias tehtud rahvahanget puudutav uuring tõi 
välja, et riigis populaarse loomevaldkonna koostööplatvormi Adtriboo (nüüdseks ühinenud Twago 
platvormiga) lehel registreerunud kasutajad olid valdavalt 26–35-aastased mehed, kellel oli vähemalt 
viis aastat töökogemust, ning paljudel neist oli magistrikraad oma erialal. Enamik registreerunud 
teenusepakkujaid tegutsevad iseseisvate lepingupartneritena, vaid osad töötegijad on seotud 
väiksemate loomeagentuuridega. Adtriboos olid teenust pakkuvate vabakutseliste klientideks valdavalt 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, aga tuli ette ka suurkorporatsioone, näiteks Toys R Us, El 
Corte Ingles, Vodafone ja nii edasi.  

Üldiselt võib rahvahanke töövormi tekke ning laiema kasutamise mõju majandusele ja tööjõuturule 
pidada positiivseks. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad koostööplatvormi vahendusel 
ligipääsu paljudele teenusepakkujatele ning võivad kaasata projektipõhiselt tööd tegevaid isikuid, kes 
panustavad oma teadmiste ja oskustega projekti teostamisse parimal võimalikul viisil. Samaaegselt on 
töötegijatel ligipääs suurele hulgale töövõimalustele, mis pakuvad neile enesetäiendusvõimalust ja 
lisasissetulekut. Samas ei tasu arvestamata jätta globaalse tööjõuturu ning eri piirkondade töötasu 
ebavõrdsuse mõju – madalam töötasu ühes piirkonnas võib viia alla töötasu ka teises piirkonnas. 
Lisaks tuleb arvestada võimalusega, et kui rahvahanke töövorm muutub üha laiemalt levinuks, siis 
võib juhtuda, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes on mingile valdkonnale 

                                                             
264Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of theEuropeanUnion, Luxembourg. 
265 Ibid. 
266 Eurofound, 2015, Amazon Mechanical Turk 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/26_-_ef1461_-_final_-_uk_-
_crowd_employment_-_amazon_mechanical_turk_pworks_-_final.pdf 
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spetsialiseerunud, satuvad majanduslikesse raskustesse – sama teenust pakuvad kordades odavamalt 
töötegijad läbi koostööplatvormi rahvahanke töövormi raames. 

Kuigi rahvahanke töövormi kasutamise mõju majandusele on keeruline määratleda, on selge, et mingil 
määral hakkab rahvahanke töövormi vahendusel töötamine asendama senist iseseisvate 
lepingupartnerite ja juhutööliste tööd sarnastes valdkondades. Koostööplatvormi suunitlusest ja 
ülesannete keerukusest sõltuvalt hakkab koostööplatvormi vahendusel töötamine muutuma üha 
olulisemaks lisa- või põhisissetulekuallikaks. Palju oleneb aga ka koostööplatvormide edasisest 
kasutajasõbralikumaks muutumisest. 

6.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku ja töötegija ning ühiskonna/regiooni jaoks 

Kasu tööd andvale isikule 

Rahvahanke töövormi levimist enim soodustav tegur on infotehnoloogiliste võimaluste ja 
internetikasutuse levik. Rahvahanke vormis ülesannete täitmist tellivad ettevõtted võivad olla 
motiveeritud erinevatest teguritest: a) suurenenud nõudlusega hooajal töökoormuse jagamine; b) 
ligipääs erineva hinna ja erinevate oskuste ning teadmistega tööjõule; c) ligipääs informatsioonile. 

Erinevad varasemad uuringud toovad välja, et rahvahanke töövormi kasutamisel on nii tööd andvale 
isikule kui ka töötegijale olulised positiivsed tulemid.267 Projektipõhiste töötegijate leidmiseks 
rahvahanget kasutavate ettevõtete jaoks tagab ligipääs suuremale hulgale võimalikele töötegijatele 
kvaliteetsema lõpptulemuse. Töötegijad saavad seevastu valida endale huvipakkuvaid projekte ning 
valida tööaega. Lisaks võib eeldada, et ka majanduslikult on otseste koostöösuhete sõlmimine, 
võrreldes läbi vahendusettevõtte tegutsemisega, mõistlikum nii tööd andvale isikule kui ka töötegijale.  

Kasu töötegijale 

Rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegeval isikul on mitmeid eeliseid. Tegu on suurt 
autonoomsust võimaldava töövormiga, mille raames saab töötegija valida oma tööaega. Seeläbi aitab 
see töövorm ühitada töö- ja pereelu. Samuti on võimalik valida, millistele projektidele kandideerida ja 
millal seda teha.  

Erinevad projektid aitavad töötegijal täiendada oma spetsiifilisi oskusi ja teadmisi, luues võimaluse 
endale sellisel viisil teatud karjäärirada ning erialast mainet kujundada. Koostöö erinevate tööd 
andvate isikutega võib avada väljavaateid pikemaajaliseks edasiseks koostööks.  

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andev isik 

Kuivõrd rahvahanke puhul on tegu uue töövormiga, on hetkel ebaselge intellektuaalse omandiga 
seonduv probleemistik. Töötegijad vahetuvad sageli. Töötegijate kvalifikatsioon ei pruugi vastata tööd 
andva isiku ootustele. 

Probleemid töövormi rakendamisel – töötegijad 

Rahvahanke töövormi vahendusel tehakse tööd kaugtöö vormis ning tihtipeale asuvad nii tööd andev 
isik kui ka töötegija erinevates riikides. Sellega seoses kerkivad selgelt esile töötegija sotsiaalse kaitse, 
töötingimuste, tervishoiu ja ka maksualased küsimused. Kuna reeglina sätestavad rahvahanke 
koostööplatvormid oma kasutustingimustes, et tööd tegev isik on iseseisev lepingupartner, siis puudub 
töötegijal õigus sotsiaalkaitsele, esineb ületöötamise oht. Kuna rahvahanke töövormi vahendusel tööd 
tegevad isikud teevad tööd reeglina kodus, siis puudub kommunikatsioon teiste isikutega – see võib 
kaasa tuua sotsiaalse isoleerituse. Et rahvahanke töövormi vahendusel tehakse tööd projektide raames, 
siis puudub töötegija jaoks reaalne võimalus karjääri edasiseks reeglipäraseks arenguks. 

Rahvahanke töövormi vahendusel tehtava projektipõhise töö eest saadav tasu on minimaalne. 
Rahvahanke töövormi vahendusel töötamine võib läbi võistlusmomendi luua tugeva hinnasurve 
pakutavale teenusele ning võib juhtuda, et lõpuks teostatakse töö tasu eest, mis on miinimumtöötasu 
tasemel või sageli alla selle.268 Siinkohal mängib olulist rolli ka globaalne tööjõuturg – teatud tööde 
tegemises saavad osaleda kolmandate riikide elanikud, kelle jaoks on selle riigi palgatase, kus 
koostööplatvorm tegutseb, kõrge. Näitena võib tuua India elanike osalemise Ameerika Ühendriikide 
koostööplatvormi Amazon Mechanical Turk tegevuses. Liigse hinnasurve vältimiseks on paljud 
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platvormid kehtestanud pakutava teenuse jaotuses miinimumhinna. Veebiplatvormile registreerumise 
nõuetest ja töö tellija esitatud andmete õigsusest sõltuvalt võib töötegija kanda jääda risk makse 
laekumise osas. See oleneb jällegi koostööplatvormi ülesehitusest – milliseid andmeid peavad pooled 
registreerudes esitama, kuidas on korraldatud maksete laekumine jne. Parimal juhul tagab 
koostööplatvorm osalejate isiku tuvastamise ning vahendab makseid kliendi ja teenusepakkuja vahel 
turvaliselt ehk maksegarantiiga,269 halvemal juhul ei ole töötegija töötasu garanteeritud.270 

  

                                                             
269Näiteks võtab platvorm tellijalt töö alguses deposiittasu või kogu töö tasu ning kannab selle töö eduka teostamise korral otse 
töö teostaja arvele. 
270 Amazon Mechanical Turki vahendusel tööd tegevale isikule ei ole tööd andev isik kohustatud tasu maksma, kui ta ei ole 
tehtud tööga rahul. Samas võib tööd andev isik talle esitatud tööd kasutada – tegemist on sisuliselt palgavargusega. 
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Tabel 4 Rahvahanke töövormi üldnäitajad 

Näitaja Kirjeldus 

Töövormi nimetus Rahvahange (Crowd work) 

Töövormi kirjeldus Töö tegemise viis, mille raames viiakse omavahel kokku määramata arv tööd 
tegevaid isikuid ja kliente ning tööd tehakse ainult interneti vahendusel, digitaalselt. 

Rakendamine Töötamine kas täiskoormusega või põhitöökoha kõrvalt iseseisva lepingupartnerina. 

Eeldused 
kasutamiseks 

Koostööplatvormi olemasolu ja ligipääs sellele erinevaid informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid kasutades 

Valdkonnad 
Tööd, mida on võimalik teha interneti vahendusel. Mikroülesanded: andmete 
kogumine, kontrollimine ja korrastamine. Makroülesanded: analüütilised ja 
oskusteavet eeldavad tööd, näiteks tõlkimine, kujundamine, tekstiloome, 
suuremahuline analüüs. 

Levik 
Globaalne. Sõltuvalt koostööplatvormist võib koostööplatvormi kasutamine olla 
piiratud regiooni keele ja nõutud oskustega. Töö tegija, tööd andev isik ja platvorm 
ei asu tihtipeale samas riigis. 

Eelised ja 
puudujäägid 
töötegija jaoks 

+ ligipääs suurele hulgale võimalikele töökohtadele 
+ lisasissetulekuvõimalus 
+ kogemuste ja oskuste omandamine 
+ kliendiportfelli laiendamine 
+ erialase maine kujundamine 
+ töö- ja pereelu ühitamise võimalus läbi võimaluse oma tööaega valida 
- konkurents globaalsel tööjõuturul loob surve tasu määrale, mis on tihtipeale väga 
madal 
- töötegija on ise vastutav sotsiaalsete tagatiste, töötervishoiu ja tööohutuse, 
väljaõppe eest, mis sageli tähendab, et need teemad ei ole süsteemselt kaetud ja 
töötegija jaoks on tegu ebakindla tööga 
- platvormid ei võimalda töötegijale läbirääkimist 
- platvorm ei pruugi töötajale anda piisavalt tagasisidet tehtud töö kvaliteedi osas 
ega ka selles osas, miks ta valiti või ei valitud tööd tegema – sotsiaalkaitse 
puudumine 
- ületöötamise ning tööstressi kasvu oht 
- sageli madal sissetulek 
- sotsiaalse isoleerituse oht 
- piiratud karjäärivõimalused 

Eelised ja 
puudujäägid tööd 
andva isiku jaoks 

+ ligipääs suurele hulgale erinevate teadmiste ja kogemusega töötegijatele 
+ töötegijate kaasamise ajaline paindlikkus – ühe projekti jaoks ei pea võtma tööle 
töötegijat kestva lepingulise suhte raames 
+ töötegija leidmise madalamad kulud ja tehingukulud (makse toimub läbi 
platvormi) 
+ töötajate hulk ja tehtav töö skaleeritav 
- võimalik töötegijate sage vahetumine 
- töötegijate varieeruv kvalifikatsioon 
- intellektuaalse omandiõigusega seotud problemaatika 

Võimalused 
erinevate 
inimeste/gruppide 
töölevõtmiseks 

Võimaldab tööle võtta nii madala oskustasemega kui ka spetsiifilisemate 
teadmistega inimesi, kes on valmis töötama interneti vahendusel. Sobiv töövõimalus 
neile, kes saavad töötada vaid endale sobivas ajavahemikus ning ka isikutele, kellel 
esineb puue või muu tervisehäire. 
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6.5 Rahvahange: Amazon Mechanical Turki näide 
Amazon Mechanical Turk (MTurk)271 asutati 2005. aastal Amazoni sisemiste tööülesannete 
jagamiseks. Võrreldes teiste rahvahanget korraldavate platvormidega, on MTurk tegutsenud 
pikaajaliselt ja on seetõttu üks kõige laiema tuntuse ja kasutajaskonna saavutanud rahvahanke 
koostööplatvorm. MTurk kuulub veebigigant Amazonile ja on osa Amazon Web Services 
veebiteenustest, mille hulka kuuluvad ka andmete salvestus ja töötlemine.   

Mechanical Turk on koostööplatvorm, mille kaudu on võimalik lihtsal moel kaasata suur hulk 
anonüümseid töötegijaid spetsiifiliste ülesannete täitmiseks. MTurk toimib kasutustingimuste 
kohaselt vahendajana, mis võtab loodud koostöösuhte eest teenustasu. Amazoni vastutus MTurki 
keskkonnas on veebiplatvormi toimimas hoidmine ja edasiarendused. 

MTurki eripära on see, et pakutavad tööülesanded on väikesemahulised ja lihtsad mikrotööd, millest 
igaühe eest makstav tasu on keskmiselt vaid paar dollarisenti. Seetõttu on väga madal ka MTurki 
vahendusel makstav keskmine tunnitöötasu – üks kuni kaks dollarit.  

Tööd andvad isikud (requesters) lisavad platvormile töökuulutusi ehk Inimmõistust Eeldavaid 
Ülesandeid (Human Intelligence Tasks, HITs). Töökuulutuse lisamiseks peab tööd andev isik täitma 
infovormi ning lisama juurde arveldusaadressi Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas või 
Suurbritannias. Koostööplatvormile töökuulutust lisades peavad tööd andvad isikud täpsustama oma 
ootusi ülesandele, seda, kui palju nad iga ülesande täitmise eest tasu maksavad, kui palju on neil iga 
ülesande täitmiseks vaja töötegijaid, maksimaalse töö täitmiseks ettenähtud ajaperioodi ning töö 
täitmisele kuluvat eeldatavat aega.  

Töötegijad (providers) või veebilehe nimetuse kohaselt turkerid (Turkers) võivad koostööplatvormi 
vahendusel registreeruda ükskõik millisest maailma riigist ning neil on võimalus kandideerida 
huvipakkuvatele ülesannetele, saades need edukalt täitnuna vastutasuks rahalise kompensatsiooni. 
Veebilehel avaneb Pakkujatele vaade kolme valikuga: kogu teenitud tulu, ülesannete staatus ja HITs-i 
kogusumma. Esimene näitaja annab kasutajale teada kogu teenitud tulu ja boonused ning nende 
summa. Ülesannete staatuse vaates saab kasutaja teada, millised on käimasolevad päevased ülesanded 
ja päevane sissetulek ning ta saab ülevaate ka Pakkuja poolt esitatud pakkumustest ülesannete 
täitmiseks ning sellest, kas need on kinnitatud, tagasi lükatud või otsuse ootel.   

Tööd andvad isikud saavad töötegijatelt nõuda tööülesande täitmiseks vajaliku kvalifikatsiooni 
olemasolu. Samuti on keskkonnas võimalik üles seada oskuste test, et teha kindlaks, kas töötegijal on 
ülesande edukaks sooritamiseks piisavad oskused. Tööd andev isik saab juba teostatud tööülesande 
kas vastu võtta või tagasi lükata, mille tulemusel kujuneb välja töötegija keskmine hinne keskkonnas. 
Juhul kui ülesanne on täidetud mitterahuldavalt, saab tööd andev isik töötegijale tasumisest keelduda.  

Koostööplatvormil teostatud tegevuste tasustamine toimub kas Amazoni kinkekaartidega või 
ülekandega Ameerika Ühendriikide pangakontole. Samuti võivad rahalise ülekande saada India 
töötajad, kuid teiste riikide turkerid peavad leppima kinkekaartidega. Amazon võtab tööd andvatelt 
isikutelt töö väärtusest 20%-suurust vahendustasu.  

Pärast MTurk-i käivitamist hakkas koostööplatvormi kasutajabaas kiirelt kasvama ning oli 2005. aasta 
novembriks jõudnud juba kümnete tuhandete kasutajateni. Märtsis 2007 oli platvormil väidetavalt 
enam kui 100 000 töötegijat enam kui sajast maailma riigist. See kasvas 500 000 kasutajani 190-st 
riigist aastal 2011, ning praegusel ajal on platvormil 500 000–750 000 kasutajat ja päevane postitatud 
tööülesannete arv võib olla rohkem kui tuhat.272 

Aja jooksul on töötegijate profiil MTurk-i veebikeskkonnas muutunud. Kui algusaegadel sarnanes 
MTurk-i keskkonnas oma teenuseid pakkunud inimeste demograafiline jaotus üldise 
internetikasutajate jaotusega Ameerika Ühendriikides, toimus oluline muutus 2010. aastal – India 
elanikud hakkasid saama rahalist tasu ülekandena pangakontodele ning koostööplatvormile lisandus 
töötegijatena suur hulk noori ja haritud India mehi.273 Kui varasemalt oli suur osa MTurk-i 
                                                             
271 https://www.mturk.com/ 
272 http://www.pewinternet.org/2016/07/11/the-size-of-the-mechanical-turk-marketplace/ 
273 Ross et al, 2010, Who are the crowdworkers. 
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veebikeskkonnas töötegijatena tegutsevatest inimestest motiveeritud põhitegevuse kõrvalt 
lisasissetuleku teenimisest (mh näiteks lühiajalised töötud, lapsega kodus olevad vanemad, väikese 
koormusega hõivatud, kodused omastehooldajad jne), siis India tööjõuturu lisandudes hakkas 
platvormil tegutsema üha rohkem inimesi, kelle jaoks MTurk-i vahendusel tehtav töö on 
põhisissetulekuallikas. 

Aja jooksul on muutunud ka tööd andvate isikute profiil. Kui koostööplatvormi tegutsemise 
algusaegadel olid tööd andvateks isikuteks eeskätt väikesed ettevõtted, mida iseloomustas 
ressursipuudus, siis aja jooksul võimaldas platvorm hankida aina eriilmelisemaid teenuseid erinevatelt 
töötegijatelt ning tööd andvate isikute hulka tulid ka suurettevõtted.274 Praegu postitavad Mturk-i 
suurimad tööd andvad isikud, keda on 0,1% kõikidest tööd andvatest isikutest, ligikaudu 30% 
kõikidest koostööplatvormile sisestatavatest tööülesannetest.275 

Varasemalt on MTurk-i platvormil tegutsevad tööd andvad isikud jagatud kolmeks: 

• Akadeemilistes ringkondades töötavad inimesed, kes kasutavad MTurk-i platvormi vaid aeg-
ajalt, et leida kiirelt, lihtsalt ja väikese kuluga oma teadustöösse panustajaid, näiteks 
küsitlusele vastajaid vms. 

• Alustavad ettevõtted ja ettevõtjad, kes näevad MTurk-i kasutamises võimalust oma 
ettevõtlusega kiirelt edeneda, ilma selleks palju ressurssi kulutamata. 

• Suurettevõtted, kes otsivad kulude optimeerimise võimalusi, ja tööd vahendavad ettevõtted, 
mille tegevusavalaks on koostööplatvormile tööülesannete riputamine ning lõppkliendile 
tulemuse üleandmine ja kvaliteedigarantii tagamine.276 

Üldiselt on MTurk-i lehe kaudu vahendatavad ülesanded selle täitjale väga lihtsad. Koostööplatvormi 
on palju kasutatud ülesannete puhul, mis eeldavad suure hulga inimeste väikest tööpanust. 
Veebilehekülje kaudu kaasatud töötegijaid saab kasutada näiteks järgnevat tüüpi tööülesannete ja 
eesmärkide täitmiseks: 

• Piltide ja videote analüüs – fotode ja videote tähistamine, nimetamine, märksõnade loomine, 
kirjeldamine, sorteerimine. Seda teenust kasutatakse näiteks fotopankade poolt. 

• Andmetöötlus – ettevõtete suuremahuliste andmebaaside sorteerimine, kinnitamine, 
parandamine, korduste kustutamine, detailide kontrollimine. Seda saab hästi kasutada 
näiteks veebipoodide andmebaaside kontrollimisel. 

• Andmete kogumine – andmebaasid, millesse saavad panustada paljud osalejad, ning mille 
koostamine oleks rahvahanke platvormi kasutamata võimatu. 

• Andmeanalüüs – transkriptsioonide, tõlgete ja sobitamise teostamine. Transkribeerimine on 
koostööplatvormil väga levinud ülesanne ning võrreldes teiste ülesannetega ka veidi 
kõrgemalt tasustatud. 

• Eksperimendid sotsiaalteaduste vallas ja teadustöö – kuigi on leitud, et MTurk-i 
kasutajaskond ei moodusta küll Ameerika Ühendriikide rahvastiku esinduslikku valimit, ei ole 
see ka oluliselt erinev ning koostööplatvormi kaudu saab kutsuda osalema uuringutes, mille 
valim ei ole nii rangelt piiritletud. Võrreldes teiste võimalustega kaasata sotsiaalteaduslikesse 
uuringutesse suurt valimit, on MTurk-i kaudu töötajate leidmine oluliselt odavam.277 

• Kadunud inimeste otsimine – alates 2007. aastast on platvormi kaudu kaasatud panustajaid 
kadunud inimesi otsima. Kahjuks ei ole ühine jõupingutus seni kordagi edukas olnud.  

• Uurimistöö ja teadus 

                                                             
274Felstiner, 2011. 
275Ipeirotis, 2010. 
276Eurofound, 2013, New Forms of Employment, Crowd Employment, UK. 
277 Horton, John; Chilton, Lydia, 2010, “The Labor Economics of Paid Crowdsourcing”. Proceedings of the 11th ACM conference 
on Electronic commerce.  
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6.5.1 Mechanical Turk ja töötajate sotsiaalne kaitse 

Ühe suurima rahvahanke koostööplatvormina on Amazon Mechanical Turk toonud esile ka palju 
vastuolusid.  

Peamiselt on kriitika osaliseks saanud MTurk-i keskkonnas töötegijale makstav tasu, mis jääb suures 
osas allapoole enamiku arenenud riikide miinimumtöötasust. 2013. aastal tehtud uurimus toob välja, 
et 90% ülesannetest tasustatakse vähem kui 0,1 dollariga ning tervelt veerandi hind on 1 dollarisent – 
erinevaid vastavalt tasustatud HITs-e ehk ülesandeid täites on osalejate tunnitasu seega ligikaudu 2 
USA dollarit.278 Veelgi enam – tööd andvad isikud ei ole kohustatud mitterahuldava töötulemuse 
puhul töö tegijale üldse tasu maksma ega maksmata jätmist kuidagi põhjendama, mis suurendab 
veelgi tasustamata jätmise riski.  

Seetõttu on Mturk-i platvormi süüdistatud töö tegijate ekspluateerimisele kaasa aitamises ning selles, 
et töö tegijale ei kompenseerita nende töö tegelikku väärtust.279 Samas on välja toodud ka 
vastuargument, et rahaline kompensatsioon ei ole ainuke töötegijate koostööplatvormil osalemist 
motiveeriv tegur.280 On proovitud ka põhjendada, miks on tööd andvad isikud valmis panustama nii 
madalalt tasustatud tööjõuturu tekkimisse – siinkohal on leitud, et näiteks akadeemikud peavad 
põhjendatuks odava tööjõu kasutamist teadustulemuste eesmärgil, alustavad ettevõtted USA-s on 
kannustatud kohalikust ettevõtluskultuurist, mis soosib mistahes vahenditega edasijõudmist, ning 
suurettevõtetelt ja vahendusorganisatsioonidelt teenust tellivad kliendid ei ole teadlikud oma tellimuse 
seostest madalalt tasustatud tööjõuturuga MTurk-i keskkonnas.281 On välja käidud ka argument, et 
välisele vaatlejale jääb mulje, nagu töö tehaksegi MTurk-i koostööplatvormi vahendusel ära 
automatiseeritult ning töö tegijad ei ole päris inimesed – sellele arvamusele aitab muuhulgas kaasa 
koostööplatvormi ülesehitus ja disain.282 

Teine oluline MTurk-i koostööplatvormi kitsaskoht on töötegija õiguslik staatus. MTurk sätestab 
ühepoolselt väljatöötatud kasutustingimustes, et töötegijad on iseseisvad lepingupartnerid, välistab 
enda osas igasuguse vastutuse ning asetab ka kõik töö tegemisega seonduvad õiguslikud kohustused 
tööd andva isiku õlule. Sel juhul ei laiene MTurk-ile ka kohustust tagada koostööplatvormi kaudu 
teenust osutavatele inimestele miinimumtöötasu.283 Ka kõik tööd andvate isikute ja töötegijate 
vahelised eriarvamused jäävad nende endi lahendada. MTurk sekkub vaidlustesse minimaalselt ning 
reeglina ainult sellisel juhul, kui tööd andval isikul on kaebusi. Tööd tegevate isikute kaebustesse ei 
suhtuta tõsiselt. 

Töötegijal ei ole mingit kohustust koostööplatvormi vahendusel pakutavaid tööprojekte vastu võtta. 
Samuti saavad töötegijad ise oma tööaja valida. Koostööplatvormi vahendusel teenuseid pakkudes 
tegutsevad töötegijad iseseisvate lepingupartneritena, kes vastutavad ise oma töötingimuste, töö- ja 
puhkeaja korralduse, maksude tasumise ja sellega kaasneva kohustusliku aruandluse eest. Iseseisva 
lepingupartneri kategooria kasutamise kaudu väldib MTurk töötegijatele tööseaduste kohaldamist. 

Samas peab töötegija kohalikule maksuametile oma sissetulekutest aru andma ning deklareerima need 
kui iseseisev lepingupartner või üksikettevõtja. MTurk-i koostööplatvormil oma teenuseid pakkuvad 
inimesed ei pea sissetulekut deklareerima ega tasuma selle pealt makse, kui koguteenistus jääb alla 
600 USA dollari aastas. Seega sõltuvad töötegija sotsiaalsed tagatised ka sellest, kuidas töötegija on 
otsustanud oma töötamise õiguslikult lahendada. Eraisikuna väga väikeses mahus oma teenust 
pakkudes on tavapärane, et saadud tulu pealt ei maksta riiklikke makse ning töötegijal ei teki õigust 
sotsiaalkindlustusele. Samuti peab töötegija ise tagama endale sobilikud töötingimused ja tööohutuse 
ning hoolitsema töö tegemiseks vajalike oskuste ja täiendkoolituse eest. Samas eeldab enamik 
tehtavaid töid väga madalat oskustaset. 

Töötegijale võib negatiivselt mõjuda ka üldine projektitööde jaotamise korraldus koostööplatvormil. 
Kuigi makstav tasu on väga väike, on koostööplatvormi vahendusel töötegijaid registreerunud nii 
palju, et tekib tugev konkurents nii parimate tööde kui ka hinnastamise osas. Samas sõltub 
                                                             
278 Irani & Silberman, 2013, “Turkopticon: Interrupting Worker Invisibility in Amazon Mechanical Turk”.  
279 Schmidt, 2015,“The Good, The Bad and the Ugly: Why Crowdsourcing Needs Ethics”. 
280 Buhrmester, Kwang & Gosling, 2011, “Amazon's Mechanical Turk A New Source of Inexpensive, Yet High-Quality, Data?”. 
Perspectives on Psychological Science.  
281 Eurofound, 2015, New form of employment. Crowd employment, UK.  
282Ibid. 
283Ibid. 
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tööülesande täitmiseks valitud töötegijate valimine kriteeriumitest, mis on töötegijatele enamjaolt 
arusaamatud või läbipaistmatud. Seega võib tööülesannet mitte täitma valitud isikus antud olukord 
frustratsiooni tekitada.284 Tuleb mainida, et vastukaaluks on loodud lehekülg Turkopticon, mis 
võimaldab töötegijatel raporteerida rikkumistest ning anda tagasisidet ja hinnanguid tööd andvate 
isikute kohta.285 

6.5.2 Mõju rahvusvahelisele majandusele ja töövormi tulevik 

Kuigi töövormi kasutamise mõju majandusele on keeruline määratleda, on selge, et mingil määral 
hakkab sellisel viisil töötamine asendama senist iseseisvate lepingupartnerite ja juhutööliste tööd 
sarnastes valdkondades. Sõltuvalt koostööplatvormi suunitlusest ja ülesannete keerukusest, hakkab 
koostööplatvormi vahendusel töötamine muutuma üha olulisemaks lisa- või põhisissetulekuallikaks. 
Tõenäoliselt kaob osa lihtsamatest tööülesannetest ajapikku tehnoloogia arenedes, kui arvutid 
muutuvad piisavalt võimekaks, et teksti transkribeerida, andmeid sorteerida jne.  

Palju sõltub aga ka platvormide edasisest kasutajasõbralikumaks muutumisest ja võimekusest selline 
töövorm normaliseerida. Kuni traditsiooniline töösuhe on teiste töövormide kõrval enam levinud, on 
see töövorm inimestele olulisimaks eeskujuks töösuhtealaste ootuste loomisel. Selle juures on oluline 
näiteks suhtlemisvõimalus kolleegidega, tagasiside, tunnustus tehtud töö eest ja enesetäiendus.  

6.5.3 Peamised leiud juhtumiuuringus: 

• Rahvahanke koostööplatvormide vahendusel töötamine ei ole geograafiliselt piiratud, mis 
tekitab töötegijate omavahelise konkureerimise globaalsel tööjõuturul. Läänemaailma 
osalejate jaoks võib palgasurve viia töötasu nii madalale (allapoole miinimumi), et 
koostööplatvormil jäävad domineerima sobivate oskustega arengumaade elanikud (nt India 
elanikud, kellel on üldjuhul hea või väga hea inglise keele oskus). Samas jääb platvormi 
vahendusel alati teenust osutama teatav hulk inimesi, kelle jaoks ei ole peamine motivaator 
tasu, vaid enesearendus ja uued oskused. 

• Koostööplatvormi vahendusel teenuse osutamise iseloom ja tasuvus sõltub platvormi ja 
täidetavate ülesannete liigist – mikroülesanded, makroülesanded ja loominguline töö. Kui 
mikroülesannetele keskenduva platvormi kaudu teenust pakkudes nähakse eeskätt võimalust 
väikeseks lisasissetulekuks ja enesetäienduseks, siis viimased kaks tüüpi võivad hakata 
asendama põhisissetulekuga töökohta ning pakkuda võimalust hakata n-ö klassikalises 
mõistes iseseisvaks lepingupartneriks, kes elatub projektipõhisest tööst.  

• Rahvahanke koostööplatvormid peavad platvormi vahendusel teenust pakkuvaid inimesi 
iseseisvaks lepingupartneriks (independent contractor), kes on täielikult vastutav riiklike 
maksude tasumise eest ning selle eest, et oleks olemas sotsiaalsed garantiid, hea töökeskkond 
ning sobivad oskused tööülesannete täitmiseks.  

• Hetkel on projektipõhise töö tegemine rahvahanke koostööplatvormide vahendusel võrdlemisi 
vähe levinud. Selle põhjusena võib näha varasema praktika puudumist, mistõttu teadlikkus 
sellisest võimalusest on madal. Samuti on alles välja kujunemas tasakaal intellektuaalomandi 
õiguste jagamise ja töötegija sotsiaalsete garantiidega arvestamise osas. Võib eeldada, et 
ajapikku muutub see praktika üha enam levinumaks ja tavapärasemaks.  

• Rahvahanke koostööplatvormi vahendusel töötamine ei saa hakata täielikult asendama 
klassikalist töösuhet, sest see ei võimalda töötegijale suhtlust kaastöötajatega, puudub 
sotsiaalkaitse, on ületöötamise oht, puuduvad karjäärivõimalused ja nii edasi. 

6.6 Rahvahange Eestis 
Eestis puudub hetkel ülevaade rahvahanke töövormi leviku ja kasutamise mõjude kohta. 

  

                                                             
284Ibid. 
285https://turkopticon.ucsd.edu/login (16.05.2017). 
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6.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 
6.7.1 Rahvahanke töövormi mõiste 

Rahvahanke (crowdwork)286 töövormi legaaldefinitsioon Eesti õiguses puudub. Ei rahvusvahelisel, 
EL-i ega ka siseriiklikel tasanditel ei ole rahvahanke töövormi reguleeritud, puuduvad 
legaaldefinitsioonid. 

Rahvahanke töövormi vahendusel töö tegemine sarnaneb kodutööga (mis ei ole Eestis eraldi 
reguleeritud), sest nii rahvahanke töövormi kui ka kodutöö korral teeb tööd tegev isik tööd reeglina 
oma kodus. Kodutööga seonduv õiguslik raamistik võib tulla kõne alla, kui rahvahanke töövormi 
vahendusel tööd tegev isik on töötaja ning koostööplatvorm tööandja. 

Rahvusvahelisel tasandil on kodutöö regulatsioon kehtestatud 1996. aastal ILO konventsiooniga nr 177 
kodutöö kohta287. Konventsiooni artiklis 1 p-s a on sätestatud, et termin kodutöö tähendab tööd, mis 
on läbi viidud isiku poolt, keda peetakse kodus töötavaks isikuks (homeworker), kui tööd tehakse 
töötaja kodus või muus asukohas vastavalt töötaja valikule, kuid mitte tööandja töökohas, tööd tehakse 
tasu eest, töö tulemuseks on toode või teenus, mis on kindlaks määratud tööandja poolt, sõltumata 
sellest, kes annab töötajale töövahendid, materjalid ning teised sisendid. Kodus töötavaks isikuks ei 
loeta isikut, kellel on teatud autonoomsus ja majanduslik iseseisvus, et teda võiks kohelda nagu 
iseseisvat lepingupartnerit. TLS § 6 lg 4 sätestab, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja 
teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes, väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas 
töötaja elukohas, on tegemist kaugtööga. TLS-is ei ole täpsemalt konkretiseeritud kaugtöö 
definitsiooni. Eelnev annab võimaluse tõlgenduseks, et TLS § 6 lõikega 4 on hõlmatud ka ILO 1996. a 
konventsioonis nr 177 reguleeritud kodutöö – tehakse kodutööd ju samuti reeglipärasest töökohast 
väljaspool, töötaja kodus. Rahvahanke töövormi vahendusel tehtav töö ja kodutöö on mitmes aspektis 
sarnased, sest töötamine toimub reeglina mõlema töövormi puhul töötaja kodus ja väljaspool tööandja 
tegevuskohta, tööd tehakse tasu eest, töö tulemuseks on konkreetne toode või teenus. 

Oleme siiski seisukohal, et rahvahanke töövormi määratlemiseks ei ole piisav TLS § 6 lõike 4 lai 
tõlgendamine, seda enam, et rahvahanke raames on võimalik tööd teha ka muus õiguslikus vormis kui 
töölepingu alusel. Võttes aluseks rahvahanke olemust selgitavas alapunktis väljatoodu, pakume välja 
järgmise mõiste – rahvahange on töö tegemise viis, mille puhul viiakse koostööplatvormi vahendusel 
omavahel kokku tööd tegevad ja pakkuvad isikud, kusjuures tööd tehakse ainult digitaalselt.  

6.7.1.1 Tööd tegev isik kui iseseisev lepingupartner 

Rahvahanke töövormi vahendusel saab tööd teha ka iseseisva lepingupartnerina võlaõigusliku teenuse 
osutamise lepingu (eelkõige käsundus- või töövõtulepingu) alusel. Kui tööd tegev isik on iseseisev 
lepingupartner, siis tööd andev isik tema töö tegemise korraldamisse ei sekku. Töö tegija määrab ise 
oma töö tegemise aja, koha ja viisi. 

Koostööplatvormide tüüptingimused sätestavad rahvahanke töövormi puhul reeglina, et tööd tegev 
isik on iseseisev lepingupartner. Koostööplatvorm võib samuti sätestada, et tööd tegeva isiku ja 
koostööplatvormi vahel lepingulist suhet ei eksisteeri.288 Samas aga võib tuua näiteid, mille puhul kas 
koostööplatvorm aktsepteerib töösuhet tööd tegeva isiku ja tööd andva isiku vahel või ei välista 
töösuhte esinemist teenuse osutaja ja kliendi vahel – tööd andev isik kannab sellisel juhul lepingulise 
suhte töösuhteks kvalifitseerimise riisikot.289 

                                                             
286De Stefano, V., Therise of the "just-in-timeworkforce" : on-demandwork, crowdwork and labourprotection in the "gig-
economy", International Labour Office, InclusiveLabourMarkets, LabourRelations and WorkingConditionsBranch. – Geneva: 
ILO, 2016 Conditions of work and employmentseries; No. 71., lk. 1; Rahvahanke mõiste kasutamisel on lisaks terminile 
„crowdwork” kasutatud ka termineid „crowdemployment” ja „crowdsourcing”. Nende terminite loetelu ei ole ammendav. 
287C177 – Home Work Convention, 1996. 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312322:NO 
(16.05.2017). 
288JobbaticalTerms and ConditionsforCustomers (No hiringClause). 
289Näiteks Upwork võimaldab „palgatöö kokkuleppe korral” lugeda tööd tegev isik töötajaks: UpworkPayrollAgreement, p. 1; 
Jobbatical ei välista töösuhte olemasolu tööd tegeva isiku ja kliendi vahel: Terms and ConditionsforCustomers (No 
hiringClause); AmazonMechanicalTurk sätestab, et korduvalt sama teenuseosutaja ülesannete täitmiseks kasutamine võib kaasa 
tuua lepingu reklassifitseerimise töölepinguks: AmazonMechanicalTurkParticipationAgreement, p. 3 (Requesters in General). 
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Rahvahanke290 töövormi raames tegutsevate koostööplatvormide kasutustingimustes on sätestatud, et 
nad võimaldavad klientide ja teenuse osutajate vahelist kommunikatsiooni. Koostööplatvorm ei ole 
kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitava lepingu pooleks. Kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitav 
leping on leping iseseisvate lepingupartnerite vahel ning tegemist ei ole töölepinguga. 
Koostööplatvorm ei täida ise tööülesandeid ning ei palka töötajaid ülesandeid täitma. 
Koostööplatvormi ja teenuse osutaja suhe võib olla muuhulgas iseseisvate lepingupartnerite vaheline 
suhe.291 

Oleme seisukohal, et rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik võib olla iseseisev 
lepingupartner sellistel juhtudel, kui tal on vabadus igal ajal koostööplatvormile sisse ja 
koostööplatvormilt välja logida, kehtestada või aktsepteerida vabalt töö teest pakutavat hinda ning 
koostööplatvorm ei küsi peale tööd tegeva isiku isikuandmete ega pangakontaktide muud 
informatsiooni. Lubatav on ka teenustasu küsimine koostööplatvormi tehniliste lahenduste 
kasutamise eest. 

Kui tööd tegev isik on iseseisev lepingupartner, siis kohalduvad tema suhtes võlaõigusseadus (VÕS)292 
ning teised asjakohased tsiviilõigusaktid, mistõttu käesoleva õigusanalüüsi kontekstis iseseisva 
lepingupartneri temaatikat täpsemalt ei käsitleta. 

6.7.1.2 Tööd tegev isik kui töötaja 

Väga harvad on juhtumid, kui tööd tegev isik ja koostööplatvorm kas läbirääkimiste käigus või 
tüüptingimuste alusel lepivad kokku, et nendevaheline õiguslik suhe on töölepinguline suhe. Kuid 
selliseid juhtumeid esineb.293 

Rahvahanke töövormi puhul ei ole tüüptingimuste kohaselt töölepingu sõlmimine teenust kasutava ja 
tööd tegeva isiku vahel välistatud.294 Koostööplatvorm on kasutanud tüüptingimustes ka võimalust 
teenuse kasutaja hoiatamiseks, et korduv teenuse osutamine sama tööd tegeva isiku poolt võib kaasa 
tuua töötegija ümberklassifitseerimise töötajaks. Teenuse kasutaja võib kanda vastutust teenuse 
osutaja kvalifitseerimise eest iseseisvaks lepingupartneriks või töötajaks.295 Eelnev tähendab, et 
koostööplatvormid on muuhulgas rahvahanke töövormi puhul teadlikud asjaolust, et ei ole üheselt 
kindel, kas nende vahendusel tööd tegevad isikud on ikka ainult iseseisvad lepingupartnerid.  

Seega saab teatud juhtudel ka rahvahanke töövormi osas jaatada TLS § 1 lg-s 1 ja 4 sätestatud 
töölepingulise suhte tunnuseid – allumist tööandja juhtimisele ja kontrollile, tasu saamist tööandja 
käest, töö tegemise viisi, aja ja koha valiku suhtes otsustusõiguse puudumist. Rahvahanke töövormi 
vahendusel töötegemine on TLS-i mõistes töötamine, kui koostööplatvorm muuhulgas näiteks 
kehtestab tööde eest hinnavahemikud, kasutab ühepoolset võimalust tööd tegev isik 
koostööplatvormilt eemaldada, kontrollib töö tegemise kvaliteeti, kannab ühepoolselt pärast 
vahendustasu mahaarvamist rahalised vahendid kliendi arvelduskontole ja nii edasi. 

                                                             
290Rahvahanke töövormi puhul tulevad käesolevas analüüsis käsitlemisele koostööplatvormid Clickworker, 
AmazonMechanicalTurk (MTURK), Freelancer ja 99designs, sest vastavad koostööplatvormid kajastavad rahvahanke 
koostööplatvormide tüüptingimustes esinevaid erisusi. 
291Clickworker General terms and conditions (Clickworkers), p. 2.1, 4.4 – 
https://workplace.clickworker.com/en/agreements/5908, (20.04.2017); 99designs Terms of Use, p. 1.1, 15.3 – 
https://99designs.com/legal/terms-of-use (20.04.2017); AmazonMechanicalTurkParticipation Agreement, p. 3 (b) – 
https://www.mturk.com/mturk/conditionsofuse (20.04.2017); FreelancerUserAgreement, p. 1 – 
https://www.freelancer.co.uk/about/terms (20.04.2017). 
292VÕS – RT I 2001, 81, 487 – RT I, 31.12.2016, 7. 
293Näiteks USA-s tegutsev Munchery loeb tööd tegevad isikud töötajateks – https://munchery.com/delivery/ (20.04.2017). 
294Kui seda ei ole sõnaselgelt tüüptingimustes välistatud. Näiteks TaskRabbiti puhul: TaskRabbitTerms of Service, p. 3 – 
https://www.taskrabbit.com/terms (20.04.2017). 
295UpworkUserAgreement – https://www.upwork.com/legal/ (20.04.2017); UpworkPayrollAgreement, p. 8.7 – 
https://www.upwork.com/legal/upwork-payroll-agreement/ (20.04.2017). Upwork on huvitav näide, sest kui klient 
kvalifitseerib vabakutselise lepingupartneri töötajaks, suunab Upwork teenuse osutaja kolmanda osapoole juurde töölepingu 
sõlmimiseks ning see kolmas osapool saadab vabakutselise kliendi juurde tööle. Upwork ei ole mingil juhul töötaja tööandjaks. 
Sellise näite puhul on sisuliselt tegemist renditööga. 
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6.7.1.3 Tööd tegev isik kui majanduslikult sõltuv töötegija 

Majanduslikult sõltuv töötegija sarnaneb iseseisva lepingupartneriga, kuid tema töösuhe tööd andva 
isikuga vastab alluvuse määra ning majandusliku sõltuvuse osas traditsioonilisele alluvale töötajale.296 
Eestis ei ole majanduslikult sõltuva töötegija staatus reguleeritud, eelkirjeldatud töötegijad 
kvalifitseeritakse iseseisvate lepingupartneritena. 

Majanduslikult sõltuv töötegija teeb tööd võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu (käsundus- või 
töövõtulepingu) alusel. Töö tegemise koha ja aja valib tööd tegev isik. Tööd andev isik on huvitatud 
üksnes töö kvaliteetsest tulemusest. Seega töölepingulisele suhtele iseloomulik töötegija alluvussuhe 
tööd andvale isikule puudub. Küll aga on pooltevaheline lepinguline suhe reeglina pikaajaline ning 
tööd andvalt isikult saadav töötasu on töötegija ainus või peamine sissetulekuallikas. Vastavas 
olukorras on tööd tegev isik majanduslikult haavatavam kui iseseisev lepingupartner, sest ta on tööd 
andvast poolest majanduslikult sõltuv. 

Oleme seisukohal, et majanduslikult sõltuva töötegija kategooria võiks olla Eestis reguleeritud, sest 
teatud juhtudel võib rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik vastata nii töötaja kui ka 
iseseisva lepingupartneri tunnustele. Majanduslikult sõltuva töötegija kategooria alusel on tööd 
tegevatele isikutele võimalik tagada suurem kaitse kui näiteks iseseisvatele lepingupartneritele.297 Ka 
õiguskirjanduses on tehtud ettepanek, et koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik võiks olla 
majanduslikult sõltuv töötegija.298 Kuna rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik võib olla 
majanduslikult sõltuv töötegija, siis ei ole majanduslikult sõltuvaid töötegijaid võimalik kaitsta 
töötegijate kaksikjaotust (töötaja ja iseseisev lepingupartner) säilitades või edasi arendades. 
Majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutuselevõtmisega on võimalik anda üldine tööalane 
kaitse ka isikutele, kes seda – töösuhtes täieliku iseseisvuse puudumise tõttu – vajavad. 

6.7.2 Rahvusvahelise eraõiguse normide kohaldamine 

1.7.3.1 Töötamist reguleeriv leping 

Reeglina toimub rahvahanke töövormi kaudu töö tegemine sellisel moel, et koostööplatvormi haldaja 
(peakontor) asub ühes riigis, tööd andev isik teises riigis ning tööd tegev isik kolmandas riigis. Tekib 
küsimus, milline õigus töösuhtele rahvusvahelise eraõiguse reeglite järgi kohaldub. Kohaldamisele 
tuleb Rooma I määrus299 osas, millega koostööplatvormi ja tööd tegeva isiku vahel on lepinguline suhe 
reguleeritud kas võlaõigusliku lepinguga või töölepinguga. Rooma I määrust kohaldatakse selle artikli 
1 lõike 1 kohaselt seaduste konflikti korral lepingulistele võlasuhetele tsiviil- ja kaubandusasjades. 
Artikkel 2 sätestab, et Rooma I määruses nimetatud mistahes õigust kohaldatakse, olenemata sellest, 
kas tegemist on liikmesriigi õigusega või mitte. Artikkel 3 lg 1 1. lause sätestab, et lepingule 
kohaldatakse lepingupoolte valitud õigust. Artikkel 4 lg 1 p b sätestab, et kui lepingule kohalduvas 
õiguses ei ole kokku lepitud, siis kohaldatakse teenuse osutamise lepingu korral selle riigi õigust, kus 
on teenuse osutaja harilik viibimiskoht. Artikkel 8 lõigetest 1 ja 2 tuleneb, et isiku tööleping on 
reguleeritud õigusega, mille kas lepingupooled on valinud või vastava valiku puudumisel on leping 
reguleeritud selle riigi õigusega, kus või – kui seda ei ole võimalik kindlaks teha – kust töötaja teeb 
harilikult oma lepingujärgset tööd. Riiki, kus töötaja harilikult töötab, ei loeta muutunuks, kui töötaja 
asub ajutiselt tööle teise riiki. 

Küll aga tuleb tähele panna, et töölepingu suhtes kohalduva õiguse valimine ei või siiski põhjustada 
töötaja ilmajätmist kaitsest, mis on talle ette nähtud sätetega, millest ei saa kokkuleppel kõrvale 

                                                             
296Directoral General forInternalPolicies, PolicyDepartment A: EmploymentPolicy, Socialprotectionrights of 
economicallydependentself-employedworkers, Study, 2013, lk. 25. 
297Op cit. Näiteks Suurbritannias tagatakse töötegija („worker”) staatuses olevatele majanduslikult sõltuvatele töötegijatele 
miinimumtöötasu, tasustatud puhkus, kaitse diskrimineerimise eest ja nii edasi – vaata lähemalt: 
https://www.gov.uk/employment-status/worker (20.04.2017). Küll aga ei ole termin „worker” võrdväärne mõistega 
majanduslikult sõltuv töötegija. Termin "worker" hõlmab nii alluvussuhetes olevate töötajate kategooriat kui ka juhtumeid, mil 
isik kohustub isiklikult tegema mis tahes tööd või pakkuma mis tahes teenust lepingu teisele poolele – Haljasmäe, R., 
Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse, teadusmagistritöö, Juhendaja dr iur M. Muda, Tartu Ülikool, 
õigusteaduskond, eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu 2010, lk 31. 
298Harris, S. D., Krueger, A. B., A ProposalforModernizing Labor LawsforTwentyFirst – CenturyWork: The 
“IndependentWorker”, The Hamilton Project, 2015 – 
http://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_labor_laws_for_twenty_first_century_work_krueger_harris.pdf 
(20.04.2017). Siin küll kirjeldatakse iseseisvat töötegijat, mis sisuliselt tähendabki majanduslikult sõltuvat töötegijat. 
299Euroopa Parlamendi JA Nõukogumäärus (EÜ) nr 593/2008,17. juuni 2008,lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta („Rooma I”), (EÜT L 177, 4.7.2008, p.6). 
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kalduda selle õiguse alusel, mis oleks valiku puudumisel olnud kohaldatav (töötaja hariliku 
viibimiskoha riigi tööõigus). 

Seega tuleneb Rooma I määrusest, et koostööplatvormi ja tööd tegeva isiku vahel on võimalik kokku 
leppida kas võlaõiguslikule teenuse osutamise lepingule või töölepingule kohalduvas õiguses. Küll aga 
tuleb töölepingute (ning ka muude lepingute) puhul tähele panna, et töötajat ei jäetaks ilma 
siseriiklikus tööõiguses sätestatud obligatoorsest kaitsest. Tegelikult tuleneb vastav nõue ka 
võlaõiguslike teenuse osutamise lepingute osas, sest määruse artikkel 9 lg 1 sätestab, et tuleb järgida 
riigis üldist kehtivust omavaid sätteid – näiteks VÕS-is sätestatud mittedispositiivseid ning sätestatust 
lepingupoole kahjuks mittekõrvalekaldumist võimaldavaid sätteid. 

Kui aga lepingupoolte vahel puudub kohalduva õiguse osas kokkulepe, siis reeglina kohaldatakse 
lepingule teenuse osutaja hariliku viibimiskoha või töötaja hariliku töö tegemise koha õigust, 
sõltumata sellest, millises riigis asub koostööplatvormi juhatus ja peakontor. 

Eeltoodust tulenevalt kohaldub töölepingulisele suhtele TLS, kui tööandja ja töötaja on kokku 
leppinud Eesti õiguse kohaldamises või kokkuleppe puudumisel on töötaja lepingujärgse töö tegemise 
koht Eestis. Kui töölepingu suhtes on kohalduvas õiguses kokku lepitud, siis vastav kokkulepe ei või 
siiski põhjustada töötaja ilmajätmist kaitsest, mis on talle ette nähtud sätetega, millest ei saa 
kokkuleppel kõrvale kalduda selle õiguse alusel, mis oleks valiku puudumisel olnud kohaldatav (ehk 
töötaja hariliku viibimiskoha riigi tööõigus ning konkreetsemalt TLS-i sätted, millest ei tohi töötaja 
kahjuks kõrvale kalduda). 

1.7.3.2 Tööohutus, töötervishoid ja sotsiaalkindlustus 

Töötervishoiu ja -ohutuse ning sotsiaalkindlustuse valdkondades ei ole Eesti ratifitseerinud 
konventsioone, mis reguleerivad kohalduva õiguse määramist või valdkonna sisulist problemaatikat. 
Tööohutuse, töötervishoiu ning sotsiaalkindlustuse osas kohaldatakse eelkõige kas riikidevahelisi 
kokkuleppeid või siseriiklikku õigust. 

EL-is on 2004. a vastu võetud määrus sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta300, mis 
kehtib ainult liikmesriikide vahelistes suhetes ning on Eesti õiguskorra osa. Lisaks on Eesti mõne 
riigiga sõlminud sotsiaalkindlustust puudutava kokkuleppe.301 Sotsiaalkindlustuse osas kohaldub 
üldtunnustatud printsiibi kohaselt selle riigi õigus, kus tehakse tööd. 

Eelnevast lähtudes kohalduvad töötervishoiu ja -ohutuse ning sotsiaalkindlustuse osas Eesti 
õigusaktid juhul, kui tööd tehakse Eestis. 

6.7.3 Töötingimused 

6.7.3.1  Töölepingu sõlmimine 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik on töötaja, kohaldub talle TLS-is sätestatud 
töölepingu sõlmimise regulatsioon. Samas tuleb tähele panna, et TLS-is ei ole reguleeritud selline töö 
tegemise viis, mil isik teeb tööd kodus. TLS §-s 6 võiks sätestada kaugtööga sarnase regulatsiooni, 
mille kaudu laiendatakse TLS-i kehtivus reaalselt ka rahvahanke töövormi vahendusel töötajatele. 
Muuhulgas võib sätestada, et kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd kodus 
(rahvahanke töövormi vahendusel tehtav töö, kodutöö – mis siis haaraks endasse sisuliselt ka 
rahvahanke vahendusel tehtava töö mõiste), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule 
teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kodus. 

Majanduslikult sõltuva töötegija puhul ei ole vaja temaga lepingu sõlmimisel töötajaga sarnaseid 
tagatisi ette näha ja lähtuda tuleb VÕS-i regulatsioonist. 

6.7.3.2 Töötasu 

Rahvahanke töövormi vahendusel töö tegemisel töölepingulises suhtes kohaldub töötajale kogu TLS-is 
ja muudes tööõigusaktides ette nähtud töö tasustamist puudutav regulatsioon. 

                                                             
300 Määrus (EÜ) 883/2004 „Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta” (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) – ELT L 
166, 30.04.2004, lk-d 1–123. 
301 Eestil on sotsiaalkindlustuslepingud sõlmitud Moldovaga, Soomega, Ukrainaga, Kanadaga, Austraaliaga. Vaata lähemalt: 
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/oigusaktid#V%C3%A4lislepingud%20ja%20Euroopa%20Liidu%20%C3%B5igusaktid 
(16.05.2017). 
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Küll aga oleme seisukohal, et kuna rahvahanke töövormi vahendusel töötajal on võimalik igal ajal 
ennast koostööplatvormi rakendusest välja logida, siis ei ole meie arvates TLS §-s 38 sätestatu 
koostööplatvormi vahendusel tehtava töö osas vajalik – koostööplatvorm tööandjana ei pea kandma 
riisikot töötajapoolse töö mittetegemise põhjuste osas. Koostööplatvormile langeks liigne 
halduskoormus tegemaks kindlaks, millal ja mis põhjusel töötaja ei saa tööd teha ehk siis tegelikult 
sellist olukorda nagu töötamise takistus TLS § 38 tähenduses koostööplatvormi vahendusel tehtava töö 
osas ei esine. TLS §-s 38 on võimalik muuhulgas sätestada, et töötasu maksmise regulatsioon 
töötamise takistuse korral ei laiene koostööplatvormile kui tööandjale ning töötaja ei saa nõuda 
töötasu maksmist TLS § 38 alusel. 

Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tuleb tema majandusliku sõltuvuse tõttu 
tööd andvast isikust tagada talle õiglane töötasu ehk sõltuvalt töötatud ajast vähemalt riiklikule 
töötasu alammäärale302 vastav tasu. Kuigi enamikus riikides (v.a Suurbritannia), kus on 
majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutusel, ei ole tema suhtes minimaalset tasumäära 
kehtestatud ega riikliku alampalga maksmise kohustust laiendatud303, leiame, et Eestis tuleb, põhjusel, 
et tööd andvalt isikult saadav tasu on töötegija ainus või peamine sissetuleku allikas, majanduslikult 
sõltuvale töötegijale tagada töötasu alammäära maksmine. 

6.7.3.3 Töö- ja puhkeaeg 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tehakse tööd töölepingu alusel, siis tulenevalt töö iseloomust – 
tööd võib teha kodus – ei ole võimalik töötaja suhtes kõiki TLS-i töö- ja puhkeaja reegleid kohaldada, 
sest tööandja ei suuda nende täitmist kontrollida. Eelnevast tulenevalt soovitame töö- ja puhkeaja 
reeglite kontekstis taas kasutusele võtta iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria, kellele kõik 
töö- ja puhkeaja sätted ei laiene. 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja osas võimaldab töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohaldamisest 
erandeid teha ka direktiiv 2003/88/EÜ “Tööaja korralduse teatud aspektide kohta”304, täpsemalt selle 
art 17 (1) a), mis sätestab, et nõuetekohaselt töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldpõhimõtteid 
arvestades võivad liikmesriigid teha erandeid artiklitest 3–6 (igapäevane puhkeaeg, vaheajad, 
iganädalane puhkeaeg, maksimaalne iganädalane tööaeg), 8 (öötöö pikkus) ja 16 (võrdlusperioodid), 
kui tööaja pikkust kõnealuse tegevuse konkreetsete omaduste tõttu ei mõõdeta ja/või ei määrata 
eelnevalt kindlaks või kui selle määravad töötajad ise, eriti kui kõne all on iseseisva otsustamisõigusega 
isikud. 

Ka kuni 30.06.2009 kehtinud TPS kasutas iseseisva otsustuspädevusega töötaja (isiku) kontseptsiooni. 
TPS § 1 lg 3 p 1 kohaselt loeti iseseisva otsustuspädevusega isikuks töötajat, kes vastavalt töölepingule 
määratleb ise oma tööaja, kusjuures tema tööaega ei määratleta otseselt ega kaudselt tööandja 
ühepoolse otsuse või poolte kokkuleppega. Soovitame eeltoodust lähtuda ka iseseisva 
otsustuspädevusega töötaja defineerimisel TLS-is.305 

Majanduslikult sõltuva töötegija osas tuleb samuti kohaldada maksimaalse iganädalase tööaja 
reegleid. Kuigi kõikides välisriikides ei ole majanduslikult sõltuva töötegija maksimaalse tööaja kestust 
fikseeritud306, leiame, et Eestis tuleb majanduslikult sõltuva töötegija tervise kaitse huvides laiendada 
talle TLS §-s 46 sätestatud töö tegemise aja piirangut.307 

                                                             
302Alates 1. jaanuarist 2017 on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. 
Töötasu alammäära kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2015. a määrus nr 139 – RT I, 22.12.2015, 51. 
303 R. Haljasmäe. Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk-d 59–60. 
304EÜT L 299, 18.11.2003, lk 9–19. 
305Vastavalt TPS § 1 lg 3 p-le 1 võis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes jätta kohaldamata ületunnitöö (TPS §-d 7–9), 
õhtusel ja ööajal töötamise ning tööaja arvestuse ja korralduse (sh puhkamiseks ja einetamiseks antava vaheaja) (TPS §-d 11–16) 
ning tööpäevasise, igapäevase ja iganädalase puhkeajaga seotud reeglid (TPS §-d 19–21). Erinevalt direktiivis 2003/88/EÜ 
ettenähtust kehtis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes piirang maksimaalse iganädalase tööaja kohta – 40 tundi nädalas 
(TPS § 4 lg 1). Leiame, et töötaja tervise kaitse huvides peab ka iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria taas kasutusele 
võtmisel jääma tema suhtes kehtima iganädalase tööaja piirang (TLS §§ 43 ja 46). Seega leiame, et iseseisva otsustuspädevusega 
isikule ei rakendu järgmised TLS-i sätted: § 44 (ületunnitöö), § 47 (tööaja korraldus), § 50 (öötöö piirang), § 51 (igapäevane 
puhkeaeg) ja § 52 (iganädalane puhkeaeg). 
306 R. Haljasmäe. Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010. 
307 Samale seisukohale jõudis ka R. Haljasmäe oma magistritöös. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 77 
 

Nii töötaja kui majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab tööandja rahvahanke töövormi vahendusel 
töö tegemiseks kuluvat aeg kindlaks teha ehk iganädalase tööaja kasutamist kontrollida tehnoloogiliste 
vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

6.7.3.4 Puhkus 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik on töötaja, kehtib tema suhtes TLS-is sätestatud 
põhipuhkuse regulatsioon. 

Majanduslikult sõltuvale töötegijale on mõnedes riikides, kus seda kontseptsiooni kasutatakse, 
põhipuhkuse saamise õigus ette nähtud308. Leiame, et ka rahvahanke töövormi vahendusel 
majanduslikult sõltuva töötegija osas tuleb rakendada puhkuse regulatsiooni, et kaitsta sarnaselt töö- 
ja puhkeaja korralduse kontekstis tööd tegeva isiku tervist ning töö- ja eraelu vahelist tasakaalu. Nii 
töötaja kui majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega 
kindlaks teha eelkõige tehnoloogiliste vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

6.7.3.5 Töölepingu muutmine 

Töötaja suhtes kehtivad kõik TLS-is ette nähtud töölepingu muutmist puudutavad sätted. 

Majanduslikult sõltuv töötegija antud küsimuses tööõiguslikke tagatisi ei vaja. 

6.7.3.6 Töölepingu lõppemine 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tehakse töölepingu alusel tööd, siis laieneb TLS-is sätestatud 
töölepingu lõppemise regulatsioon. Küll aga ei peaks kohalduma TLS § 99 koostööplatvormi 
vahendusel töötaja suhtes, sest koostööplatvorm ei pea tegema kindlaks ajavahemikku, millal töötaja 
otsib tööd ning maksma talle selle eest keskmist töötasu – tegemist oleks koostööplatvormi jaoks liigse 
halduskoormusega. Ning samuti ei ole töötajal õigust nõuda vaba aega ja keskmist töötasu uue töö 
otsimisel. Muuhulgas on võimalik sätestada, et TLS § 99 ei kohaldu koostööplatvormi vahendusel 
töötajate osas. 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tulenevalt 
tema majanduslikust haavatavusest soovitame piirata tema lepingu ülesütlemist tööd andva isiku 
poolt. Leiame, et tööd andval isikul ei pea olema õigust majanduslikult sõltuva töötegija tähtajatu 
leping igal ajal üles öelda. Kuigi välisriikides majanduslikult sõltuvale töötegijale lepingu ülesütlemise 
korral tööõiguslikke tagatisi üldiselt ette ei nähta, teeme Eesti õiguse kontekstis ettepaneku, et tööd 
andev isik saab majanduslikult sõltuva töötegija lepingu üles öelda vaid erakorraliselt ehk mõjuva 
põhjuse olemasolul ning selle kohustuse rikkumisel tuleb majanduslikult sõltuvale töötegijale maksta 
hüvitist.309 

6.7.4 Töötervishoid ja -ohutus 

6.7.4.1 Riskide hindamine 

Vastavalt TTOS § 13 lg-tele 3–5 on tööandja kohustatud hindama töökohal esinevaid riske töötaja 
tervisele ning töötama töökeskkonna riskihindamisest lähtudes välja tegevuskava riskide vältimiseks 
või vähendamiseks. Rahvahanke töövormi raames töölepingu alusel töötamise puhul tuleb 
riskihindamise läbiviimisel arvestada, et tööd tehakse reeglina kodus, kuid võib teha ka näiteks reisil 
olles, sõbra juures ja nii edasi. 

Rahvahanke töövormi vahendusel tehtava töö korral on tööandjal võimalik riskihindamist läbi viia 
teatud mööndustega – ta ei saa küll enamasti kontrollida töötaja töö tegemise kohta (ilmselt ei sooviks 
ka töötaja, et tema koju tullakse „riske hindama”)310, kuid töö tegemisel tekkivate riskide hindamise 
aluseks saab võtta tehtava töö iseloomu ja üldise töökorralduse. Tööandja saab läbi mõelda, millised 
ohud võivad töötajale rahvahanke vahendusel tehtava töö eripäradest – töö istuvas asendis, 
arvutiekraani taga töötamine jms – tulenevalt kaasneda. Seega peab tööandja andma üldise hinnangu 
töökorraldusele. 

                                                             
308R. Haljasmäe. Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010. 
309Samas. 
310Töö tegemise koha kontrollimine on võimalik, kui töötaja töötab nt kaugtöökeskuses või kodus. Kodus töötamise korral peab 
tööandjal olema töökoha kontrollimiseks töötaja nõusolek. Vt Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamlepingut kaugtöö kohta, 
art 8 lg 3. 
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Arvestades rahvahanke vahendusel tehtava töö iseloomu, on tööandjal otstarbekas vastavalt TTOS § 13 
lg 1 p-le 4 koostada riskianalüüsi alusel tegevuskava riskide vältimiseks või vähendamiseks, kus 
võetakse muuhulgas kohustus töötada välja juhised riskide vältimiseks või vähendamiseks. Juhendis 
näidatakse ära, kuidas rahvahanke töövormi vahendusel tehtava töö puhul tervislikult ja ohutult tööd 
teha. Seda juhendit peab tööandja töötajale enne tööle asumist ja ka töötamise ajal regulaarselt 
tutvustama. Kuna rahvahanke töövormi vahendusel tehtava töö korral ei ole töötamistingimused 
enamasti tööandja kontrolli all, siis selle töövormi puhul on töötajal tavapärasest suurem vastutus 
omale tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise eest.311 

Lisaks tööandja kohustusele informeerida töötajat sellest, kuidas töökohal riske vältida, oleme 
seisukohal, et töötajate teadlikkust on võimalik suurendada ka läbi riiklikul tasandil (nt 
tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja teavitusprogrammide. 

6.7.4.2 Juhendamine ja väljaõpe töökohal 

TTOS § 13 lg 1 p 13 kohaselt on tööandja kohustatud korraldama töötajale enne tööleasumist või töö 
vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ning väljaõppe. 
Leiame, et nimetatud tööandja kohustus omab erilist tähendust rahvahanke töövormi vahendusel 
tehtava töö korral, ning seda põhjusel, et töö toimub enamasti töötaja kodus. Tööandjal puudub 
võimalus rakendada töötaja töötingimuste osas reaalset kontrolli. 

Lisaks tööandja kohustusele töötajat juhendada ja korraldada talle väljaõpe, oleme ka antud küsimuse 
puhul arvamusel, et töötajate teadlikkust on võimalik suurendada samuti läbi riiklikul tasandil (nt 
tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja teavitusprogrammide. 

6.7.4.3 Tervisekontroll 

TTOS § 13 lg 1 p 7 järgi on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist 
võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud 
kulud.312 Leiame, et seda kohustust peab eranditult täitma ka rahvahanke töövormi vahendusel tööd 
andev tööandja. Nagu eespool313 märgitud, hindab tööandja töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel 
töötamisega kaasnevaid ohte töö iseloomu ja üldise töökorralduse alusel. Tööandja teeb kindlaks, kas 
rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegeva töötaja tervist võib töötamise käigus mõjutada töö laad 
(nt öötöö, kuvariga töötamine) või mõni töökeskkonna ohutegur (nt müra). Kui sellised ohud töötaja 
tervisele on tuvastatud, peab tööandja korraldama töötajale tervisekontrolli ja kandma sellega seotud 
kulud. 

6.7.4.4 Tööõnnetused ja kutsehaigestumised 

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise mõisted ning nende uurimise ja registreerimise korra sätestavad 
TTOS §§ 22–24. Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud 
tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja 
huvides tegutsemise ajal314	 (TTOS § 22 lg 1). Vastavalt TTOS § 23 lg-le 1 on kutsehaigus haigus, 
mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus315	 nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. 
Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst (TTOS § 23 lg 5). 
Välisriikide ega Eesti õigus ei tee tööõnnetust ega kutsehaigust puudutavate sätete kohaldamisel 
rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegevate töötajate suhtes erandeid. Kui kutsehaigus või 
tööõnnetus on seotud kokkulepitud töötamiskohas tööülesannete täitmisega, vastutab selle eest 
tööandja.316 Kuid erinevalt tavapärasest töötamisest tööandja ruumides ei ole rahvahanke töövormi 
puhul tööandjal võimalik kontrollida, millised on töötaja töötingimused ning kas ta järgib 
töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju. Sel põhjusel ei ole tööandja ainuvastutus tööõnnetuse ja 
kutsehaiguse tekkimisel õige. 
                                                             
311Vt ka K. Künnapas. Kaugtöö aktuaalseid probleeme – Juridica 2014, 4. 
312 Töötajate tervisekontrolli kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Töötajate tervisekontrolli kord – RTL 2003, 56, 
816; RT I, 10.04.2015, 1. 
313Vt alapunkti riskide hindamise kohta. 
314 Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses 
töötaja töö või töökeskkonnaga. 
315 Kutsehaiguste loetelu on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Kutsehaiguste loetelu – RTL 2005, 51, 722. 
316 Tööandja vastutab VÕS-i kahju õigusvastase tekitamise sätete alusel (§ 1043 jj). 
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Leiame, et rahvahanke töövormi vahendusel tehtava töö korral, kui tööandja on omalt poolt täitnud 
töötervishoiu ja -ohutuse reeglid317, on mõistlik suurendada töötaja vastutust tööõnnetuse ja 
kutsehaigestumise korral. Samas mööname, et selline lähenemine on vastuolus EL-i töötervishoiu ja -
ohutuse alaste reeglitega318, mille kohaselt on töösuhtes tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise 
eest vastutav eelkõige tööandja. Seega seni, kuni EL jõuab oma töötervishoiu ja -ohutuse nõuded uute 
töövormide kasutamisel tekkinud vajadustega kooskõlla viia, tuleb nii tööõnnetuse kui kutsehaiguse 
kindlakstegemisel ning tööandja vastutuse määramisel lähtuda senisest praktikast. 
6.7.4.5 Majanduslikult sõltuva töötegija töötervishoid ja -ohutus 

Näeme erisusi majanduslikult sõltuvale töötegijale töötervishoiu ja tööohutuse normide kohaldamise 
osas tulenevalt majanduslikult sõltuva töötegija kontseptsiooni eripäradest. Seega oleme pidanud 
oluliseks viidata ka võimalusele analoogia korras kohaldada majanduslikult sõltuvatele töötegijatele 
töötervishoiu ja tööohutuse raames füüsilisest isikutest ettevõtjatele TTOS-is laienevat regulatsiooni. 
Regulatsiooni eeliseks on paindlikkus ning majanduslikult sõltuvale töötajale jääb suurem 
otsustamisvabadus oma heaolu korraldamise eest. 

Vastavalt TTOS § 1 lg 3 p-le 4 kohaldatakse TTOS-i füüsilisest isikust ettevõtja tööle § 12 lg-tes 7 ja 8 
sätestatud ulatuses. TTOS § 12 lg 7 sätestab, et füüsilisest isikust ettevõtja tagab igas tööolukorras 
temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase 
kasutamise. Kui füüsilisest isikust ettevõtja töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma 
tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta teisi töötajaid. Töid korraldav 
tööandja või tema puudumisel teised tööandjad peavad füüsilisest isikust ettevõtjat teavitama § 12 lg-s 
6 sätestatust319 (TTOS § 12 lg 8). Lisaks täpsustab TTOS § 24 lg 11, et kui tööõnnetus toimub füüsilisest 
isikust ettevõtjaga olukorras, kui ta töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, teeb kõik tööõnnetusega seotud toimingud tööandja, kes korraldab töid või kellega 
füüsilisest isikust ettevõtjal on lepinguline suhe. 

Analüüsides TTOS-is toodud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käivat regulatsiooni, leiame, et seda 
tuleb majanduslikult sõltuva töötegija suhtes kohaldada üksnes TTOS § 12 lg 7 osas: majanduslikult 
sõltuv töötegija tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude 
seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise. TTOS §-de 12 lg 8 ja 24 lg 11 rakendamist 
majanduslikult sõltuva töötegija suhtes ei pea me vajalikuks, kuna ta ei puutu tavaliselt teiste tööd 
tegevate isikutega kokku.320 

6.7.5 Töö tegija koolitamine 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tehakse tööd töölepingu alusel, siis peab tööandja vastavalt TLS 
§ 28 lg 2 p-le 5 tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte 
huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu. 
Kuna töötaja koolitamisega kaasnev oluline tagajärg on koolituskulude kandmine ning koolituse ajal 
keskmise töötasu maksmine, siis selline skeem peab jääma kehtima ainult töölepingulises suhtes. Kui 
tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis ei pea me poolte huve ja kohustusi silmas 
pidades proportsionaalseks kohustada tööd andvat isikut majanduslikult sõltuvat töö tegijat 
koolitama.321 

                                                             
317 Esmajoones, kui ta on töötajat juhendanud ja rahvahanke töövormi vahendusel töö tegemiseks vajaliku väljaõppe andnud. 
318 Vt nt direktiivi 89/391/EMÜ “Töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise 
kohta” art 5 (1) – EÜT L 183, 29.06.1989, lk 1–8. 
319TTOS § 12 lg 6 näeb ette järgneva kohustuse: tööandja teavitab oma ettevõtte tegevusega seotud ohtudest ja nendest 
hoidumise abinõudest teist tööandjat, kelle töötajad täidavad tööülesandeid tema ettevõttes ning kes omakorda peab teavitama 
oma töötajaid enne tööülesannete täitmisele asumist sellel töökohal esinevatest ohtudest ja juhendama, kuidas neist hoiduda. 
Samuti tuleb teatavaks teha päästetööde ja esmaabi andmisega seotud abinõud ning nende eest vastutavad töötajad. 
320Samas võiksid TTOS §§ 12 lg 8 ja 24 lg 11 kehtida nende majanduslikult sõltuvate töötegijate suhtes, kes puutuvad kokku teiste 
tööd tegevate isikutega. 
321Tööd andval isikul ei ole sellist kohustust ka välisriikides, kus majanduslikult sõltuvat töötegijat kui kolmandat töö tegija 
kategooriat tunnustatakse. 
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6.7.6 Sotsiaalkindlustus 

6.7.6.1 Ravikindlustus 

Ravikindlustusseaduse (RaKS)322 kohaselt on kindlustatud isikuks muuhulgas isik, kelle eest 
makstakse sotsiaalmaksu või kes maksab sotsiaalmaksu ise sotsiaalmaksuseaduses (SMS)323 sätestatud 
korras. RaKS-i alusel on kindlustatud isikuks, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma 
sotsiaalmaksu, muuhulgas töötaja, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja ning 
võlaõigusliku lepingu alusel tasu eest tööd tegev isik, kelle eest lepingu teine pool või teised pooled 
maksavad sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. 

Kui Eesti õiguses on reguleeritud majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, siis RaKS-i loogikat 
silmas pidades ei ole vaja sotsiaalmaksu maksmise kohustuse osas erisusi kehtestada, sest ka 
majanduslikult sõltuv töötegija töötaks võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel ning tema eest 
peab maksma lepingu teine pool või teised pooled sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt sotsiaalmaksu 
miinimumkohustuse ulatuses. 

Kuna rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegeval isikul võib olla üsnagi lai diskretsiooniõigus 
töötamise aja, koha ja viisi osas, siis oleme kaalunud ka sellist lähenemist, et ravikindlustuse 
tagamiseks oleks nii tööd tegeva isiku kui ka koostööplatvormi huve silmas pidades mõistlikum maksta 
sotsiaalmaksu tegelikult teenitud tulult – näiteks majanduslikult sõltuva töötegija puhul. Oleme 
arvamusel, et koostööplatvormi osas oleks mingil määral ebaõiglane sätestada sotsiaalmaksu 
maksmise kohustust miinimumkohustuse ulatuses, sest tööd tegev isik ei pruugi nii suures mahus 
töötada, et sotsiaalmaksu maksmise kohustus miinimumkohustuse ulatuses oleks õigustatud. 

6.7.6.2 Riiklik pensionikindlustus 

Õigus riiklikule pensionikindlustusele on samuti seotud sotsiaalmaksu tasumise kohustusega või tekib 
see muudel alustel vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse §-le 3.324 Sotsiaalmaksu tasumise 
kohustuse ja ulatuse osas jääb siinkohal kehtima ravikindlustuse juures sedastatu. 

6.7.6.3 Töötuskindlustus 

Töötuskindlustusele on töötuskindlustuse seaduse325 (TKindlS) § 3 lg 1 kohaselt muuhulgas õigus ka 
töötajal ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutaval füüsilisel isikul, kui ta on maksnud 
töötuskindlustusmakseid. 

Kui Eesti õiguses on reguleeritud majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, siis TkindlS-i loogikat 
silmas pidades326 ei ole vaja töötuskindlustuse osas erisusi kehtestada, sest kindlustatu ja 
töötuskindlustuse makse maksjate ning tööandja mõiste osas TkindlS-i tähenduses327 jääksid kehtima 
samad eeldused. TKindlS lähtub loogikast, et nii töölepingu alusel töötamise korral kui ka 
võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamisel maksavad töötuskindlustusmakset nii tööd tegev isik 
kui ka tööd andev isik.328 Rahalised vahendid kannab Maksu- ja Tolliametile üle tööd andev isik 
tööandjana TKindlS § 4 lg 2 tähenduses.329 

Eelnevale tuginedes oleme seisukohal, et kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik on 
töötaja või majanduslikult sõltuv töötegija, siis kohustuks koostööplatvorm maksma 
töötuskindlustusmakset nii tööd tegeva isiku kui ka koostööplatvormi eest tööandjana TKindlS § 4 lg 2 
tähenduses Maksu- ja Tolliametile. Koostööplatvorm oleks sellisel juhul tööandjaks TkindlS-i 
mõistes.330 Oleme arvamusel, et TKindlS-is on piisavalt paindlikult arvestatud erinevate töötajate 
kategooriate ja töövormidega sellisel moel, et seadust on võimalik kohaldada universaalselt, sõltumata 
töötaja kategooriast või töövormist. 
                                                             
322 RaKS– RT I 2002, 62, 377 – RT I, 04.05.2016, 8. 
323 SMS – RT I 2000, 102, 675 – RT I, 24.12.2016, 9. 
324 RPKS – RT I 2001, 100, 648 – RT I, 06.12.2016, 4. 
325 TKindlS – RT I 2001, 59, 359 – RT I, 17.12.2015, 93. 
326Töötuskindlustusele on õigus ainult nendel tööd tegevatel isikutel, kes on tasunud töötuskindlustusmakseid. 
327TKindlS § 4 lg 1, p-d 1 ja 2, lg 2. 
328TKindlS § 3 lg 1, § 4 lg-d 1–2, § 40 lg 1, § 41 lg-d 1–2, § 42 lg 1 p-d 1–2. Vaata lisaks: Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 
2016–2019 – RT I, 22.09.2015, 1. 
329TKindlS § 42 lg 1 p-d 1–3. 
330Koostööplatvorm võib olla nii residendist juriidiline isik tulumaksuseaduse § 6 lõike 2 tähenduses (TKindlS § 4 lg 2 p 1), mis 
tuleks kõne alla Eesti seaduste kohaselt asutatud juriidilise isiku puhul (TuMS § 6 lg 2) või tulumaksuseaduse tähenduses Eestis 
püsivat tegevuskohta omav või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb kindlustatule käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 
nimetatud väljamakseid (TKindlS § 4 lg 2 p 4), mis tuleks kõne alla eelkõige rahvusvaheliste koostööplatvormide osas. 
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6.7.7 Kokkuvõte  

Rahvahanke töövormi legaaldefinitsioon Eesti õiguses puudub. Ei rahvusvahelisel, EL-i ega ka 
siseriiklikel tasanditel ei ole rahvahanke töövormi reguleeritud, puuduvad legaaldefinitsioonid. 
Pakume selle töövormi tähistamiseks välja järgmise mõiste: rahvahange on töö tegemise viis, mille 
puhul viiakse koostööplatvormi vahendusel omavahel kokku tööd tegevad ja pakkuvad isikud, 
kusjuures tööd tehakse ainult digitaalselt. 

Koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik võib kuuluda kolme rahvusvaheliselt tunnustatud töö 
tegija kategooriasse: töötaja, iseseisev lepingupartner ja majanduslikult sõltuv töötegija. Soovitame 
Eestis võtta kasutusele ning reguleerida majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, sest 
koostööplatvormi vahendusel tööd tegevate isikute hulgas leidub töötegijaid, kes sellesse gruppi 
kuuluvad. Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis sellisel juhul ei ole nende 
töötegijate liigitamine mehaaniliselt töötajateks või iseseisvateks lepingupartneriteks õigustatud 
eelkõige põhjusel, et majanduslikult sõltuvale töötegijale tagada tuleva kaitse tase on erinev töötajale 
ning iseseisvale lepingupartnerile tagatud kaitsest. 

Rahvahanke töövormi vahendusel töö tegemisel töölepingulises suhtes kohaldub töötajale TLS-is ja 
muudes tööõigusaktides ette nähtud töö tasustamist puudutav regulatsioon. Kuna rahvahanke 
töövormi vahendusel töötajal on võimalik igal ajal rakendusest välja logida, siis ei ole meie arvates TLS 
§-s 38 sätestatu koostööplatvormi vahendusel tehtava töö osas vajalik – koostööplatvorm tööandjana 
ei pea kandma riisikot töötajapoolse töö mittetegemise põhjuste osas. Koostööplatvormile langeks 
liigne halduskoormus tegemaks kindlaks, millal ja mis põhjusel töötaja ei saa tööd teha ehk siis 
tegelikult sellist olukorda nagu töötamise takistus TLS § 38 tähenduses koostööplatvormi vahendusel 
tehtava töö osas ei esine. Kui aga tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tuleb tema 
majandusliku sõltuvuse tõttu tööd andvast isikust tagada talle õiglane töötasu ehk sõltuvalt töötatud 
ajast vähemalt riiklikule töötasu alammäärale vastav tasu. 

Tulenevalt rahvahanke töövormi iseloomust – tööd võib teha kõikjal ja igal ajal – ei suuda tööandja 
töö- ja puhkeaja reeglite täitmist kontrollida. Eelnevast tulenevalt soovitame töö- ja puhkeaja reeglite 
kontekstis taas kasutusele võtta iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria, kellele kõik töö- ja 
puhkeaja sätted ei laiene. Rahvahanke töövormi vahendusel töö tegemisel majanduslikult sõltuva 
töötegijana tuleb samuti kohaldada maksimaalse iganädalase tööaja reegleid töötegija tervise kaitse 
huvides. Nii töötaja kui majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks 
kuluvat aega kindlaks teha ehk iganädalase tööaja kasutamist kontrollida eelkõige tehnoloogiliste 
vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

Kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegev isik on töötaja, kehtib tema suhtes TLS-is sätestatud 
põhipuhkuse regulatsioon. Leiame, et ka rahvahanke töövormi vahendusel majanduslikult sõltuva 
töötegija osas tuleb rakendada puhkuse regulatsiooni, et kaitsta sarnaselt töö- ja puhkeaja korralduse 
kontekstis tööd tegeva isiku tervist ning töö- ja eraelu vahelist tasakaalu. Nii töötaja kui 
majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega kindlaks 
teha eelkõige tehnoloogiliste vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

Töötajale laieneb samuti TLS-is sätestatud töölepingu lõppemise regulatsioon. Küll aga ei peaks 
kohalduma TLS § 99 koostööplatvormi vahendusel töötaja suhtes, sest koostööplatvorm ei pea tegema 
kindlaks ajavahemikku, millal töötaja otsib tööd ning maksma talle selle eest keskmist töötasu – 
tegemist oleks koostööplatvormi jaoks liigse halduskoormusega. Ning samuti ei ole töötajal õigust 
nõuda vaba aega ja keskmist töötasu uue töö otsimisel. Kui rahvahanke töövormi vahendusel tööd 
tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tulenevalt tema majanduslikust haavatavusest 
soovitame võrreldes VÕS-is ette nähtuga piirata tema lepingu ülesütlemist tööd andva isiku poolt. 
Leiame, et tööd andval isikul ei pea olema õigust majanduslikult sõltuva töötegija tähtajatu leping igal 
ajal üles öelda. Teeme Eesti õiguse kontekstis ettepaneku, et tööd andev isik saab majanduslikult 
sõltuva töötegija lepingu üles öelda vaid erakorraliselt ehk mõjuva põhjuse olemasolul ning selle 
kohustuse täitmatajätmisel on majanduslikult sõltuval töötegijal õigus nõuda hüvitist. 

Mis puudutab rahvahanke vormis töötava töötaja töötervishoidu ja -ohutust, siis leiame, et 
riskihindamist on võimalik läbi viia teatud mööndustega. Tööandja ei saa enamasti kontrollida töötaja 
töö tegemise kohta, kuid töö tegemisel tekkivate riskide hindamise aluseks saab võtta tehtava töö 
iseloomu. Tööandja saab läbi mõelda, millised ohud võivad töötajale tuleneda rahvahanke töövormi 
vahendusel tehtava töö eripäradest – tegemist on tööga istuvas asendis, arvutiekraani taga, 
nutiseadmeid kasutades jne, ning mõelda, millised riskid võiksid vastava tööga kaasneda. Seega 
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suudab tööandja anda hinnangu riskide esinemise kohta. Koostööplatvorm tööandjana peaks välja 
töötama juhised riskide vältimiseks või vähendamiseks ning neid töötajale enne tööle asumist ja 
töötamise ajal regulaarselt tutvustama. Kuna tööandjal puudub tavaliselt võimalus töötaja 
töötamistingimusi kontrollida, suureneb töötaja vastutus omale tervislike ja ohutute töötingimuste 
tagamise eest. Oluline roll on töötaja juhendamisel. Lisaks tööandja kohustusele informeerida töötajat 
sellest, kuidas töökohal riske vältida, oleme seisukohal, et töötajate teadlikkust on võimalik 
suurendada ka riiklikul tasandil (näiteks tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja 
teavitusprogrammidega. 

Rahvahanke töövormi raames tööd andev tööandja peab täitma kohustust korraldada tervisekontroll 
töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning 
kandma sellega seotud kulud. Kuna rahvahanke töövormi puhul ei saa tööandja kontrollida, millised 
on töötaja töötamistingimused ning kas ta järgib töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju, siis pole tööandja 
ainuvastutus tööõnnetuse ja kutsehaiguse tekkimisel õige. Leiame, et rahvahanke töövormi korral, kui 
tööandja on omalt poolt täitnud töötervishoiu ja -ohutuse reeglid, on mõistlik suurendada töötaja 
vastutust tööõnnetuse ja kutsehaigestumise korral. Samas mööname, et selline lähenemine on 
vastuolus EL-i töötervishoiu ja -ohutuse alaste reeglitega, mille kohaselt on töösuhtes tervislike ja 
ohutute töötingimuste tagamise eest vastutav eelkõige tööandja. 

Mis puudutab töötervishoiu ja -ohutuse reeglite kohaldamist majanduslikult sõltuva töötegija suhtes, 
siis leiame, et töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtete rakendamist ei saa töö tegija tervise kaitse 
vajadusest tulenevalt piirata vaid teatud töö tegijate kategooriatega. Siiski peame majanduslikult 
sõltuva töötegija osas õigeks vaid füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatu, täpsemalt TTOS § 12 lg 7 
kohaldamist – majanduslikult sõltuv töötegija tagab igas tööolukorras temale kuuluvate töövahendite, 
isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise – sest rahvahanke 
töövormi raames ei puutu majanduslikult sõltuv töötegija tavaliselt teiste tööd tegevate isikutega 
kokku. 

Kuna rahvahanke töövormi vahendusel tööd tegeval isikul võib olla üsnagi lai diskretsiooniõigus 
töötamise aja, koha ja viisi osas, siis leiame, et ravikindlustuse tagamiseks oleks nii tööd tegeva isiku 
kui ka koostööplatvormi huve silmas pidades mõistlikum maksta sotsiaalmaksu tegelikult teenitud 
tulult. Ja seda nii töötaja kui ka majanduslikult sõltuva töötegija puhul. Oleme arvamusel, et 
koostööplatvormi osas oleks ebaõiglane sätestada sotsiaalmaksu maksmise kohustust 
miinimumkohustuse ulatuses, sest tööd tegev isik ei pruugi nii suures mahus töötada, et sotsiaalmaksu 
maksmise kohustus miinimumkohustuse ulatuses oleks õigustatud. 
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7 Töötamine koostööplatvormi vahendusel: töö nõudmisel 
mobiilirakenduse või interneti kaudu 

7.1 Töövormi olemus 

Töövormi sisust arusaamiseks on kõigepealt oluline mõista, mida kujutab endast koostööplatvorm. 
Koostööplatvorm ehk ühisplatvorm (collaborative platform) on infotehnoloogiline lahendus, mis 
võimaldab kas interneti või mobiilirakenduse vahendusel viia omavahel kokku sarnaste huvidega 
isikud – muuhulgas tööd andvad isikud ja tööd teha tahtvad isikud.331 Õiguskirjanduses loetakse tööks 
nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu sellist töövormi, mille raames tehakse traditsioonilisi 
töid,332 kuid vastavaid tööpakkumisi vahendatakse läbi mobiilirakenduse või interneti ehk 
koostööplatvormi, ning koostööplatvormi kaudu valitakse välja tööd tegevad isikud, ja tööd tegev isik 
peab järgima koostööplatvormi poolt seatud miinimumstandardeid teenuse osutamise osas.333 

Koostööplatvormi vahendusel tehtav töö on töö, mida koostööplatvorm infotehnoloogilise 
lahendusena vahendab tööd andvalt isikult tööd teha tahtvale isikule. Koostööplatvormi vahendusel 
tehtava töö raames on võimalik omavahel kontakteeruda kolme liiki osapooltel: 1) teenuseosutajatel 
(käesolevas töös ka töötegija, tööd teha tahtev isik, teenusepakkuja), kes jagavad varasid, vahendeid, 
aega ja/või oskusi: need võivad olla aeg-ajalt teenuseid osutavad eraisikud (kasutajalt kasutajale 
suunatud teenuse osutajad) või teenuseosutajatel, kes tegutsevad oma kutseoskuste raames (kutselised 
teenuseosutajad); 2) nende teenuste kasutajatel (käesolevas töös ka klient, tööd andev isik); 3) 
vahendajatel, kes ühendavad koostööplatvormi abil teenuseosutajad kasutajatega ning kes 
hõlbustavad nendevahelist suhtlust (käesolevas töös ka koostööplatvormid, platvormid).334 

Koostööplatvormid kasutavad oma tegevuse reguleerimiseks ühepoolselt väljatöötatud tüüptingimusi. 
Nende tüüptingimuste kohaselt on tööd tegev isik reeglina kas iseseisev lepingupartner või tal puudub 
koostööplatvormiga lepinguline suhe. Viimase näite puhul sõnastab koostööplatvorm, et lepinguline 
suhe on suhe tööd tegeva ja tööd andva isiku vahel, kes on viidud kokku koostööplatvormi kui 
vahendaja poolt. 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu iseloomulik tunnus on koostööplatvormi juhtiv roll tööd 
andva isiku ning tööd teha tahtva isiku kokkuviimisel digitaalses keskkonnas – kas internetis või muus 

                                                             
331Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions, Online Platforms and the Digital Single Market, Opportunities and Challenges for Europe, {SWD(2016) 172 
final}, Brussels, 25.5.2016 COM(2016) 288 final – http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1466514160026&uri=CELEX:52016DC0288 (20.04.2017); Koostööplatvormideks on näiteks Uber, Amazon 
Mechanical Turk (AMT) jne. 
332Traditsioonilised tööd on näiteks koristamine, siseruumides remondi tegemine, isiku sõidutamine ja nii edasi. 
333De Stefano, V., Therise of the "just-in-timeworkforce" : on-demandwork, crowdwork and labourprotection in the "gig-
economy", International Labour Office, InclusiveLabourMarkets, LabourRelations and WorkingConditionsBranch. – Geneva: 
ILO, 2016 Conditions of work and employmentseries; No. 71., lk. 1. 
334Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, A European agenda for the collaborative economy, {SWD(2016) 184 final}, 
Brussels, 2.6.2016, COM (2016) 356 final – http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881 (14.05.2017). 

Kuidas defineerida tööd nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu? 

Töötamine koostööplatvormi vahendusel: nõudmisel mobiilirakenduse kaudu (crowd employment: 
work on demand via apps/internet) töövormiks saab nimetada sellist töö tegemise viisi, mille 
raames tehakse traditsioonilisi töid,1 kuid vastavaid tööpakkumisi vahendatakse läbi 
mobiilirakenduse ehk koostööplatvormi ja koostööplatvormi kaudu valitakse välja tööd tegevad 
isikud, ning samuti peab tööd tegev isik järgima mobiilirakenduse poolt seatud 
miinimumstandardeid teenuse osutamise osas. 

Allikas: De Stefano, V., The rise of the “just-in-time workforce” : on-demand work, crowdwork and 
labour protection in the “gig-economy”, International Labour Office, Inclusive Labour Markets, 
Labour Relations and Working Conditions Branch. – Geneva: ILO, 2016 Conditions of work and 
employment series; No. 71. 
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digitaalses võrgustikus (mobiilirakenduse vahendusel) – töö tegemise eesmärgil. Töö tegemine 
realiseerub selle töövormi puhul ainult reaalses maailmas.335 

Õiguskirjandusest ning vaidlusorganite praktikast oleme tuletanud järgmised selle töövormi (töö 
nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu) realiseerumisele iseloomulikud aspektid: a) tööd 
andev isik registreerib koostööplatvormi vahendusel enda nimele kasutajakonto; b) tööd teha tahtev 
isik registreerib koostööplatvormi vahendusel enda nimele kasutajakonto; c) tööd andev isik ja tööd 
teha tahtev isik viiakse koostööplatvormi vahendusel kokku, kui nende soovid töö tegemise tingimuste 
osas ühtivad – see võib toimuda nii automaatselt koostööplatvormi initsiatiivil kui ka manuaalselt 
kasutajakontot omavate isikute tegevuse tulemusena; d) töö tegemine toimub ainult reaalses maailmas 
ja reeglina tööd andva isiku asukohas – kodus, ettevõttes ja nii edasi; e) kui töö on tehtud, toimub töö 
eest tasumine reeglina koostööplatvormi poolt pakutavate tehniliste lahenduste vahendusel, 
garanteerimaks vahendustasu laekumise koostööplatvormile; f) koostööplatvorm arvestab tööd andva 
isiku poolt makstud tasust ühepoolselt maha tüüptingimustes sätestatud tasud ning maksed ja kannab 
ülejäänud vahendid tööd tegeva isiku arveldusarvele; g) reeglina sätestab koostööplatvorm töö 
tegemise kvaliteedi ja tööd teha tahtva isiku sobivuse osas tingimused, mille täitmata jätmisel ei saa 
tööd teha tahtev isik enam koostööplatvormi vahendusel loodud kontole ligipääsu – sellisel juhul on 
sisuliselt tegemist töötegijaga töösuhte ülesütlemisega. 

7.2 Töövormi teke ja areng 
Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu koostööplatvormide edu taga võib näha 
peamiselt mobiilsete tehnoloogiate arengut ning nutitelefonide kasutamise hüppelist kasvu. 
Jagamismajanduse platvormid viivad teenuse saaja ja teenuse pakkuja automaatselt kokku, kasutades 
valikukriteeriumina näiteks kliendi ja teenusepakkuja vahelist lühimat vahemaad. Koostööplatvormid 
võimaldavad anda anonüümset tagasisidet, mis motiveerib teenusepakkujaid osutama kvaliteetset 
teenust ning loob platvormil pakutava teenuse suhtes usalduse. 

Klientide jaoks on jagamismajanduse teenuse kasutamise peamine motivaator teenuse kiirus ja 
läbipaistvus – teenuse saab tellida paari nupuvajutusega ning selle kulgu ja maksumust on võimalik 
igal ajahetkel jälgida. Koostööplatvormide kasvavat populaarsust peegeldab asjaolu, et kuigi esimesed 
suuremad jagamismajanduse platvormid asutati 2000. aastate teises pooles, oli 2016. aastaks neid 
juba üle 7500 ning nende hinnanguline turumaht oli kokku 103 miljardit eurot.336 Ka Euroopa 
Parlament peab koostööplatvormide arenguga seonduvat valdkonda oluliseks, hinnates selle 
kasvupotentsiaali tavamajandusest kuni seitse korda suuremaks.337 

 

Kuivõrd pakutav teenus on tihtipeale selline, mis ei eelda täiendavat väljaõpet ning on jõukohane 
paljudele inimestele, on koostööplatvormide kaudu teenuse pakkumine atraktiivne töövõimalus, 
millest erinevatel sotsiaalsetel gruppidel on võimalus kinni haarata. Olulisematest 
koostööplatvormidest, mille keskmes on isikult isikule pakutav ühetaoline teenus ja vahendatav 
alakasutatud ressurss on teenusepakkuja aeg, saab välja tuua näiteks sõidujagamisteenust vahendavad 
platvormid Uber ja Taxify või toidukullerteenust vahendav Wolt. Need platvormid võimaldavad ennast 
registreerida teenusepakkujana pärast lühikese koolituse läbimist ning vajalike nõuete täitmisel, 
milleks üldiselt on kehtiva kriminaalkaristuse puudumine ning sõidujagamisteenuste puhul juhilubade 
olemasolu.338 Teenusepakkujad võivad ise otsustada, mil määral ja kui palju nad platvormi kaudu 
teenust osutavad. Platvorm saab parajasti aktiivsete teenusepakkujate arvu automaatse 
hinnastamisega tasakaalustada, võimaldades teenusepakkujatel suurenenud nõudluse tingimustes 
enam teenida.  

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu on üks mõjukamatest uutest töövormidest, tuues 
endaga kaasa nii positiivseid kui ka negatiivseid aspekte. Teenusepakkuja jaoks võib koostööplatvormi 

                                                             
335Op cit. 
336 EY. 2015. The Rise of the Sharing Economy: The Indian Landscape. http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-
rise-of-the-sharing-economy/$FILE/ey-the-rise-of-the-sharing-economy.pdf 
337Goudin, P. 2016. The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy: Economic, Social and Legal Challenges and 
Opportunities. European Parliamentary Research Service: Brussels; European Commission|Business Innovation Observatory. 
2013. The Sharing Economy: Accessibility Based Business Models for Peer-to-Peer Markets. Case study 12. EuropeanUnion: 
Brussels. 
338 Toidukullerteenust saab pakkuda ka jalgrattal ning autojuhiload ei ole seega eeltingimus. 
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kaudu paindlikult töötamine olla täiskohaga töö või lisasissetulekuallikas. Koostööplatvormi 
vahendusel saavad töötada inimesed, kes on traditsioonilisel tööturul halvemas positsioonis (näiteks 
keeleoskuse, konkreetse kvalifikatsiooni tõttu) või kellele traditsioonilised tööajad ei sobi (näiteks 
isikud, kellel on vaja hoolitseda lähedaste eest). Ilmselt mängib koostööplatvormide esilekerkimises 
rolli ka asjaolu, et jagamismajanduse kasv langes kokku majanduskriisist taastumise perioodiga, mil 
paljude inimeste jaoks oli olukord veel majanduslikult ebastabiilne ning koostööplatvormide 
vahendusel töötamises nähti võimalust suurendada oma sissetulekuid.   

Teisalt on tekitanud küsimusi teenusepakkujate kaasamine praegusel kujul, kus enamjaolt ei ole tegu 
pikaajalise töölepinguga ning teenusepakkujaid nähakse pigem iseseisvate lepingupartneritena. 
Platvorm ei garanteeri üldjuhul teenusepakkujale stabiilset sissetulekut ega sotsiaalseid garantiisid, 
mida jagamismajanduse kriitikud peavad ka üheks peamiseks platvormide poolt pakutava teenuse 
odavama hinna põhjuseks. Lisaks võib ette tulla probleeme teenusepakkuja töö- ja puhkeaja 
tasakaalustamisega. Käsitleme neid küsimusi pikemalt õiguskeskkonna analüüsi alapeatükis.  

7.3 Töövormi levik maailmas 
Koostööplatvormid on hakanud jõudsalt levima 2000. aastate algusest. Kriitilise massi kasutajate 
hulgas ületas platvormimajandus 2012.–2013. aastal, kui selle turuosa hakkas traditsioonilise 
majandusega võrreldes järsult kasvama. Kuigi praegusajal on jagamismajanduse mahud võrreldes 
tavamajandusega siiski veel võrdlemisi väikesed, on see valdkond, milles nähakse olulist potentsiaali. 
Ehkki jagamismajanduses on tekkinud erinevate valdkondade platvorme, mille kaudu on võimalik 
alakasutatud ressursse kiirelt ja lihtsalt vahendada, on töötamisega seotud peamiselt 
transpordivaldkonna ning äri- ja isikuteenuste valdkonna platvormid. Kaudselt loob hõivet ka 
majutusvaldkonna platvorm, kuid tihtipeale on see hõive mitteametlik.  

Suurimad tööjõudu vahendavad platvormid on TaskRabbit (asutatud 2008) ja Uber (asutatud 2009).  

Kõige edukamad koostööplatvormid on alguse saanud küll Ameerika Ühendriikidest, kuid oma 
olemuselt on need globaalse iseloomuga platvormid, mis saavad iga päevaga juurde uusi turge. Kuigi 
nende platvormide vahendusel tehakse tööd reeglina lokaalselt, ei pea selleks riigis olema isegi 
koostööplatvormi esindust. Näiteks Uber, mis sai alguse alles kaheksa aastat tagasi, on nüüdseks 
levinud 570 linna üle maailma.  

7.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku, töötegija ja platvormi ning ühiskonna/regiooni 
jaoks 

Tulenevalt õiguslikust ebamäärasusest platvormitöös tekkiva töösuhte osas, ei saa selles alasektsioonis 
rääkida tööd andvast isikust kui sellisest. Kuigi mitmed kohtulahendid (vt järgnevaid peatükke) on 
määratlenud, et jagamismajanduses on platvormi ja teenusepakkuja vahel töösuhe, siis platvormid 
peavad end üldjuhul vaid vahendajateks, kellel on tööd tegeva isikuga kas iseseisvate lepingupartnerite 
vaheline suhe või lepinguline suhe puudub sootuks. Siiski toome siinkohal tööd andva isiku vaate 
asemel välja koostööplatvormi vaate (Tabel 5). 

Kasu tööd andvale isikule (koostööplatvormile) 

Kuigi jagamismajanduses osalejate kindlat arvu igal ajahetkel on vastavate uuringute puudumise tõttu 
raske määratleda (muuhulgas võib üks isik olla registreerunud tööle erinevate platvormide 
vahendusel; ei ole ülevaadet, kui palju registreeritud kontodest on aktiivsed), on koostööplatvormi 
jaoks tänu juba loodud digitaalsele süsteemile tegu paindliku ja efektiivse iseseisvatest 
lepingupartneritest teenusepakkujate teenuste vahendamise süsteemiga. Jäigad kasutustingimused 
ning teenusepakkujate kvalifitseerimine iseseisvate lepingupartneritena loob tingimused, kus 
platvormil lasub vaid piiratud vastutus. 
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Kasu töötegijale 

Koostööplatvormide vahendusel töötamine pakub töötegijatele vabadust oma tööaja planeerimisel ja 
korraldamisel. Tegemist on sissetulekuallikaga, millele juurdepääs on barjääride puudumise tõttu 
suhteliselt kerge ning valitud tööd saab töötegija teha sobival ajal ning mahus, ilma end pikaajaliselt 
koostööplatvormiga sidumata.  

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andvale isikule (koostööplatvormile) 

Kuivõrd platvorm ei esine traditsioonilises tööandja rollis, on teiste töövormidega sarnaseid 
probleeme tööandjate vaatest keeruline välja tuua. Enamik protsesse on koostööplatvormil 
standardiseeritud ning teenusepakkuja ja klientide rahulolu nendega sõltub tarkvaraarenduse ja 
teenusedisaini õnnestumisest. Platvormid seisavad aga üha enam silmitsi olukorraga, kus töösuhte 
puudumine teenusepakkujaga on seatud kahtluse alla. See on toonud kaasa hulgaliselt kohtuvaidlusi 
mõnede tööjõuintensiivsete koostööplatvormide jaoks (Uber, Lyft).  

Probleemid töövormi rakendamisel – töötegijad 

Koostööplatvormide vahendusel teenust pakkuvate isikute jaoks on suurim probleem sotsiaalsete 
tagatiste puudumine. Kuivõrd koostööplatvormid sätestavad tüüptingimustes, et koostööplatvormide 
ning iseseisvate lepingupartnerite vaheline suhe ei vasta töösuhtele, on teenusepakkujatele raske 
tagada minimaalsete sotsiaalsete standarditega töötingimusi. Koostööplatvormi vahendusel tööd 
tegevate isikute sissetulekud sõltuvad otseselt tehtud töö hulgast ja mõneti ka nõudlusest, mis seab 
nad kohati olukorda, kus suurema teenistuse lootuses ületab teenusepakkuja töötundide arv oluliselt 
mõistliku tööaja, milleks on rahvusvaheliselt 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. 

Lisaks tekivad probleemid sellest, et sageli töötavad inimesed jagamismajanduses täistööajaga põhitöö 
kõrvalt. Sellisel kujul on samuti oluline ületöötamise oht. 

Teenusepakkujad on reeglina sõltuvad koostööplatvormi ühepoolsest hinnakujunduspoliitikast. 
Mõnedel juhtudel on selgunud, et pikaajalise suurema nõudluse tagamiseks on koostööplatvormi 
hinnad olnud ebamõistlikult madalad, mis ei võimalda teenusepakkujatele inimväärset sissetulekut 
(Uber). 

Tabel 5 Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi üldnäitajad 

Näitaja Kirjeldus 

Töövormi nimetus Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu (work on demand via apps/internet) 

Töövormi kirjeldus 

Koostööplatvormi vahendusel tehtava töö raames on võimalik omavahel kontakteeruda 
kolme liiki osapooltel: 1) teenuseosutajatel (käesolevas töös ka töö tegijad, tööd teha tahtev 
isik, teenuse pakkuja), kes jagavad varasid, vahendeid, aega ja/või oskusi: need võivad olla 
aeg-ajalt teenuseid osutavad eraisikud (kasutajalt kasutajale suunatud teenuse osutajad) 
või teenuseosutajad, kes tegutsevad oma kutseoskuste raames (kutselised 
teenuseosutajad); 2) nende teenuste kasutajatel (käesolevas töös ka klient, tööd andev 
isik); ja 3) vahendajatel, kes ühendavad koostööplatvormi abil teenuseosutajad 
kasutajatega ning kes hõlbustavad nendevahelist suhtlust (käesolevas töös ka 
koostööplatvormid, platvormid). 
Koostööplatvormid kasutavad oma tegevuse reguleerimiseks ühepoolselt väljatöötatud 
tüüptingimusi. Nende tüüptingimuste kohaselt on tööd tegev isik reeglina kas iseseisev 
lepingupartner või tal puudub koostööplatvormiga lepinguline suhe. 

Rakendamine Töötegija on iseseisev lepingupartner; mõnedel juhtudel on võimalik sõlmida tööleping, 
kui koostööplatvorm näeb töötegijat tüüptingimuste kohaselt töötajana (Munchery). 

Eeldused kasutamiseks Koostööplatvormi kasutamine; mobiilse interneti levik, mobiilirakenduse kasutamise 
võimalus. 

Valdkonnad Transport, logistika, majutus, isiku- ja äriteenused. 

Levik 
Koostööplatvormi vahendusel tehtav töö on levinud ülemaailmselt. Mõned riigid on teatud 
tüüpi koostööplatvormide tegevuse keelustanud või seadnud sellele täiendavad 
tingimused. 
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Eelised ja puudujäägid 
töötegija jaoks 

 + paindlikkus tööaja valimisel ja töömahu osas 
+ suurendab ettevõtlikkust ja ettevõtlusoskusi 
- iseseisva lepingupartnerina töötades ei ole töötegijal minimaalseid sotsiaalseid tagatisi 
- oht ületöötamiseks ning sellega seonduvaks läbipõlemiseks, võivad tekkida töötegija 
terviseprobleemid 
- kindla tööaja ning tööaja piirangu puudumine võib suurendada töötegija stressitaset 
- üldiselt puudub kontroll töötegija töötingimuste osas, need võivad olla ebasobivad  
- töötasu keskmiselt madal, kohati isegi allpool riiklikult kehtestatud miinimummäära 

Eelised ja puudujäägid tööd 
andva isiku (platvormi) jaoks 

+ töö tegijate kaasamine on üldjuhul kerge tänu standardiseeritud infotehnoloogilistele 
protseduuridele 
+ populaarne töövorm, mis pakub paljudele töötegijatele huvi, tööd tegevaid isikuid ei ole 
raske leida 
- töötegijate sage vahetumine 
- töötegijate soov teha tööd ei ole ette teada 

Võimalused erinevate 
inimeste/gruppide 
töölevõtmiseks 

Töövormi suur paindlikkus võimaldab selle kasutamist inimeste puhul, kellel on kindel 
eelistus tööaja osas ning võimalus töötada vaid piiratud ajaga (nt tudengid). Mõned 
platvormid võimaldavad töötada ka piiratud töövõimega inimestel (nt Uberi 
koostööplatvormi vahendusel on võimalik töötada inimestel, kellel on kuulmislangus). 
Lisaks võimaldab kaasata kohalikku keelt mitteoskavaid inimesi.   

 

7.5 Töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu: Uberi näide 

Globaalselt on enim kõneainet tekitanud sõidujagamisteenust vahendav koostööplatvorm Uber. Uber 
Technologies Inc. loodi 2009. aasta kevadel USA-s San Franciscos ning selle esialgne idee oli 
keskmisest paremas seisukorras autodega sõitvate sõidujagajate teenuse vahendamine. Nüüdseks on 
Uber laienenud üle maailma, vahendades sõidujagamisteenust enam kui viiesajas linnas.339 Uberi 
ärimudel tugineb isikult isikule sõidujagamisteenuse vahendamisele Uberi mobiilirakenduse kaudu, 
mida saab kasutada kas nutitelefonis või tavaarvuti kaudu internetis. Lisaks sõidujagamisele on Uber 
laienenud ka kullerteenuste turule, pakkudes USA-s ja muudes maailma riikides UberEats teenust. 

Sõidujagamisteenuse tellimisel edastab mobiilirakendus kliendi asukohaandmed, sihtkoha aadressi ja 
kliendi nime lähimal asuvatele Uberi juhtidele, kes võtavad tellimuse vastu. Klientide jaoks muudab 
Uberi mobiilirakenduse kasutamise mugavaks asjaolu, et mobiilirakendusse saab sisestada oma 
krediitkaardiandmed ja tasumine toimub pärast sõidu lõppu automaatselt. Lisaks saab 
mobiilirakenduses jälgida nii juhi saabumist kui ka sõiduteekonda. Mobiilirakendus võimaldab ka 
sõidu eest tasumist mõne sõbraga jagada. Pärast sõidu lõppu saab klient sõidujagajale 
mobiilirakenduses viie tärni süsteemis tagasisidet anda ning soovi korral veel kirjutada, mis läks hästi 
ja millised olid sõidu puudujäägid. See on peamine Uberi kvaliteedi tagamise süsteem. 

Uber on sõidujagajate täpset arvu pidanud konfidentsiaalseks informatsiooniks ning suuresti 
varieeruva töökoormuse ja kaadri voolavuse tõttu on sõidujagajate arvu keeruline hinnata. 
Hinnanguliselt on Uberil üle maailma 500 000 – 1 miljon sõidujagajast teenusepakkujat. Uberi kaudu 
sõidujagamisteenuse osutamine on võimalik kõikidel kehtiva kriminaalkaristuseta ja autojuhilube ning 
autot omavatel inimestel, kelle auto on heas korras ning vastab Uberi sätestatud tingimustele. Uberi 
sõidujagajaks saamine eeldab registreerimist Uberi kodulehel ning olulisemate dokumentide esitamist 
veebipõhiselt (juhiluba ja isikut tõendavad dokumendid, autodokumendid, kriminaalkaristuse 
puudumise tõend). Eeldatavalt sõidavad Uberi sõidujagajad isikliku sõiduautoga. Sõidujagajate jaoks 
on mõeldud eraldi mobiilirakendus, mis aitab hallata tellimusi ning juhatab juhi nii kliendi juurde kui 
ka sihtkohta. Uberi juhtidele makstakse teenitud töötasu välja kord nädalas.  

Uber kohtleb kõiki koostööplatvormil sõidujagamist pakkuvaid juhte iseseisvate lepingupartneritena. 
See tähendab, et Uberi sõidujagajad on vastutavad oma tööaja korraldamise eest, kuid peavad ise 
tagama ka riiklike maksude tasumise, auto hooldusega seotud kulud ja nii edasi. Uberi 
mobiilirakenduse kasutamise vahendustasu on sõidu kogutasust umbes 20%. Oma sõidujagajaid 
iseseisvate lepingupartneritena koheldes ei tasu Uber nende sotsiaalkindlustust tagavaid makseid ega 

                                                             
339 https://www.uber.com/en-EE/cities/ 
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võimalda muid tavalise töösuhtega kaasnevaid hüvesid, mida peetaksegi Uberi traditsioonilisest 
taksondusest madalamate hindade põhjuseks. 

Selline sõidujagajate klassifitseerimine on pälvinud üle maailma laialdast kriitikat. Peamiselt on 
mainitud asjaolu, et sõidujagamisteenust pakkuvad sõidujagajad on oma teenuse osutamisel siiski 
täielikult sõltuvad Uberist, mis vahendab neile kliente ning korraldab tasu saamise. On 
argumenteeritud, et sellisel juhul peaks Uber kohtlema oma platvormil sõidujagamisteenust 
pakkuvaid sõidujagajaid töötajatena, tagades neile vähemalt miinimumtöötasu, haiguspäevade 
hüvitamise ning õiguse tasustatud puhkusele. Eraldi teema on Uberi sõidujagajate tööaja piiramine 
ning jälgimine. Paljud sõidujagajad teevad ületunde või pakuvad sõidujagamisteenust lisaks oma 
põhitöökohal töötamisele. Tekib oht nii sõidujagajate töö- ja pereelu tasakaalule kui ka oluline 
terviserisk. Lisaks suurendab üleväsinud sõidujagajaga sõitmine ka liiklusõnnetuste ohtu. 2017. aasta 
veebruaris tunnistas Uber, et ligikaudu veerand Uberi Suurbritannias tegutsevatest sõidujagajatest 
töötab enam kui 40 tundi nädalas, ning Uberil on plaan piirata Suurbritannias tegutsevate 
sõidujagajate sõiduaega. Juba praegu jälgitakse riigis sõidujagajaid, kes töötavad rohkem kui 56 tundi 
nädalas. Samuti meenutab Uberi mobiilirakendus sõidujagajatele, millal on õige hetk teha paus ning 
puhata. 2016. aastal rakendas Uber niisugust piirangut New Yorgis, kus sõidujagajad võivad töötada 
kuni 12 tundi korraga ning enam töötavate sõidujagajate kontod blokeeritakse.340 Küsimust, kas 
koostööplatvormi vahendusel tööd tegevad isikud võivad olla töötajad, vaagitakse õigusanalüüsi osas. 

Olulisemad leiud Uberi näitest: 

• Kuigi mobiilirakenduse kaudu teenuse osutamine pakub teenuse osutajale palju vabadust oma 
tööaja ja selle mahu valimisel, on levinud teenuse osutajate pidamine sõltumatuteks 
töötajateks. See toob kaasa madalad sotsiaalsed garantiid ning töö- ja puhkeaja tasakaalu 
kadumise.  

• Platvorm on osavalt ära kasutanud platvormimajandust ning vastavaid töösuhteid puudutava 
õigusliku ebamäärasuse enamikus maailma riikides 

  

                                                             
340http://uk.businessinsider.com/uber-is-planning-to-limit-the-number-of-hours-drivers-work-2017-2 (14.05.2017). 
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•  

7.6 Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu Eestis 
Hiljutine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud jagamismajanduse arenguid 
käsitlev uuring leidis, et jagamismajanduse valdkondadest on Eestis viimasel paaril aastal kõige 
kiiremini kasvanud sõidujagamine transpordivaldkonnas. See on ka peamine jagamismajanduse 
tegevussfäär, milles on töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu kõige enam esinev. 
Uuringu käigus selgus, et hinnanguliselt oli Eestis 2016. aastal ligikaudu 2600 sõidujagamisteenuse 
pakkujat. Kuigi hetkel on transpordivaldkonna jagamismajanduse mahud veel võrreldes 
tavamajandusega väikesed (5,6 miljonit eurot 2016. aastal), siis tuleb arvestada, et olulisemad 
sõidujagamisplatvormid (Taxify, Uber) hakkasid Eesti turul aktiivsemalt tegutsema alles 2015. aastal, 
mis tähendab, et vahepealne kasv on olnud ülikiire. Kui võtta eelduseks, et sõidujagajate arv kasvab 
võrdeliselt valdkonna turumahtude prognoositud kasvuga, võib jagamismajanduse transpordisektori 
teenuseosutajate arv 2020. aastal olla 10 000– 15 000 inimest.341  

Teiseks platvormimajanduses töötamise võimaluseks Eestis, mis samuti on töö nõudmisel 
mobiilirakenduse või interneti kaudu ning milles peamiselt jagatav alakasutatud ressurss on 
teenusepakkuja aeg, on näiteks kullerteenus. Eriti paistab siin silma Soome algupäraga 
mobiilirakendus Wolt, mis pakub populaarsete söögikohtade toidu kojutoomise teenust ja mis laienes 
Eestisse 2016. aasta sügisel.342 Wolti teenusepakkujatega saab liituda igaüks, kes oskab baastasemel 
eesti ja inglise keelt, kellel puudub kehtiv kriminaalkaristus ning kellel on võimalik kasutada mingit 
transpordivahendit: autot, skuutrit või jalgratast. Wolti platvormil kullerina töötavad inimesed saavad 
valida, kas olla tööl kindlal ajal ning saada selle eest fikseeritud tasu või registreerida end n-ö 
saadavaks sobival hetkel ja saada tasu iga kohaleviidud tellimuse eest.  

Tööd nõudlusel mobiilirakenduse või interneti kaudu iseloomustab seega eeskätt suur paindlikkus 
tööaja osas ning standardiseeritud teenus. Jagamismajanduse sellises vormis töötajatel ei ole vaja 
spetsiifilisi kogemusi või oskusi, näiteks sõidujagamise puhul piisab transpordivahendi lubadest ning 
klienditeenindusoskustest. Võib eeldada, et peamiselt pakuvad selliste platvormide kaudu ka Eestis 
teenuseid inimesed, kelle jaoks on tegu kas lisateenimisvõimalusega põhitöö kõrvalt mõnel muul 
ametialal, või kes töötaksid ka muidu madalamat oskustaset eeldaval töökohal.   

Võttes arvesse töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu spetsiifikat standardiseeritud 
teenuse näol, saab see ka tulevikus jääda selliste ametikohtade pärusmaaks, mis oma olemuselt on 
lihtsad ja ühetaolised. On võimalik, et transpordivaldkonnas lisandub erinevaid variatsioone (lillede 
jms kullerteenus). Üks potentsiaalne võimalus on laienemine isiku- ja äriteenuste valdkonda, kus on 
samuti võimalik sarnastel põhimõtetel ühetaolisi teenuseid tellida – näiteks koristaja, lapsehoidja, 
remondimehe või koerajalutaja teenus. Samas sõltub see suuresti jagamismajanduse praegustest 
arengutest ning sellest, kuivõrd lihtne on tulevikus mobiilirakenduse kaudu klientide spetsiifilisi 
vajadusi veelgi täpsemalt edastada. Eesti puhul tuleb takistava tegurina arvestada ka turu väiksust – 
mobiilirakenduse kaudu toimivad hästi need teenused, mis on skaleeritavad ning kus tekib piisavalt 
suur nõudlus ja pakkumine, et teenuse vahendamisest teenitav vahendustasu oleks rakenduse loojate 
jaoks turule sisenemiseks ning turul püsimiseks piisavalt motiveeriv.  

Tänu teenusepakkuja enda valitud graafikule seostatakse sellises vormis teenuse osutamist paljuski ka 
ettevõtlikkusega – inimene saab ise otsustada, kui palju ta teeb tööd, ning ta on iseseisva 
lepingupartnerina tegutsedes vastutav ka teenuse hea kvaliteedi eest.  

7.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 
7.7.1 Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi mõiste 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu (work on-demand via mobile apps/internet)343 
töövormi legaaldefinitsioon Eesti õiguses puudub. Ei rahvusvahelisel, EL-i ega ka siseriiklikel 

                                                             
341 Technopolis Group & EY, 2016, Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis 
342 https://wolt.com  
343De Stefano, V., Therise of the "just-in-timeworkforce" : on-demandwork, crowdwork and labourprotection in the "gig-
economy", International Labour Office, InclusiveLabourMarkets, LabourRelations and WorkingConditionsBranch. – Geneva: 
ILO, 2016 Conditions of work and employmentseries; No. 71., lk. 1. Töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu tähistamiseks 
kasutatakse inglise keeles nii terminit „work on-demandviaapps” kui ka „work on-demandviaappsoe internet”. Eesti keeles on 
käepärasem kasutada terminit „töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu”, sest kui vastavale terminile lisada sõna „internet”, siis 
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tasanditel ei ole töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi reguleeritud, puuduvad 
ka legaaldefinitsioonid.   

Õiguskirjandusele ning vaidlusorganite praktikale tuginedes saab tööks nõudmisel mobiilirakenduse 
või interneti kaudu nimetada sellist töö tegemise viisi, mille puhul viiakse tööd tegevad ja pakkuvad 
isikud omavahel kokku koostööplatvormi vahendusel. 

7.7.2 Töö tegija õiguslik seisund 

7.7.2.1 Tööd tegev isik kui iseseisev lepingupartner 

Koostööplatvormide tüüptingimused sätestavad töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu 
töövormi puhul reeglina, et tööd tegev isik on iseseisev lepingupartner või et tal puudub 
koostööplatvormiga lepinguline suhe.344 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi puhul oleme käesolevas analüüsis 
keskendunud koostööplatvormidele, mis on Eestis tegevad transpordi, majutuse ning isikuteenuste 
valdkonnas.345 Lisaks oleme võrdluseks valinud mõned koostööplatvormid Ameerika Ühendriikidest. 

Transpordi valdkonnas tegutsevad Uber346, Taxify347ja Lyft348 sätestavad tüüptingimustes, et nad ei ole 
transpordiettevõtjad, veo- ega logistikateenuse osutajad. Kõik kolm koostööplatvormi pakuvad ainult 
infotehnoloogilist lahendust, platvormi, rakendust, viimaks omavahel kokku transporti sooviv isik ja 
sõidujagaja. Uberi ja Lyfti kasutustingimustes sätestatakse selgesõnaliselt, et sõidujagaja ei ole 
koostööplatvormiga töölepingulises suhtes. Sama saab järeldada ka Taxify kohta, sest Taxify 
kasutustingimuste kohaselt ei osuta Taxify veoteenust. Järelikult Taxify ei oma sõidukeid ega võta 
tööle sõidujagajaid. 

Majutuse valdkonnas tegutsev Airbnb sätestab tüüptingimustes, et platvorm võimaldab omavahel 
kontakteeruda võõrustajatel ja külalistel. Koostööplatvormi kasutaja peab mõistma ja nõustuma, et 
Airbnb ei ole võõrustaja ja külalise vahel sõlmitavate kokkulepete osapooleks. Koostööplatvormi 
kasutaja peab aru saama ja nõustuma, et kasutaja suhe Airbnb’ga on ainult liikmeksolemise ja 
iseseisva, kolmanda osapoole lepinguline suhe ja mitte töölepinguline suhe.349 

Isikuteenuste valdkonnas tegutsevate GoWorkaBit’i, UpWork’i ning TaskRabbit’i kasutustingimustes 
on sätestatud, et platvorm on suhtlussaidiks, viimaks omavahel kokku äriühingud, kes soovivad leida 
teenuse osutajaid ja üksikisikuid, kes otsivad teenuse osutamise võimalusi. Koostööplatvormid ei 
sekku kasutajatevahelisse suhtlusesse ning ei sõlmi teenuse osutamise või töölepingut teenuse 
osutajaga, ei tegele tööjõu värbamisega ega vahenda töölepingu sõlmimist, samuti ei ole teenuse 
osutamise lepingu pooleks.350 

                                                                                                                                                                                              
 

 

võib tekkida mõningane segadus töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu ja rahvahanke töövormi eristamisel – töö nõudmisel 
mobiilirakenduse kaudu töövormi puhul võivad teenuse pakkujad ja teenuse kasutajad omavahel kontakteeruda nii 
mobiilirakenduse kui ka interneti kaudu; rahvahanke töövormi korral aga tehakse tööd interneti vahendusel. 
344Jobbatical Terms and Conditions for Customers (No hiringclause). Vaata lähemalt: https://jobbatical.com/terms 
(14.05.2017). 
345Vaata lähemalt: Eljas-Taal, K. jt., Jagamismajanduse põhimõtete rakendamine Eesti majandus- ja õigusruumis, Lõpparuanne, 
technopolis |group|ja Ernst &Young Baltic AS, 14. November 2016, – https://www.mkm.ee/sites/default/files/lopparuanne.pdf 
(14.05.2017); Lõpparuande juurde kuuluvad lisad, A Transport – https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_a_transport.pdf 
(14.05.2017), B Majutus ja reisikorraldus – https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_b_majutus_ja_reisikorraldus.pdf 
(14.05.2017), D Isiku- ja äriteenused – https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_d_isiku-_ja_ariteenused.pdf (14.05.2017). 
346Uber B.V Tingimused, p. 2 – https://www.uber.com/legal/terms/ee/ (14.05.2017). Võrreldes eestikeelset redaktsiooni 
Suurbritannia ja USA redaktsioonidega, siis sisu on kattuv. 
347Taxify rakenduse kasutustingimused, p-d 4.1, 4.4 – https://taxify.eu/et/tingimused/conditions/ (14.05.2017). 
348LyftTerms of Service, p-d 1, 12, 19 – https://www.lyft.com/terms (14.05.2017). 
349AirbnbTerms of Service, p. 2 – https://www.airbnb.com/terms (14.05.2017). 
350GoWorkaBit Üldised Kasutustingimused Äriühingule, p-d 3 ja 6 – https://goworkabit.com/terms (20.04.2017); 
UpworkUserAgreement – https://www.upwork.com/legal/ (14.05.2017); UpworkPayrollAgreement, p-d 3.1, 5.1, 13.1 – 
https://www.upwork.com/legal/upwork-payroll-agreement/ (20.04.2017); TaskRabbitTerms of Service, p-d 1, 2, 3 – 
https://www.taskrabbit.com/terms (14.05.2017). 
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Oleme seisukohal, et kui koostööplatvorm palub tööd tegeval isikul ainult koostööplatvormi kasutajaks 
registreerumisel isikuandmeid ning tagasisidet klientide kohta ega sekku koostööplatvormi 
vahendusel tööd tegeva isiku toimingutesse teenuse osutamisel muuhulgas töö tegemise kvaliteedi 
kehtestamisega, töö eest saadava tasu osas hinnavahemiku kehtestamisega ja nii edasi, siis on 
koostööplatvormi ja töötegija vahel sõlmitud võlaõiguslik teenuse osutamise leping – tegemist on 
iseseisvate lepingupartnerite vahelise õigussuhtega. Näitena võib siinkohal tuua koostööplatvormi, kes 
annab nii teenuse pakkujale kui ka teenuse kasutajale võimaluse platvormil ennast registreerida ning 
võimaldab omavahelist suhtlemist ja soovib ka sellise suhtluse vahendamise eest sisse nõuda 
teenustasu ning ei midagi enamat.351 

Kui tööd tegev isik on iseseisev lepingupartner, siis kohalduvad tema suhtes võlaõigusseadus (VÕS)352 
ning teised asjakohased tsiviilõigusaktid, mistõttu käesoleva õigusanalüüsi kontekstis iseseisva 
lepingupartneri temaatikat täpsemalt ei käsitleta. 

7.7.2.2 Tööd tegev isik kui töötaja 

Väga harvad on juhtumid, kui tööd tegev isik ja koostööplatvorm kas läbirääkimiste käigus või 
tüüptingimuste alusel lepivad kokku, et nendevaheline õiguslik suhe on töölepinguline suhe. Kuid 
selliseid juhtumeid esineb.353 

Vaidlusorganite praktikas on eelkõige tuvastatud töösuhte olemasolu töö nõudmisel mobiilirakenduse 
või interneti kaudu töövormi puhul transpordivaldkonnas tegutsevate Uberi ja Lyftiga seonduvates 
kaasustes. Vaidlusorganite praktikast tuleneb, et koostööplatvormide poolt infotehnoloogiliste 
sidevahendite kaudu avalikkusele edastatavad kasutustingimused ja soovitused ei pruugi anda 
ammendavat informatsiooni, mille põhjal teha lõplikke järeldusi koostööplatvormi ja 
koostööplatvormi vahendusel töötava isiku lepingulise suhte kvalifitseerimise osas.354 

Uberi ja Lyfti kui koostööplatvormide ärimudelit analüüsides on vaidlusorganid USA-s ning UK-s 
asunud sõidujagajate õiguslikul kvalifitseerimisel seisukohale, et tegemist on töötajatega. 
Vaidlusorganite argumentatsiooni toetavad lisaks töötaja tuvastamise õiguslikele mehhanismidele355 
ka materjalid356, mis ei pruugi olla alati avalikkusele kättesaadavad. 

UK töötribunali lahendis Aslam v. Uber357 leidis töövaidlusorgan, et Uberi alluvuses töötavad 
sõidujagajad on töötajad358 ning Uber on tööandja. Samale seisukohale sõidujagaja õigusliku staatuse 
osas on asunud ka USA California osariigi vaidlusorganid kaasustes O'Connor v. Uber Technologies359, 
Cotter et al. v. Lyft360, Uber v. Barbara Berwick361 ning töötuskindlustuse apellatsioonikomisjon 
juhtumis nr 5371509.362 

                                                             
351Konkreetset koostööplatvormi, kes oleks ainult vahendaja rollis, on raske esile tuua, sest autori käes ei ole peale 
koostööplatvormide veebisaitidel esitatud kasutustingimuste muid allikaid, millega tüüptingimustes sätestatud olukorda 
võrrelda. Alati esineb nüansse, mis võivad esialgse arvamuse valeks muuta. 
352VÕS – RT I 2001, 81, 487 – RT I, 31.12.2016, 7. 
353Näiteks USA-s tegutsev Munchery loeb tööd tegevad isikud töötajateks – https://munchery.com/delivery/ (14.05.2017). 
354Koostööplatvormid võivad vahetada töötajatega e-maile, sõnumeid, töötada välja käsiraamatuid, mis ei pruugi olla 
avalikkusele kättesaadavad. Vaidluse korral aga need materjalid reeglina esitatakse otsust tegevale vaidlusorganile. 
355Milleks võib lisaks siseriiklikult väljatöötatud kriteeriumitele olla muuhulgas ILO soovitus töösuhte tuvastamise kohta: R198 
– Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198) – 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535 (14.05.2017). 
356Vaidlusorganite dokumentidest tuleneb, et koostööplatvormidel on välja töötatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud 
eeskirjad sõidujagajatele, vahetatakse suunava sisuga e-maile, sõnumeid ja nii edasi. 
357Employment Tribunals between Aslam v. Uber, Casenos: 2202550/2015 and others, 28 October 2016. 
358Töötaja kui „worker” Employment RightsAct 1996 (ERA) § 230 lg 3 p b tähenduses. ERA § 230 lg 3 p b sätestab 
kokkuvõtlikult, et „worker” on isik, kes töötab mõne muu lepingu kui töölepingu alusel ja kes võtab endale kohustuseks osutada 
teenust isiklikult teisele lepingupoolele ja teiseks lepingupooleks ei ole selle isiku äriettevõtte professionaalne klient. Võib 
tekkida küsimus, kas tegemist ei ole mitte majanduslikult sõltuva töötegijaga? Ei ole, sest „worker” võib Suurbritannia õiguses 
töötada ka töölepingu alusel ning tööd peab isik tegema igal juhul isiklikult. Uberi alluvuses tööd tegevad isikud on töötajad, sest 
nad teevad tööd isiklikult ning loetakse ERA 1996 ja lahendi EmploymentTribunalsbetweenAslam v. Uber, Casenos: 
2202550/2015 and others, 28 October 2016 alusel töötajaks. 
359O'Connor v. Uber Technologies, Inc. et al., C13-3826 EMC, March 11 2015. 
360Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al (C13-4065 VC), March 11 2015. 
361Uber v. Barbara Berwick, SuperiorCourt of California, Case nr. CGC-15-546378, June 3 2015. 
362California UnemploymentInsuranceAppealsBoard, Case No. 5371509 (FormerlyCase No. 5338037), Uber v. Claimant. 
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Aslam v. Uber (edaspidi lahend) p-s 85 sedastab tribunal, et sõidujagajatel ei ole UK-s kohustust 
mobiilirakendust sisse lülitada.363 Kui rakendus ei ole sisse lülitatud, siis ei ole sõidujagajal lepingulist 
kohustust pakkuda sõidujagamisteenust. Küll aga tuvastati California töötuskindlustuse 
apellatsioonikomisjoni juhtumis nr 5371509, et kui sõidujagaja ei olnud pikemat aega Uberi 
koostööplatvormi vahendusel sisse loginud, hoiatati sõidujagajat, et ligipääs platvormile võidakse 
keelata.364 

Lahendi p-s 86 selgitab tribunal, et kui esineb koostoimes kolm tingimust: a) sõidujagajal on 
mobiilirakendus sisse lülitatud; b) sõidujagaja asub territooriumil, kus tal on õigus teenuseid pakkuda; 
c) sõidujagaja on võimeline vastu võtma ja soovib võtta vastu tellimusi – siis on sõidujagaja Uberiga 
töölepingulises suhtes.  

Lahendi p-des 88, 89 sedastab tribunal, et Uber on transporditeenuse pakkuja, sest Uberi poolt 
pakutavateks toodeteks on sõiduteenused ning ka reklaami tehakse Uberi kui ettevõtte, mitte aga 
sõidujagajate jaoks. Tribunal nõustub lahendi p-s 89 Põhja-California ringkonnakohtu kohtuniku 
seisukohaga365, et Uber ei müü ainult tarkvara, vaid ta müüb sõite. Uber on sama palju 
tehnoloogiaettevõte, kui YellowCab on tehnoloogiaettevõte, sest ta kasutab taksojuhtidega ühenduse 
pidamiseks sidepidamisraadioid.  

Tõepoolest, juhtumis O'Connor v. Uber Technologies, Inc. et al. selgitas kohtunik, et Uberi seisukoht 
tehnoloogiakompaniiks olemise kohta keskendub liialt platvormi tehnilisele olemusele, mitte sellele, 
mis on Uberi kui äriettevõtte tegevuse põhisisuks. Koostööplatvorm kui tehniline lahendus on ainult 
üks aspekt, mis iseloomustab Uberi ärimudelit. Uber ei müü ainult tarkvara, vaid ta müüb sõite. 
Asjaolu, et Uber kasutab klientide ning sõidujagajate kokkuviimiseks koostööplatvormi, ei tähenda, et 
Uber oleks tehnoloogiaettevõte. Uber on transpordiettevõte, kuigi tehnoloogilises mõttes 
mitmetahuline. Kohtu arvates on ka selge, et sõidujagajad pakuvad teenuseid Uberile, mitte vastupidi, 
sest vastasel korral ei oleks Uber elujõuline ettevõte. Uberi kasum ei sõltu mitte tarkvara müügist, vaid 
sõidujagajate ekspluateerimisest saadavatest tuludest.366 Sarnasele seisukohale Uberi osas asuti ka 
juhtumis Uber v. Barbara Berwick367. 

Juhtumis Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al, asuti samuti seisukohale, et sõidujagajate töötamine on Lyfti 
ettevõtlusmudeli kontekstis keskse tähendusega.368 Lyft reklaamib ennast klientidele kui „nõudmisel 
transporditeenus” ning otsib aktiivselt endale kliente.369 

Lahendi p-s 90 selgitab tribunal, et Uberi kasutustingimused ja reaalne tegelikkus ei lange kokku. 
Sõidujagajad ei saa sõiduteenuse kasutajaga läbi rääkida sõidu hinda ning sõidujagaja peab klienti 
teenindama rangelt Uberi poolt sätestatud tingimuste kohaselt. Lahendi p-s 91 sedastab tribunal, et 
sõidujagaja astub tööülesannete täitmisel kontakti kliendiga, kelle isikuandmeid ta ei tea ega saagi 
kunagi teada ning vastupidi. Sõidujagaja saab teada täpse sõidumarsruudi alles sellel hetkel, kui klient 
autosse istub. Sõidumarsruut on kas kliendi või mobiilirakenduse poolt ette kirjutatud ning sellest ei 
tohi kõrvale kalduda. Vastasel korral rakenduvad sanktsioonid sõidujagaja suhtes. Tasu sõiduteenuse 
eest sätestab Uber. Teenustasu makstakse kliendi poolt otse Uberi arvelduskontole ning mille Uber 
seejärel pärast ühepoolselt tüüptingimustes sätestatud tasude mahaarvamist kannab sõidujagaja 
arvelduskontole. Sarnastele järeldustele faktiliste asjaolude tuvastamisel jõuti ka juhtumites O'Connor 
v. Uber Technologies, Inc. et al.370, Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al371, Uber v. Barbara Berwick372 ja 
töötuskindlustuse apellatsioonikomisjoni juhtumis nr 5371509373. 

                                                             
363Seda kohustust ei ole ka teistes riikides. Küll aga võib pikaajaline eemalolek tuua sõidujagajale kaasa sanktsioone näiteks 
koostööplatvormile sisselogimise keelu näol. 
364Op cit., p. 4. 
365O'Connor v. Uber Technologies, Inc. et al., C13-3826 EMC, March 11 2015, p. 10. 
366Op. cit. p. 10.  
367Uber v. Barbara Berwick, Superior Court of California, Case nr. CGC-15-546378, June 3 2015, p. 8. 
368Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al (C13-4065 VC), March 11 2015, p. 2. 
369Op cit. p. 14. 
370O'Connor v. Uber Technologies, Inc. et al., C13-3826 EMC, March 11 2015, pp. 11–13. 
371Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al (C13-4065 VC), March 11 2015, p. 2, pp. 14–16. 
372Uber v. Barbara Berwick, SuperiorCourt of California, Case nr. CGC-15-546378, June 3 2015, p. 9. 
373California Unemployment Insurance Appeals Board, Case No. 5371509 (Formerly Case No. 5338037), Uber v. Claimant, pp. 
9–10. 
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Tribunal rõhutab lahendi lõpuosas veelkord, et reaalsuses, kui mobiilirakendus on sisse lülitatud: a) 
sõidujagajal ei ole absoluutset diskretsiooni selles osas, kas keelduda või aktsepteerida sõidutellimusi; 
b) Uber intervjueerib ja võtab tööle sõidujagajaid; c) Uber kontrollib võtmetähtsusega informatsiooni 
klientide isikuandmete kohta ning sõidujagajale vastavat informatsiooni ei edastata; d) Uber nõuab 
sõidujagajatelt tellimuste vastuvõtmist ja mittekatkestamist ning realiseerib sellist nõuet sõidujagaja 
kas ajutise või lõpliku eemaldamisega koostööplatvormilt – sisuliselt on tegemist sõidujagajaga 
töösuhte ülesütlemisega; e) Uber paneb paika vaikimisi marsruudi; f) Uber kehtestab sõidujagajatele 
erinevaid nõudeid näiteks sõiduvahendi tehniliste näitajate osas või selles osas, millisel moel peab 
kliente teenindama ning kontrollib reitingute näol töö kvaliteeti ja kvantiteeti; g) Uber on kehtestanud 
reitingusüsteemi eesmärgiga distsiplineerida ning suunata sõidujagajaid soovitud käitumise suunas; 
h) Uber tegeleb ainuisikuliselt vaidluste lahendamisega, kaasamata sellesse sõidujagajaid; i) Uber 
kannab äritegevusega seonduvaid riske; j) Uberil on ainuõigus sõidujagaja koostööplatvormile 
ligipääsu piirata.374 Lahendi p-s 94 sedastab tribunal, et sõidujagajad ei reklaami ennast iseseisvate 
ettevõtetena, vaid nad on palgatud Uberi poolt ettevõttesse, et nad töötaksid Uberi organisatsioonis 
integraalsete lülidena.375 Sarnastele seisukohtadele jõuti ka juhtumites O'Connor v. Uber Technologies, 
Inc. et al.376, Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al377, Uber v. Barbara Berwick378 ja töötuskindlustuse 
apellatsioonikomisjoni juhtumis nr 5371509379. 

Vaidlusorganite lahenditele tuginedes saame järeldada, et näiteks Uberi ja Lyfti sõidujagajad kui töö 
nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegevad isikud on töötajad 
ning neil on koostööplatvormiga töölepinguline suhe – esineb töötajaga sarnane alluvussuhe. Kui 
analüüsitud kaasustes esitletud faktilised asjaolud esineksid ka teiste koostööplatvormide osas, siis 
tuleks meie arvates kaaluda, kas tööd tegeva isiku puhul ei ole mitte tegemist töötajaga. 

Asume seisukohale, et kui koostööplatvorm paneb töötegija poolt tehtava töö osas paika 
kvaliteedistandardid või soovitused, juhib koostööplatvormi vahendusel tööd tegeva isiku tööalast 
käekäiku, paneb paika hinnakirja või hinnavahemikud teenuse osutamisel, kasseerib isiklikult 
infotehnoloogiliste vahendite abil sisse rahalised vahendid, kontrollib töö tegemise kvaliteeti, 
koostööplatvormi vahendusel töötava isiku suhtes on kvaliteedistandardite või soovituste 
täitmatajätmisel võimalik tööd tegeva isiku suhtes ilma igasuguse selgituseta rakendada 
koostööplatvormi kasutamise keeldu ja nii edasi, siis sellisel juhul on koostööplatvormi ja tööd tegeva 
isiku vahel tegemist suure tõenäosusega tööandja ja töötaja vahelise töölepingulise õigussuhtega.  

7.7.2.3 Tööd tegev isik kui majanduslikult sõltuv töötegija 

Majanduslikult sõltuv töötegija sarnaneb iseseisva lepingupartneriga, kuid tema töösuhe tööd andva 
isikuga vastab majandusliku sõltuvuse osas traditsioonilisele alluvale töötajale.380 Eestis ei ole 
majanduslikult sõltuva töötegija staatus reguleeritud. 

Koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik võib olla majanduslikult sõltuv töötegija, kui ta on 
koostööplatvormiga formaalselt võlaõiguslikus teenuse osutamise suhtes, kuid sõltub majanduslikult 
tema käest teenitud tulust – näiteks teeb tööd täistööajaga ainult ühe koostööplatvormi vahendusel. 
Samas on tal aga iseseisev otsustuspädevus töö korraldamise aja, koha ning viisi osas.381 Kuna suur osa 
töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel töö tegijatest võib kuuluda 

                                                             
374Op cit. 
375Op cit. 
376O'Connor v. Uber Technologies, Inc. et al., C13-3826 EMC, March 11 2015, p. 3, pp. 11–13. 
377Cotter et al. v. Lyft, Inc., et al (C13-4065 VC), March 11 2015, p. 2., pp. 14–16. 
378Uber v. Barbara Berwick, Superior Court of California, Case nr. CGC-15-546378, June 3 2015, p. 9. 
379California Unemployment Insurance Appeals Board, Case No. 5371509 (Formerly Case No. 5338037), Uber v. Claimant, pp. 
9–10. 
380Directoral General for Internal Policies, PolicyDepartment A: Employment Policy, Social protection rights of economically 
dependent self-employed workers, Study, 2013. 
381Perulli on samuti seisukohal, et majanduslikult sõltuvaid töötegijaid tuleb eraldi kaitsta, sest neil on tööd andva isiku suhtes 
majanduslik sõltuvus; nad ei ole täielikult autonoomsed, sest ei tööta erinevatele klientidele; nad on tööd andva isikuga 
pikemaajalises lepingulises suhtes – võib möönda, et kehtib eeldus tööd andva isiku poolse kontrolli rakendamise osas, seega ei 
saa majanduslikult sõltuvaid töötegjaid jätta ainult eraõiguse ehk turu loomuliku toimimise meelevalda. Perulli, A., The Notion 
of Employee in need of Redefinition, A Thematic Working Paper for The Annual Conference of the European Centre of Expertise 
(ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies: The Personal Scope of Labour Law in Times of Atypical 
Employment and Digitalisation, April 2017 (Dokument on autori valduses). 
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töötajate ja iseseisvate lepingupartnerite vahele jäävasse „halli alasse“, soovitame nende kaitseks 
Eestis kasutusele võtta uue tööd tegeva isiku kategooria – majanduslikult sõltuva töötegija. Kuigi 
majanduslikult sõltuv töötegija ei allu töötajaga võrdsel määral tööd andvale isikule, tagatakse talle 
eelkõige tema majandusliku haavatavuse tõttu mitmed tavaliselt töötajale ette nähtud tööalased 
õigused.382 Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis sellisel juhul ei ole nende 
töötegijate liigitamine mehaaniliselt töötajateks või iseseisvateks lepingupartneriteks õigustatud 
eelkõige põhjusel, et majanduslikult sõltuvale töötegijale tagada tuleva kaitse tase on erinev töötajale 
ning iseseisvale lepingupartnerile tagatud kaitsest. 

Majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutuselevõtmisega tekib Eesti õigusesse kolmas 
töötajate kategooria. Kolmanda kategooria kasutuselevõtmisega tööd tegevate isikute õiguskindlus 
suureneb, sest kui koostööplatvormi vahendusel tööd tegevat isikut ei saa rangelt kvalifitseerida ei 
töötajaks ega iseseisvaks lepingupartneriks, siis on kolmas võimalus – majanduslikult sõltuv töötegija, 
mille raames on reeglina tööd tegevale isikule tagatud suuremad garantiid. Millised need garantiid on, 
on iga riigi enda otsustada, ühtselt lähenemist ei ole ka Euroopa Liidu tasandil.  

7.7.3 Töötingimused 

7.7.3.1 Töölepingu sõlmimine 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegev isik on 
töötaja, kohaldub talle TLS-is sätestatud töölepingu sõlmimise regulatsioon. On võimalik seaduses 
täpsustada, et koostööplatvormi vahendusel töötajat teavitatakse töölepingus eraldi asjaolust, et ta 
teeb tööd koostööplatvormi vahendusel ja tööd tehakse erinevate klientide heaks erinevates 
asukohtades ning tehtava töö sisu võib olla kas üheliigiline või erineva sisuga. 

Majanduslikult sõltuva töötegija puhul kohaldub kehtivas õiguses VÕS-i regulatsioon. Kui 
majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutusele võtta, siis temaga teenuse osutamise lepingu 
sõlmimisel ei esineks erisusi juba kehtivast regulatsioonist – ei ole vaja kohaldada muuhulgas 
lisateavitamist töötingimustest. 

7.7.3.2 Töötasu 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel töö tegemisel 
töölepingulises suhtes kohaldub töötajale TLS-is ja muudes tööõigusaktides ette nähtud töö 
tasustamist puudutav regulatsioon. 

Küll aga oleme seisukohal, et kuna töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi 
vahendusel töötajal on võimalik igal ajal ennast koostööplatvormi rakendusest välja logida, siis ei ole 
meie arvates TLS §-s 38 sätestatu koostööplatvormi vahendusel tehtava töö osas vajalik – 
koostööplatvorm tööandjana ei pea kandma riisikot töötajapoolse töö mittetegemise põhjuste osas. 
Koostööplatvormile langeks liigne halduskoormus tegemaks kindlaks, millal ja mis põhjusel töötaja ei 
saa tööd teha ehk siis tegelikult sellist olukorda nagu töötamise takistus TLS § 38 tähenduses 
koostööplatvormi vahendusel tehtava töö osas ei esine.TLS §-s 38 on võimalik muuhulgas sätestada, et 
töötasu maksmise regulatsioon töötamise takistuse korral ei laiene koostööplatvormile kui tööandjale 
ning töötaja ei saa nõuda töötasu maksmist TLS § 38 alusel. 

Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tuleb tema majandusliku sõltuvuse tõttu 
tööd andvast isikust tagada talle õiglane töötasu ehk sõltuvalt töötatud ajast vähemalt riiklikule 
töötasu alammäärale383 vastav tasu. Kuigi enamikus riikides (v.a Suurbritannia), kus on 
majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutusel, ei ole minimaalset tasumäära kehtestatud ega 
riikliku alampalga maksmise kohustust laiendatud384, leiame, et Eestis tuleb, põhjusel, et tööd andvalt 
isikult saadav tasu on töö tegija ainus või peamine sissetuleku allikas, majanduslikult sõltuvale 
töötegijale tagada töötasu alammäära maksmine. 

                                                             
382Näiteks õigus mõistlikule tööajale, puhkusele, töötada ohututes ja tervislikes töötingimuses, õiglasele töötasule, kaitsele 
lepingu tööandjapoolse ülesütlemise korral, ühineda, sõlmida kollektiivlepinguid, saada informatsiooni ja pidada 
konsultatsioone tööandjaga. Op cit. 
383Alates 1. jaanuarist 2017 on tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. 
Töötasu alammäära kehtestamine. Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2015. a määrus nr 139 – RT I, 22.12.2015, 51. 
384Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010, lk-d 59–60. 
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7.7.3.3 Töö- ja puhkeaeg 

Kuna tulenevalt töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi iseloomust – tööd võib 
teha erinevate isikute eraterritooriumitel ning tööd võib teha sellel ajal, millal töötegija soovib – ei 
suuda koostööplatvorm tööandjana kõikide töö- ja puhkeaja reeglite täitmist kontrollida.385 Eelnevast 
tulenevalt soovitame töö- ja puhkeaja reeglite kontekstis taas kasutusele võtta iseseisva 
otsustuspädevusega töötaja kategooria, kellele kõik töö- ja puhkeaja sätted ei laiene. 

Iseseisva otsustuspädevusega isiku osas võimaldab töö- ja puhkeaja regulatsiooni kohaldamisest 
erandeid teha direktiiv 2003/88/EÜ “Tööaja korralduse teatud aspektide kohta”386, täpsemalt selle art 
17 (1) a), mis sätestab, et nõuetekohaselt töötajate ohutuse ja tervise kaitse üldpõhimõtteid arvestades 
võivad liikmesriigid teha erandeid artiklitest 3–6 (igapäevane puhkeaeg, vaheajad, iganädalane 
puhkeaeg, maksimaalne iganädalane tööaeg), 8 (öötöö pikkus) ja 16 (võrdlusperioodid), kui tööaja 
pikkust kõnealuse tegevuse konkreetsete omaduste tõttu ei mõõdeta ja/või ei määrata eelnevalt 
kindlaks või kui selle määravad töötajad ise, eriti kui kõne all on iseseisva otsustamisõigusega isikud. 

Kuni 30.06.2009 kehtinud töö- ja puhkeaja seadus (TPS) kasutas iseseisva otsustuspädevusega isiku 
kontseptsiooni. TPS § 1 lg 3 p 1 kohaselt loeti iseseisva otsustuspädevusega isikuks töötajat, kes 
vastavalt töölepingule määratleb ise oma tööaja, kusjuures tema tööaega ei määratleta otseselt ega 
kaudselt tööandja ühepoolse otsuse või poolte kokkuleppega.387 Soovitame eeltoodust lähtuda ka 
iseseisva otsustuspädevusega isiku defineerimisel kehtivas TLS-is. 

Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, tuleb temale samuti kohaldada maksimaalse 
iganädalase tööaja reegleid. Kuigi kõikides välisriikides ei ole majanduslikult sõltuva töötegija 
maksimaalse tööaja kestust fikseeritud388, leiame, et Eestis tuleb majanduslikult sõltuva töötegija 
tervise kaitse huvides laiendada talle TLS §-s 46 sätestatud töö tegemise aja piirangut.389 Tööaja 
piirangute mittekohaldamisel on oht majanduslikult sõltuva töötaja tervisele ning on tõendeid, et 
koostööplatvormi vahendusel tööd tegevad isikud võivad töötada normiks peetavast ajavahemikust, 
milleks on 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, keskmiselt kauem. Nii töötaja kui majanduslikult 
sõltuva töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega kindlaks teha eelkõige 
tehnoloogiliste vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

7.7.3.4 Puhkus 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegev isik on 
töötaja, kehtib tema suhtes TLS-is sätestatud põhipuhkuse regulatsioon. 

Majanduslikult sõltuvale töötegijale on mõnedes riikides, kus seda kontseptsiooni kasutatakse, 
põhipuhkuse saamise õigus ette nähtud390. Leiame, et ka töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti 
kaudu töövormi vahendusel majanduslikult sõltuva töötegija osas tuleb rakendada puhkuse 
regulatsiooni, et kaitsta sarnaselt töö- ja puhkeaja korralduse kontekstis tööd tegeva isiku tervist ning 
töö- ja eraelu vahelist tasakaalu. Nii töötaja kui majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab 
koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega kindlaks teha eelkõige tehnoloogiliste vahendite abil 
ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 
                                                             
385Kehtivas õiguses ei ole töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu töövormi vahendusel töötajal õigust nõuda TLS § 42 kohaselt 
vaba aega töötamise takistuse korral (TLS § 38). Eespool sai selgitatud, et kuna koostööplatvormi vahendusel töötajal on 
otsustusõigus osas, millal tööd teha ja millal mitte, siis TLS § 42 ei kohaldu koostööplatvormi vahendusel tehtavale tööle osas, 
milles see sätestab töötajale õiguse nõuda vaba aega TLS § 38 kohaselt.TLS §-s 42 on võimalik sätestada, et töötajapoolne vaba 
aja nõudmine töötamise takistusele tuginedes on koostööplatvormi vahendusel töötaja osas välistatud. 
386EÜT L 299, 18.11.2003. 
387Vastavalt TPS § 1 lg 3 p-le 1 võis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes jätta kohaldamata ületunnitöö (TPS §-d 7–9), 
õhtusel ja ööajal töötamise ning tööaja arvestuse ja korralduse (sh puhkamiseks ja einetamiseks antava vaheaja) (TPS §-d 11–16) 
ning tööpäevasise, igapäevase ja iganädalase puhkeajaga seotud reeglid (TPS §-d 19–21). Erinevalt direktiivis 2003/88/EÜ 
ettenähtust kehtis iseseisva otsustuspädevusega isiku suhtes piirang maksimaalse iganädalase tööaja kohta – 40 tundi nädalas 
(TPS § 4 lg 1). Leiame, et töötaja tervise kaitse huvides peab ka iseseisva otsustuspädevusega isiku kategooria taas kasutusele 
võtmisel jääma tema suhtes kehtima iganädalase tööaja piirang (TLS §§ 43 ja 46). Seega leiame, et iseseisva otsustuspädevusega 
isikule ei rakendu järgmised TLS-i sätted: § 44 (ületunnitöö), § 47 (tööaja korraldus), § 50 (öötöö piirang), § 51 (igapäevane 
puhkeaeg) ja § 52 (iganädalane puhkeaeg). 
388Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010,. 
389Samale seisukohale jõudis ka R. Haljasmäe oma magistritöös. 
390Haljasmäe, R., Majanduslikult sõltuv töötegija ja tema õiguste kaitse. Teadusmagistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 
eraõiguse instituut, tsiviilõiguse õppetool, Tartu, 2010,. 
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7.7.3.5 Töölepingu muutmine 

Töötaja osas kehtivad kõik TLS-is ette nähtud töölepingu muutmist puudutavad sätted. 
Majanduslikult sõltuv töötegija antud küsimuses eraldi tagatisi ei vaja. 

7.7.3.6 Töölepingu lõppemine 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tehakse töölepingu 
alusel, siis laieneb töötajale TLS-is sätestatud töölepingu lõppemise regulatsioon. Küll aga ei peaks 
kohalduma TLS § 99 koostööplatvormi vahendusel töötaja suhtes, sest koostööplatvorm ei pea tegema 
kindlaks ajavahemikku, millal töötaja otsib tööd ning maksma talle selle eest keskmist töötasu – 
tegemist oleks koostööplatvormi jaoks liigse halduskoormusega. Ning samuti ei ole töötajal õigust 
nõuda vaba aega ja keskmist töötasu uue töö otsimisel. Muuhulgas on võimalik sätestada, et TLS § 99 
ei kohaldu koostööplatvormi vahendusel töötajate osas. 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegev isik on 
majanduslikult sõltuv töötegija, siis tulenevalt tema majanduslikust haavatavusest soovitame piirata 
tema lepingu ülesütlemist tööd andva isiku poolt. Leiame, et tööd andval isikul ei pea olema õigust 
majanduslikult sõltuva töötegija tähtajatu leping igal ajal üles öelda. Kuigi välisriikides majanduslikult 
sõltuvale töötegijale lepingu ülesütlemise korral tööõiguslikke tagatisi üldiselt ette ei nähta, teeme 
Eesti õiguse kontekstis ettepaneku, et tööd andev isik saab majanduslikult sõltuva töötegija lepingu 
üles öelda vaid erakorraliselt ehk mõjuva põhjuse olemasolul ning selle kohustuse rikkumisel tuleb 
majanduslikult sõltuvale töötegijale maksta hüvitist.391 

7.7.4 Töötervishoid ja tööohutus 

7.7.4.1 Riskide hindamine 

Vastavalt TTOS § 13 lg-tele 3–5 on tööandja kohustatud hindama töökohal esinevaid riske töötaja 
tervisele ning töötama töökeskkonna riskihindamisest lähtudes välja tegevuskava riskide vältimiseks 
või vähendamiseks. Oleme seisukohal, et töötaja riskihindamist puudutav regulatsioon peab 
rakenduma ka töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegevale 
töötajale. Samas on seda praktikas keeruline rakendada, sest töö nõudmisel mobiilirakenduse või 
interneti kaudu töövormi vahendusel tehtav töö ei ole enamasti seotud kindla töökohaga. 

Siiski leiame, et tööandjal on võimalik riskihindamist läbi viia – ta ei saa küll enamasti kontrollida 
töötaja töö tegemise kohta ning seal esinevaid tingimusi392, kuid töö tegemisel tekkivate riskide 
hindamise aluseks saab võtta tehtava töö iseloomu. Tööandja saab läbi mõelda, millised ohud võivad 
töötajale tuleneda töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tehtava 
töö eripäradest – kas tegemist on pikaajaliselt autos istuva sõidujagajaga, kas tegemist on 
remondimehega, kes töötab erinevates tingimustes ja nii edasi, ning asuda seisukohale, millised riskid 
võiksid vastava tööga kaasneda. Seega suudab tööandja anda üldise hinnangu riskide esinemisel ka 
erinevates töökohtades. Koostööplatvorm tööandjana peaks välja töötama töötajatele juhised riskide 
vältimiseks või vähendamiseks ning neid töötajale enne tööle asumist ja ka töötamise ajal regulaarselt 
tutvustama. Sellest tulenevalt suureneb töötaja vastutus omale tervislike ja ohutute töötingimuste 
tagamise osas.393 Oluline roll on töötaja juhendamisel. 

Lisaks tööandja kohustusele informeerida töötajat sellest, kuidas töökohal riske vältida, oleme 
seisukohal, et töötajate teadlikkust on võimalik suurendada ka riiklikul tasandil (näiteks 
tööinspektsiooni kaudu) korraldatud koolituste ja teavitusprogrammidega. 

7.7.4.2 Juhendamine ja väljaõpe töökohal 

TTOS § 13 lg 1 p 13 kohaselt on tööandja kohustatud korraldama töötajale enne tööleasumist või töö 
vahetamist töökohale ja ametile vastava tööohutus- ja töötervishoiualase juhendamise ning väljaõppe. 
Leiame, et kuna koostööplatvorm on töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi 
vahendusel töötamise osas võimeline töö iseloomu alusel hindama töötamisega kaasnevaid ohte, on ta 

                                                             
391Ibid. 
392Töö tegemise koha kontrollimine on võimalik, kui töötaja töötab nt kaugtöökeskuses või kodus. Kodus töötamise korral peab 
tööandjal olema töökoha kontrollimiseks töötaja nõusolek. Vt Euroopa sotsiaalpartnerite sõlmitud raamlepingut kaugtöö kohta, 
art 8 lg 3. 
393Vt ka Künnapas, K., Kaugtöö aktuaalseid probleeme – Juridica 2014, 4. 
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suuteline ka töö spetsiifikat silmas pidades ja talle teadoleva info alusel korraldama töötajale 
üldisemat laadi juhendamise ja väljaõppe. 

Töötajate teadlikkust on võimalik suurendada samuti riiklikul tasandil (nt tööinspektsiooni kaudu) 
korraldatud koolituste ja teavitusprogrammidega. 

7.7.4.3 Tervisekontroll 

TTOS § 13 lg 1 p 7 järgi on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist 
võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud 
kulud.394 Leiame, et seda kohustust peab eranditult täitma ka töö nõudmisel mobiilirakenduse või 
interneti kaudu töövormi vahendusel tööd andev tööandja. Nagu eespool395 märgitud, hindab tööandja 
töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel töötamisega kaasnevaid ohte töö iseloomu ja üldise 
töökorralduse alusel. Tööandja teeb kindlaks, kas töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu 
töövormi vahendusel tööd tegeva töötaja tervist võib töötamise käigus mõjutada töö laad või mõni 
töökeskkonna ohutegur. Kui sellised ohud töötaja tervisele on tuvastatud, peab tööandja korraldama 
töötajale tervisekontrolli ja kandma sellega seotud kulud. 

7.7.4.4 Tööõnnetused ja kutsehaigestumised 

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise mõisted ning nende uurimise ja registreerimise korra sätestavad 
TTOS §§ 22–24. Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud 
tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja 
huvides tegutsemise ajal396	 (TTOS § 22 lg 1). Vastavalt TTOS § 23 lg-le 1 on kutsehaigus haigus, 
mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus397	 nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. 
Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst (TTOS § 23 lg 5). 
Välisriikide ega Eesti õigus ei tee tööõnnetust ega kutsehaigust puudutavate sätete kohaldamisel töö 
nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegevate töötajate suhtes 
erandeid. Kui kutsehaigus või tööõnnetus on seotud kokkulepitud töötamiskohas tööülesannete 
täitmisega, vastutab selle eest tööandja.398 Kuid erinevalt tavapärasest töötamisest tööandja ruumides 
ei ole töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi puhul tööandjal võimalik 
kontrollida, millised on töötaja töötamistingimused ning kas ta järgib töötervishoiu ja -ohutuse 
eeskirju. Sel põhjusel ei ole tööandja ainuvastutus tööõnnetuse ja kutsehaiguse tekkimisel õige. 
Leiame, et töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tehtava töö 
korral, kui tööandja on omalt poolt täitnud töötervishoiu ja -ohutuse reeglid399, on mõistlik suurendada 
töötaja vastutust tööõnnetuse ja kutsehaigestumise korral. Samas mööname, et selline lähenemine on 
vastuolus EL-i töötervishoiu ja -ohutuse alaste reeglitega400, mille kohaselt on töösuhtes tervislike ja 
ohutute töötingimuste tagamise eest vastutav eelkõige tööandja. Seega seni, kuni EL jõuab oma 
töötervishoiu ja -ohutuse nõuded uute töövormide kasutamisel tekkinud vajadustega kooskõlla viia, 
tuleb nii tööõnnetuse kui kutsehaiguse kindlakstegemisel ning tööandja vastutuse määramisel lähtuda 
senisest praktikast. 
7.7.4.5 Majanduslikult sõltuva töötegija töötervishoid ja -ohutus 

Näeme erisusi majanduslikult sõltuvale töötegijale töötervishoiu ja tööohutuse normide kohaldamise 
osas tulenevalt majanduslikult sõltuva töötegija kontseptsiooni eripäradest. Seega oleme pidanud 
oluliseks viidata ka võimalusele analoogia korras kohaldada majanduslikult sõltuvatele töötegijatele 
                                                             
394 Töötajate tervisekontrolli kord on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Töötajate tervisekontrolli kord – RTL 2003, 56, 
816; RT I, 10.04.2015, 1. 
395Vt alapunkti riskide hindamise kohta. 
396 Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses 
töötaja töö või töökeskkonnaga. 
397 Kutsehaiguste loetelu on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. Kutsehaiguste loetelu – RTL 2005, 51, 722. 
398 Tööandja vastutab VÕS-i kahju õigusvastase tekitamise sätete alusel (§ 1043 jj). 
399 Esmajoones, kui ta on töötajat juhendanud ja töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel töö 
tegemiseks vajaliku väljaõppe andnud. 
400 Vt nt direktiivi 89/391/EMÜ “Töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise 
kohta” art 5 (1) – EÜT L 183, 29.06.1989, lk 1–8. 
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töötervishoiu ja tööohutuse raames füüsilisest isikutest ettevõtjatele TTOS-is laienevat regulatsiooni. 
Regulatsiooni eeliseks on paindlikkus ning majanduslikult sõltuvale töötajale jääb suurem 
otsustamisvabadus oma heaolu korraldamise eest.  

Vastavalt TTOS § 1 lg 3 p-le 4 kohaldatakse TTOS-i füüsilisest isikust ettevõtja tööle § 12 lg-tes 7 ja 8 
sätestatud ulatuses. TTOS § 12 lg 7 sätestab, et füüsilisest isikust ettevõtja tagab igas tööolukorras 
temale kuuluvate töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase 
kasutamise. Kui füüsilisest isikust ettevõtja töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma 
tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta teisi töötajaid. Töid korraldav 
tööandja või tema puudumisel teised tööandjad peavad füüsilisest isikust ettevõtjat teavitama § 12 lg-s 
6 sätestatust401 (TTOS § 12 lg 8). Lisaks täpsustab TTOS § 24 lg 11, et kui tööõnnetus toimub füüsilisest 
isikust ettevõtjaga olukorras, kui ta töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja 
töötajatega, teeb kõik tööõnnetusega seotud toimingud tööandja, kes korraldab töid või kellega 
füüsilisest isikust ettevõtjal on lepinguline suhe. 

Analüüsides TTOS-is toodud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käivat regulatsiooni, leiame, seda tuleb 
kohaldada ka töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegeva 
majanduslikult sõltuva töötegija suhtes, sest töötervishoiu ja -ohutuse reeglite rakendamist ei saa töö 
tegija tervise kaitse vajadusest tulenevalt piirata vaid teatud töö tegijate kategooriatega. Peame 
majanduslikult sõltuva töötegija osas otstarbekaks § 12 lg-tes 7 ja 8 ning § 24 lg 11 ette nähtud 
põhimõtte sätestamist: majanduslikult sõltuv töötegija tagab igas tööolukorras temale kuuluvate 
töövahendite, isikukaitsevahendite ja muude seadmete korrasoleku ja nõuetekohase kasutamise; kui 
majanduslikult sõltuv töötegija töötab töökohal samal ajal koos ühe või mitme tööandja töötajatega, 
peab ta teavitama töid korraldavat tööandjat või tema puudumisel teisi tööandjaid oma tegevusega 
seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta teisi töötajaid; töid korraldav tööandja või tema 
puudumisel teised tööandjad peavad majanduslikult sõltuvat töötegijat teavitama ettevõtte tegevusega 
seotud ohtudest ja nendest hoidumise abinõudest ja juhendama, kuidas neist hoiduda. Samuti tuleb 
teatavaks teha päästetööde ja esmaabi andmisega seotud abinõud ning nende eest vastutavad töötajad; 
kui tööõnnetus toimub majanduslikult sõltuva töötegijaga, teeb kõik tööõnnetusega seotud toimingud 
tööandja, kes korraldab töid või kellega majanduslikult sõltuval töötegijal on lepinguline suhe.402 

7.7.4.6 Töötegija koolitamine 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tehakse tööd töölepingu 
alusel, siis peab tööandja vastavalt TLS § 28 lg 2 p-le 5 tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste 
arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma 
koolituse ajal keskmist töötasu. Kuna töötaja koolitamisega kaasnev oluline tagajärg on koolituskulude 
kandmine ning koolituse ajal keskmise töötasu maksmine, siis selline skeem peab jääma kehtima 
ainult töölepingulises suhtes. Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis ei pea me 
poolte huve ja kohustusi silmas pidades proportsionaalseks kohustada tööd andvat isikut 
majanduslikult sõltuvat töö tegijat koolitama.403 

7.7.5 Sotsiaalkindlustus 

7.7.5.1 Ravikindlustus 

Ravikindlustusseaduse (RaKS)404 kohaselt on kindlustatud isikuks muuhulgas isik, kelle eest 
makstakse sotsiaalmaksu või kes maksab sotsiaalmaksu ise sotsiaalmaksuseaduses (SMS)405 
sätestatud korras. RaKS-i alusel on kindlustatud isikuks, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on 
kohustatud maksma sotsiaalmaksu, muuhulgas töötaja, kelle eest on kohustatud maksma 

                                                             
401TTOS § 12 lg 6 näeb ette järgneva kohustuse: tööandja teavitab oma ettevõtte tegevusega seotud ohtudest ja nendest 
hoidumise abinõudest teist tööandjat, kelle töötajad täidavad tööülesandeid tema ettevõttes ning kes omakorda peab teavitama 
oma töötajaid enne tööülesannete täitmisele asumist sellel töökohal esinevatest ohtudest ja juhendama, kuidas neist hoiduda. 
Samuti tuleb teatavaks teha päästetööde ja esmaabi andmisega seotud abinõud ning nende eest vastutavad töötajad. 
402Samas võiksid TTOS §§ 12 lg 8 ja 24 lg 11 kehtida muude majanduslikult sõltuvate töötegijate suhtes, kelle töö ei ole liikuva 
iseloomuga. 
403Tööd andval isikul ei ole sellist kohustust ka välisriikides, kus majanduslikult sõltuvat töötegijat kui kolmandat töö tegija 
kategooriat tunnustatakse. 
404 RaKS – RT I 2002, 62, 377 – RT I, 04.05.2016, 8. 
405 SMS – RT I 2000, 102, 675 – RT I, 24.12.2016, 9. 
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sotsiaalmaksu tööandja ning võlaõigusliku lepingu alusel tasu eest tööd tegev isik, kelle eest lepingu 
teine pool või teised pooled maksavad sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt sotsiaalmaksu 
miinimumkohustuse ulatuses. 

Kui Eesti õiguses on reguleeritud majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, siis RaKS-i loogikat 
silmas pidades ei ole vaja sotsiaalmaksu maksmise kohustuse osas erisusi kehtestada, sest ka 
majanduslikult sõltuv töötegija töötaks võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel ning tema eest 
peab maksma lepingu teine pool või teised pooled sotsiaalmaksu ühes kuus vähemalt sotsiaalmaksu 
miinimumkohustuse ulatuses. 

Kuna töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegeval isikul 
võib olla üsnagi lai diskretsiooniõigus töötamise aja, koha ja viisi osas, siis oleme kaalunud ka sellist 
lähenemist, et ravikindlustuse tagamiseks oleks nii tööd tegeva isiku kui ka koostööplatvormi huve 
silmas pidades mõistlikum maksta sotsiaalmaksu tegelikult teenitud tulult – näiteks majanduslikult 
sõltuva töötegija puhul. Oleme arvamusel, et koostööplatvormi osas oleks mingil määral ebaõiglane 
sätestada sotsiaalmaksu maksmise kohustust miinimumkohustuse ulatuses, sest tööd tegev isik ei 
pruugi nii suures mahus töötada, et sotsiaalmaksu maksmise kohustus miinimumkohustuse ulatuses 
oleks õigustatud. 

7.7.5.2 Riiklik pensionikindlustus 

Õigus riiklikule pensionikindlustusele on samuti seotud sotsiaalmaksu tasumise kohustusega või tekib 
see muudel alustel vastavalt riikliku pensionikindlustuse seaduse §-le 3.406 Sotsiaalmaksu tasumise 
kohustuse ja ulatuse osas jääb siinkohal kehtima ravikindlustuse juures sedastatu. 

7.7.5.3 Töötuskindlustus 

Töötuskindlustusele on töötuskindlustuse seaduse407 (TKindlS) § 3 lg 1 kohaselt muuhulgas õigus ka 
töötajal ja võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutaval füüsilisel isikul, kui ta on maksnud 
töötuskindlustusmakseid. 

Kui Eesti õiguses on reguleeritud majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, siis TkindlS-i loogikat 
silmas pidades408 ei ole vaja töötuskindlustuse osas erisusi kehtestada, sest kindlustatu ja 
töötuskindlustuse makse maksjate ning tööandja mõiste osas TkindlS-i tähenduses409 jääksid kehtima 
samad eeldused. TKindlS lähtub loogikast, et nii töölepingu alusel töötamise korral kui ka 
võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamisel maksavad töötuskindlustusmakset nii tööd tegev isik 
kui ka tööd andev isik.410 Rahalised vahendid kannab Maksu- ja Tolliametile üle tööd andev isik 
tööandjana TKindlS § 4 lg 2 tähenduses.411 

Eelnevale tuginedes oleme seisukohal, et kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu 
töövormi vahendusel tööd tegev isik on töötaja või majanduslikult sõltuv töötegija, siis kohustuks 
koostööplatvorm maksma töötuskindlustusmakset nii tööd tegeva isiku kui ka koostööplatvormi eest 
tööandjana TKindlS § 4 lg 2 tähenduses Maksu- ja Tolliametile. Koostööplatvorm oleks sellisel juhul 
tööandjaks TkindlS-i mõistes.412Oleme arvamusel, et TKindlS-is on piisavalt paindlikult arvestatud 
erinevate töötajate kategooriate ja töövormidega sellisel moel, et seadust on võimalik kohaldada 
universaalselt, sõltumata töötaja kategooriast või töövormist. 

7.7.6 Kokkuvõte  

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi legaaldefinitsioon Eesti õiguses 
puudub. Ei rahvusvahelisel, EL-i ega ka siseriiklikel tasanditel ei ole töö nõudmisel mobiilirakenduse 

                                                             
406 RPKS – RT I 2001, 100, 648 – RT I, 06.12.2016, 4. 
407 TKindlS – RT I 2001, 59, 359 – RT I, 17.12.2015, 93. 
408Töötuskindlustusele on õigus ainult nendel tööd tegevatel isikutel, kes on tasunud töötuskindlustusmakseid. 
409TKindlS § 4 lg 1, p-d 1 ja 2, lg 2. 
410TKindlS § 3 lg 1, § 4 lg-d 1–2, § 40 lg 1, § 41 lg-d 1–2, § 42 lg 1 p-d 1–2. Vaata lisaks: Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 
2016–2019 – RT I, 22.09.2015, 1. 
411TKindlS § 42 lg 1 p-d 1–3. 
412Koostööplatvorm võib olla nii residendist juriidiline isik tulumaksuseaduse § 6 lõike 2 tähenduses (TKindlS § 4 lg 2 p 1), mis 
tuleks kõne alla Eesti seaduste kohaselt asutatud juriidilise isiku puhul (TuMS § 6 lg 2) või tulumaksuseaduse tähenduses Eestis 
püsivat tegevuskohta omav või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb kindlustatule käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 
nimetatud väljamakseid (TKindlS § 4 lg 2 p 4), mis tuleks kõne alla eelkõige rahvusvaheliste koostööplatvormide osas. 
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või interneti kaudu töövormi reguleeritud, puuduvad legaaldefinitsioonid. Pakume selle töövormi 
tähistamiseks välja järgmise mõiste: töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu on töö 
tegemise viis, mille puhul viiakse tööd tegevad ja pakkuvad isikud omavahel kokku koostööplatvormi 
vahendusel. 

Koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik võib kuuluda kolme rahvusvaheliselt tunnustatud töö 
tegija kategooriasse: töötaja, iseseisev lepingupartner ja majanduslikult sõltuv töötegija. Soovitame 
Eestis võtta kasutusele ning reguleerida majanduslikult sõltuva töötegija kategooria, sest 
koostööplatvormi vahendusel tööd tegevate isikute hulgas leidub töötegijaid, kes sellesse gruppi 
kuuluvad. Kui tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis sellisel juhul ei ole nende 
töötegijate liigitamine mehaaniliselt töötajateks või iseseisvateks lepingupartneriteks õigustatud 
eelkõige põhjusel, et majanduslikult sõltuvale töötegijale tagada tuleva kaitse tase on erinev töötajale 
ning iseseisvale lepingupartnerile tagatud kaitsest. 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel töö tegemisel 
töölepingulises suhtes kohaldub töötajale TLS-is ja muudes tööõigusaktides ettenähtud töö 
tasustamist puudutav regulatsioon. Kuna töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu 
töövormi vahendusel töötajal on võimalik igal ajal rakendusest välja logida, siis ei ole meie arvates TLS 
§-s 38 sätestatu koostööplatvormi vahendusel tehtava töö osas vajalik – koostööplatvorm tööandjana 
ei pea kandma riisikot töötajapoolse töö mittetegemise põhjuste osas. Koostööplatvormile langeks 
liigne halduskoormus tegemaks kindlaks, millal ja mis põhjusel töötaja ei saa tööd teha ehk siis 
tegelikult sellist olukorda nagu töötamise takistus TLS § 38 tähenduses koostööplatvormi vahendusel 
tehtava töö osas ei esine. Kui aga tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tuleb tema 
majandusliku sõltuvuse tõttu tööd andvast isikust tagada talle õiglane töötasu ehk sõltuvalt töötatud 
ajast vähemalt riiklikule töötasu alammäärale vastav tasu. 

Tulenevalt töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi iseloomust – tööd võib teha 
erinevate isikute eraterritooriumitel ning tööd võib teha sellel ajal, millal töötegija soovib – ei suuda 
tööandja kõikide töö- ja puhkeaja reeglite täitmist kontrollida. Eelnevast tulenevalt soovitame töö- ja 
puhkeaja reeglite kontekstis taas kasutusele võtta iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria, 
kellele kõik töö- ja puhkeaja sätted ei laiene. Töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu 
töövormi vahendusel töö tegemisel majanduslikult sõltuva töötegijana tuleb samuti kohaldada 
maksimaalse iganädalase tööaja reegleid töötegija tervise kaitse huvides. Nii töötaja kui 
majanduslikult sõltuva töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega kindlaks 
teha ehk iganädalase tööaja kasutamist kontrollida eelkõige tehnoloogiliste vahendite abil ja/või tööd 
tegeva isiku antud selgituste alusel. 

Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegev isik on 
töötaja, kehtib tema suhtes TLS-is sätestatud põhipuhkuse regulatsioon. Leiame, et ka töö nõudmisel 
mobiilirakenduse või interneti kaudu töövormi vahendusel majanduslikult sõltuva töötegija osas tuleb 
rakendada puhkuse regulatsiooni, et kaitsta sarnaselt töö- ja puhkeaja korralduse kontekstis tööd 
tegeva isiku tervist ning töö- ja eraelu vahelist tasakaalu. Nii töötaja kui majanduslikult sõltuva 
töötegija puhul saab koostööplatvorm töö tegemiseks kuluvat aega kindlaks teha eelkõige 
tehnoloogiliste vahendite abil ja/või tööd tegeva isiku antud selgituste alusel. 

Töötajale laieneb samuti TLS-is sätestatud töölepingu lõppemise regulatsioon. Küll aga ei peaks 
kohalduma TLS § 99 koostööplatvormi vahendusel töötaja suhtes, sest koostööplatvorm ei pea tegema 
kindlaks ajavahemikku, millal töötaja otsib tööd ning maksma talle selle eest keskmist töötasu – 
tegemist oleks koostööplatvormi jaoks liigse halduskoormusega. Ning samuti ei ole töötajal õigust 
nõuda vaba aega ja keskmist töötasu uue töö otsimisel. Kui töö nõudmisel mobiilirakenduse või 
interneti kaudu töövormi vahendusel tööd tegev isik on majanduslikult sõltuv töötegija, siis tulenevalt 
tema majanduslikust haavatavusest soovitame võrreldes VÕS-is ette nähtuga piirata tema lepingu 
ülesütlemist tööd andva isiku poolt. Leiame, et tööd andval isikul ei pea olema õigust majanduslikult 
sõltuva töötegija tähtajatu leping igal ajal üles öelda. Teeme Eesti õiguse kontekstis ettepaneku, et tööd 
andev isik saab majanduslikult sõltuva töötegija lepingu üles öelda vaid erakorraliselt ehk mõjuva 
põhjuse olemasolul ning selle kohustuse täitmatajätmisel on majanduslikult sõltuval töötegijal õigus 
nõuda hüvitist. 

Oleme seisukohal, et töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu töövormi vahendusel tööd tegeva töötaja 
suhtes kohaldub töötervishoiu- ja ohutuse alane regulatsioon erisusteta, sest selle töövormi raames 
tehtavaid töid (nt koristus-, remondi- ja transporditööd) tehakse ka tavapärases töölepingulises 
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suhtes, kus töölepingu poolte vahendajaks koostööplatvorm ei ole. Mis puudutab töötervishoiu ja -
ohutuse reeglite kohaldamist majanduslikult sõltuva töötegija suhtes, siis leiame, et töötervishoiu ja -
ohutuse põhimõtete rakendamist ei saa töö tegija tervise kaitse vajadusest tulenevalt piirata vaid 
teatud töö tegijate kategooriatega. Siiski peame majanduslikult sõltuva töötegija osas õigeks vaid 
füüsilisest isikust ettevõtja kohta sätestatu (TTOS § 12 lg-d 7 ja 8 ning § 24 lg 11) kohaldamist. 

Kuna töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu töövormi vahendusel tööd tegeval isikul võib olla üsnagi 
lai diskretsiooniõigus töötamise aja, koha ja viisi osas, siis leiame, et ravikindlustuse tagamiseks oleks 
nii tööd tegeva isiku kui ka koostööplatvormi huve silmas pidades mõistlikum maksta sotsiaalmaksu 
tegelikult teenitud tulult. Ja seda nii töötaja kui ka majanduslikult sõltuva töötegija puhul. Oleme 
arvamusel, et koostööplatvormi osas oleks ebaõiglane sätestada sotsiaalmaksu maksmise kohustust 
miinimumkohustuse ulatuses, sest tööd tegev isik ei pruugi nii suures mahus töötada, et sotsiaalmaksu 
maksmise kohustus miinimumkohustuse ulatuses oleks õigustatud. 
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8 Juhutöö – lühiajaline töö 

8.1 Töövormi olemus 

Lühiajaline töö (Intermittent work) on üks juhutöö alavorm413. Tavaliselt mõistetakse lühiajalise töö 
all töötamise vormi, mis on seotud kas üksiku projekti, konkreetse ülesande või hooajalise töö 
läbiviimisega. Reeglina on lühiajaline töö tähtajaline (konkreetse ülesande täitmine või määratletud 
hulga päevade jagu töötamine).414 Euroopa riikidest on lühiajaline töö lubatud ning reguleeritud 
näiteks Ungaris, Rumeenias ning Slovakkias. Sealjuures võib lühiajalise töö standardlepingu pikkus 
varieeruda paarist päevast fikseerimata pikkusega ajaperioodini. Töövormi olemus sõltub suuresti 
seda kasutava riigi õiguskeskkonnast ja seadustest. 

Kuivõrd nii projektipõhiseid kui ka hooajalisi töid võib teha väga erinevates valdkondades, võib 
lühiajaline töö olla samuti erineva fookusega. Järgnevates alapeatükkides on kirjeldatud Euroopa 
riikide seadusandlust lühiajalise töö osas, mis näitlikustab hästi, et sõltuvalt riigi 
sotsiaalmajanduslikust kontekstist ja vajadusest võib selle kese olla erinev. Enamlevinud lühiajalise 
töö vormid on:415 

• Hooajaline töö – töö tegija kaasatakse kindlaks perioodiks või kindla tööülesande täitmiseks 
üldjuhul madalat oskustaset eeldavatel töödel. Enam levinud näited on turismivaldkond ja 
põllumajandus, kus tipphooajal suureneb järsult vajadus oskustööliste järele. 

• Projektipõhine töö – võib tähistada kindla tööülesande või projekti teostamist erinevates 
valdkondades. Näiteks töö meelelahutustööstuses. 

• Õpilastöö ja tudengitöö – siia alla kuulub kas lühiajaline töö õpingute kõrvalt või tööpraktika. 

8.2 Töövormi teke ja areng 
Lühiajaline töö on mingil kujul olnud erinevates Euroopa riikides kasutusel juba pikemat aega ning on 
küsitav, kas seda saab üldse pidada uueks töövormiks. Sellegipoolest võib selle osatähtsuse kasvu 
pidada piisavalt oluliseks, et see suure potentsiaaliga töövormina välja tuua.  

Ühest küljest on töövormi esilekerkimine positiivse nähtusena seotud täiendavate töövõimalustega ja 
tööturu reaktsiooniga tööjõupuudusele, mis sunnib organisatsioone kohanema muutuvate vajaduste ja 
ootustega. Teisalt on lühiajalise töö taassünni taga 2008. a. alguse saanud ülemaailmne 
majanduskriis, mis ei võimaldanud tööandjatel töötajaid traditsioonilise töölepinguga tööle võtta ning 
enam tuli otsida võimalusi inimeste lühiajaliseks kaasamiseks. EL-i lõikes on osaajaga ja ajutiste 
lepingute osakaal suurem vanades liikmesriikides.416 

8.3 Töövormi levik maailmas 
Tulenevalt lühiajalise töö iseloomust saab seda teha kas väiksemat oskusteavet eeldavates 
valdkondades, kus vajadus tööjõu järele kasvab ajutiselt – näiteks turism ja majutus, põllumajanduse 
tipphooaeg – või valdkondades, mille puhul on vaja kaasata spetsiaalsete oskustega töötajaid 
                                                             
413 Juhutöö on töö, mis on ebaregulaarne või lühiajaline ilma pikaajalise töösuhte ootuseta. 
414Eurofound, 2015, Intermittent work, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-
dictionary/intermittent-work.    
415 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
416 Ibid. 

Kuidas defineerida lühiajalist tööd? 

Lühiajaline töö on töövorm, mis on enamjaolt seotud projektipõhise töö, kindla ülesande täitmise 
või hooajalise tööga. Töövormi iseloomustab selgepiiriline tööperiood, mille määrab kas 
ettenähtud töö tegemise aeg või tööülesande täitmine. 

Allikas: Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/intermittent-work 
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projektipõhiselt, näiteks saab välja tuua meelelahutusvaldkonna, õigusvaldkonna, keeletoimetamise 
jne. Tasub ka tähele panna, et kui lühiajaline töö leitakse koostööplatvormi vahendusel ettevõtte poolt 
väljapakutud ülesandele kandideerides, siis ei pruugi see sisuliselt erineda rahvahanke vormist (vt ptk 
6). 

Eurofound on välja toonud, et pärast majanduskriisi vähenes tööandjate valmisolek inimesi 
täistööajaga tööle võtta, mis soodustas lühiajalise töö kasutamist. Uuring toob välja, et lühiajaline töö 
on muutunud kasvavalt nähtavaks ja enam oluliseks Belgia, Horvaatia, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, 
Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia tööturgudel.417 Tasub tähele panna, et nendes riikides on arusaam 
lühiajalisest tööst ja selle peamisest fookusest erinev. Kui valdavalt peetakse lühiajalise töö all silmas 
juhuslikku paar päeva kestvat tööd või madalat oskustaset eeldavaid hooajatöid (Belgia, Rumeenia, 
Ungari), siis võib eriregulatsioon laieneda ka spetsiifilisemaid oskusi eeldavatele töödele 
(Prantsusmaa) või tähistada igasugust projektipõhist lühiajalist tööd (Slovakkia, Sloveenia).  

Belgias tugineb lühiajaline töö lühiajalistele lepingutele, mille järgi kestab leping kuni kaks järjestikust 
päeva, et katta turismisektori tipphooaega. Tööandja võib selliseid lepinguid kasutada kuni 100 päeva 
ulatuses aasta jooksul ja peab maksma sotsiaalkindlustuse kulude katteks fikseeritud summa 7.50 
eurot tunnis (kuni 45 eurot päeva kohta). Töötajad saavad täieliku sotsiaalkindlustuse ning tavaliste 
töösuhete regulatsiooniga kaasnevad hüved. 

Rumeenias kasutatakse lühiajalise töö vormi vastusena varem levinud töötajate reguleerimata 
tegevusele. Lühiajaline töö on loodud eeskätt selleks, et võimaldada igapäevaseid töövõimalusi 
väljaspool tavapärast töölepingut ja pakkuda ametlikku sissetulekuallikat madala oskustasemega 
töötajatele (eriti maapiirkondades). Lepinguid töötajate töölevõtmiseks võivad kasutada nii ettevõtted, 
üksikettevõtjad kui ka pereettevõtted, samas kui avaliku sektori töötajad ja organisatsioonid ei saa 
töötajaid selle töövormi raames tööle võtta. Lühiajalisi töötajaid saab tööle võtta järgmistes 
valdkondades: põllumajandus; kalandus ja metsandus; näituste, messide ja kongresside jäätmete 
kogumine ja töötlemine; reklaamindus; kunst ja meelelahutus, teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja 
humanitaarainetes; kasvuhoonetes, loomaaedades ja parkides teostatavad tegevused. Selle töövormi 
alusel ei või tööandja sama töötajat tööle võtta enam kui 90 päeva jooksul aastas ning enamaks kui 12 
tundi ühes ööpäevas. Juhutöötaja võib töötada kuni 30 tundi nädalas. Tulumaks arvutatakse ühtlase 
16% määra järgi ning töölepingu rakendamisel ei laiene sellele teised maksud. 

Sloveenias on lühiajaline töö suunatud eeskätt noortele inimestele, et lihtsustada nende tööjõuturule 
sisenemist ning pakkuda neile töökogemust. Peamine näide Sloveenia lähenemisest lühiajalisele tööle 
on õpilas- ja tudengitöö noortele vanuses 15–26, kes saavad töötada ainult ebaregulaarsetel aegadel. 
Spetsialiseerunud tööbürood haldavad lühiajalistest töövõimalustest huvitatud noorte andmebaasi 
ning tööandjad saavad neile pakkuda erinevaid töid. Tööandja maksab õpilasele ja tudengile läbi 
tööbüroo.  

Prantsusmaal on lühiajaline töö enim levinud meelelahutustööstuses, kus töötajatel on lühiajalised 
lepingud, mida saab pikendada mitme aasta jooksul. Sotsiaalkindlustusel on sellise töövormi 
rakendamisel väga oluline roll, mille põhjenduseks tuuakse välja vajadus kompenseerida 
meelelahutustööstuse hektilist ja hooajalist olemust. 

  

                                                             
417 Eurofound, 2015, Intermittent work, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-
dictionary/intermittent-work 
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Tabel 6 Ülevaade lühiajalise töö regulatsioonidest Euroopas 

 Lepingu kestus Valdkonnad 
Konkreetne 
regulatsioon maksude 
osas  

Sotsiaalkindlustus 

Belgia 

•  2 järjestikust päeva 

•  Kuni 100 päeva aastas 
tööandja kohta 

•  Kuni 50 päeva aastas iga 
töötaja kohta 

•  Turism 

•  7.50 eurot tunnis 
sotsiaalkindlustuse 
tagamiseks 

•  Kuni 45 eurot päeva 
kohta 
sotsiaalkindlustusmaks
ena 

•  Täielikult kaetud 
 

Prantsusmaa •  Väga lühike •  Meelelahutustööstus •  Puudub konkreetne 
maksuregulatsioon 

•  4 kuud töötanud 
inimesed saavad 8 
kuu ulatuses 
töötushüvitisi 

Ungari 

•  Tavaline lühiajaline töö: 
kuni 5 järjestikust päeva, 
15 päeva kuus, 90 päeva 
aastas 

•  Hooajaline töö 
põllumajanduses või 
turismivaldkonnas: kuni 
120 päeva aastas  

•  Tavaline lühiajaline 
töö – kõik 
valdkonnad 

•  Hooajaline töö: 
põllumajandus ja 
turism  

•  Minimaalselt 85% 
miinimumpalgast (87% 
töötajatele, kes on 
keskharidusega) 

•  Pensionimaksed, 
esmaabi, 
töötushüvitised 

Rumeenia 

•  Kuni 90 päeva aastas iga 
tööandja puhul iga töötaja 
kohta 

•  Kuni 12 tundi päevas iga 
töötaja kohta 

•  Põllumajandus, 
kalandus ja 
metsandus; 
näituste, messide ja 
kongresside 
jäätmete kogumine 
ja töötlemine; 
reklaamindus; kunst 
ja meelelahutus, 
teadus- ja 
arendustegevus 
sotsiaal- ja 
humanitaarainetes; 
kasvuhoonetes, 
loomaaedades ja 
parkides teostatavad 
tegevused 

•  Miinimumpalk on 
tagatud, kui töötaja 
töötab vähemalt 8 
tundi päevas  

•  Puuduvad 

Slovakkia 

•  Kuni 350 tundi tööd 
tulemuslepingu alusel 
kalendriaasta jooksul  

•  Kuni 10 tundi nädalas 
töötegevuste lepingu 
alusel 

•  Kuni 20 tundi nädalas 
õpilaste töölepingu alusel 

•  Kõik valdkonnad •  Puudub konkreetne 
maksuregulatsioon 

•  Täielik kaetus 
regulaarse igakuise 
sissetuleku puhul 

•  Teistel juhtudel 
madalam kaetus 

Sloveenia •  Informatsioon puudub •  Kõik valdkonnad •  Puudub konkreetne 
maksuregulatsioon 

•  Informatsioon 
puudub 

Allikas: Eurofound, 2015, New Forms of Employment 
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8.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku ja töötegija ning ühiskonna/regiooni jaoks 

Kasu tööd andvale isikule 

Tööd andva isiku jaoks on lühiajaline töö üks võimalus tasandada ajutisi muutusi tööjõuvajaduses. 
Enam sobib see nõudluse kasvu perioodidel, näiteks tipphooajal turismivaldkonnas. Lühiajalise töö 
vorm on kohane ka kindla projektitöö jaoks sobilike oskuste ja teadmistega inimeste leidmiseks. Seega, 
kuigi tihtipeale on lühiajaline töö mõni vähem oskusi eeldav töö, siis sageli kasutatakse sellist töövormi 
ka erialaoskustega inimese ajutiseks kaasamiseks, kui tema oskusi on vaja ainult mõne kindla projekti 
raames. 

Kasu töötegijale 

Lühiajaline töö annab tööturul osalemise võimaluse inimesele, kellele mingil põhjusel ei sobi 
pikaajaline töösuhe. Näiteks õpilased, kellel on suur osa aastast vaja pühenduda õpingutele, kuid kes 
suvisel koolivaheajal saavad osaleda hooajalises töös. 

Oluline on lühiajalise töövormi roll ka iseseisvate lepingupartnerite elus. Lühiajaline töö võimaldab 
pakkuda ettevõttele oma teenuseid ühekordselt kindla projekti ja ülesande raames. Selline 
töökorraldus annab iseseisvale lepingupartnerile võimaluse valida endale sobivaid projekte näiteks 
selle järgi, kuivõrd need töö tegijat arendavad ja karjäärialaselt edasi aitavad. 

Lisaks võib lühiajalisest tööst saada hüppelaud pikemaajalisele töösuhtele, kui töö tegija on 
tööülesannete täitmisel edukas. 

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andvad isikud 

Tööd andvatele isikutele võib töövormi rakendamisel olla oluliseks takistuseks kasvanud 
administratiivne koormus ning vajadus pakkuda lühiajalistele töötajatele piisavalt sobivat, kuid 
lühiajalist väljaõpet. Töötegijate sagedasel vahetumisel võib kannatada töö kvaliteet. 

Probleemid töövormi rakendamisel – töötegjiad 

Lühiajaline töö peamise töövormina loob inimese jaoks palju ebakindlust. Mitmetes riikides ei taga 
lühiajaliselt töötamine töötegijale samu sotsiaalseid tagatisi, mis on olemas traditsioonilise töölepingu 
alusel töötavatel isikutel. Sõltuvalt lühiajalise töö süsteemist riigis on esinenud juhtumeid, kus tööd 
andvad isikud seda võimalust ekspluateerivad ning sõlmivad lühiajalise töö lepingu olukordades, kus 
võiks olla sõlmitud pikaajaline ehk tähtajatu leping. Seega oleneb lühiajalise töö rakendamise edukus 
väga palju ka üldisest töötegijate informeerituse tasemest ning riigipoolsest teavitustööst.  

Tabel 7 Ülevaade lühiajalise töö töövormi peamistest näitajatest 

Näitaja  

Töövormi nimetus Lühiajaline töö (intermittent work) 

Töövormi kirjeldus 
Töötegija ja tööd andev isik sõlmivad kindla tööperioodi ulatuses lepingu konkreetse 
ülesande või projektipõhise töö teostamiseks või hooajaliseks töötamiseks. 
Kokkuleppe sisuks võib olla ülesande täitmine või kindla arvu päevade töötamine.  

Rakendamine Lühiajalise töö leping, tähtajaline leping, iseseisev lepingupartner 

Eeldused kasutamiseks Piisavalt suure hulga lühiajalise töö tegijate olemasolu ja ettevõtetepoolne huvi, 
soodne õiguslik keskkond. 

Valdkonnad 
Hooajaliselt suure nõudlusega valdkonnad – turism ja majutus, põllumajandus.  
Vaid projektipõhiselt oskusteavet eeldavad töökohad.  

Levik Ungari, Prantsusmaa, Belgia, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia 

Eelised ja puudujäägid 
töötegija jaoks 

 + sobib inimestele, kes saavad töötada lühiajaliselt või projektipõhiselt, näiteks 
õpilased ja tudengid 
+ võimalus omandada uusi oskusi ja kogemusi 
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+ hüppelaud uutele töövõimalustele 
- ei pruugi anda kõiki sotsiaalseid tagatisi 
- vähene kindlustunne ning võimalik suurem stressitase võrreldes tavatööga 
- erinevalt tähtajatust töösuhtest ei pruugi tööd andev isik pöörata võrdväärselt 
tähelepanu töötegija tervise seisundile  

Eelised ja puudujäägid tööd 
andvale isiku jaoks 

+ võimalus kaasata lühiajaliselt puuduolev tööjõud 
- vahetuvate töötajate koolitamisele kulub rohkem aega 
- kasvav administratiivne koormus töösuhte vormistamisel ja aruandluses 

Võimalused erinevate 
inimeste/gruppide 
töölevõtmiseks 

Saab kaasata inimesi, kellel on võimalus töötada ainult periooditi või lühiajaliselt, 
näiteks õpilasi ja tudengeid 

Allikas: Technopolis Group & Tartu Ülikool, 2017 

8.5 Hea näide: lühiajaline töö Ungaris 

8.5.1 Ülevaade Ungari tööturust ja tööõigusest 

Ungari tööseadused on reguleeritud vastavalt 2012. aasta õigusele (Act I of 2012 Labour Code), mis 
toob välja töölepingute sisu miinimumnõuded. Juhul kui töötegijale tundub, et töösuhe on üles öeldud 
ebaõiglaselt, on tal õigus 30 päeva jooksul lepingu ülesütlemine vaidlustada. Tavaline tööaeg on 40 
tundi nädalas ning ületundide eest makstakse lisatasu. Aastas on ette nähtud 20 päeva tasustatud 
puhkust. Naistele on ette nähtud 24 nädalat tasustatud vanemapuhkust. Pensionile jäämise vanusepiir 
varieerub sõltuvalt inimese sünnikuupäevast 62. ja 65. eluaasta vahel. 

8.5.1.1 Lühiajalise töö kasutuselevõtu ajalugu Ungaris 

Lühiajaline töö võeti esmalt kasutusele 2010. aastal (Simplified Employment Act 85).418 Ungari 
õiguses võeti lühiajalise töö mõistena kasutusele “lihtsustatud töö” (egyszerűsített foglalkoztatás) – 
siit edasi tähistab termin “lihtsustatud töö” selles analüüsis lühiajalist tööd. 

Lihtsustatud töö mõites võeti Ungaris kasutusele varem kasutusel olnud lühiajlise töötaja brošüüri 
süsteemi (Casual Employee Booklet ehk Alkalmi Munkavállalói Könyv, AMK) asemel. Brošüür võeti 
esmalt Ungaris kasutusele aastal 1997 (Akt 74 aastal 1997), et vähendada mitteametlikult töötavate 
inimeste hulka juhutöödel.419 Enne 1997. aastat oli Ungaris väidetavalt kasvav probleem tööandjatega, 
kes võtsid inimesi tööle ametliku töölepinguta, et vältida tööjõumaksude ja ametliku töötasu tasumist. 
Kõige teravamalt torkas selline praktika silma põllumajandussektoris.  

1997. aastal sisse seatud lühiajalise töötaja brošüür võis olla kasutuses igas valdkonnas, kuid see oli 
väidetavalt kõige populaarsem ehituses, põllumajanduses ja turismivaldkonnas, mis lõikasid 
paindlikust tööjõust enim kasu. Kuigi lühiajalise töötaja brošüür võeti tarvitusele ebaseadusliku töö 
vastu võitlemise meetmena, ei järginud ebaausad tööandjad ja töötajad seaduses ettenähtud tingimusi. 
Näiteks ei sisestatud brošüüri õigeid kuupäevi või tehti seda alles kontrolli ajal, et moonutada 
esitatavat informatsiooni. Levinud oli ka brošüüri täielik või osaline põletamine, mis andis 
tööandjatele võimaluse eirata lühiajaliste töötajate kasutamise 90 päeva limiiti. Lühiajalise töötaja 
brošüüri laiaulatusliku ekspluateerimise tõttu lõpetati selle kasutamine aastal 2009. Selle tulemusel 
tekkis Ungaris vajadus lühiajalist tööd muul moel reguleerida ja see viis eelmainitud õigusloomeni 
(Simplified Employment Act). 

                                                             
418 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
419 Ibid. 

• Ungari rahvaarv on 9 796 2841 (2017. a. märtsi seisuga) 

• Ungari SKP on 12 172 miljardit USA dollarit (2015) 

• 2015. aastal oli vanuserühmas 15–74 majanduslikult aktiivse elanikkonna arv 4 557 500 
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8.5.1.2 Lihtsustatud töö Ungaris 

Alates töövormi rakendamisest 2010. aastal, on lihtsustatud töö lühiajalise töö vormina pälvinud 
tööandjate ja töötajate kasvava tähelepanu, mille tulemusel on seda hakatud rohkem kasutama. 

 2011 2012 2013 

Töökohtade arv 443 700 533 400 630 000 

Lihtsustatud töö vormis 
hõivatute arv 86 400 102 900 119 600 

Allikas: Eurofound, 2015,New Forms of Employment 

Vastavalt Ungari õigusele (Simplified Employment Act) katab lihtsustatud töö kahte tüüpi tööd:418 

•  Lühiajalist tööd võib teha kõikides valdkondades (kuigi avalikus sektoris võib lühiajalist tööd 
teha ainult selliste ülesannete täitmisel, mis ei ole osa tööandja põhitegevusest). Lühiajaline 
töö võib kesta kuni 5 järjestikust päeva, 15 päeva kuus ning kuni 90 päeva aastas. 5 päeva 
piirang tähendab, et töötajal on töölepinguline suhe vaid kuni viie päeva jooksul ning sellele 
järgneva töösuhte jätkumiseks on vaja sõlmida uus lühiajaline leping. Need piirangud katavad 
individuaalseid töötaja-tööandja suhteid.418 Seega, kuigi esmased ajalised piirangud tuginesid 
lühiajalise töötaja brošüüri süsteemile, tähendab asjaolu, et need uue süsteemi järgi laienevad 
vaid individuaalse töösuhte kestusele, sisuliselt seda, et töötaja võib aastaringselt olla hõivatud 
lihtsustatud töö vormis, kuid peab sel juhul töötama erinevate ettevõtete heaks.419 

•  Hooajalist tööd võib teha põllumajanduses ja turismisektoris. Hooajalist tööd võib iga 
individuaalse töötaja-tööandja töösuhte raames teha aastas kuni 120 tööpäeva. Hooajaline töö 
on korraldatud vastavalt sellele ajale aastas, vastandudes ettevõtte tavalisele tegevusele (Act I 
of 2012 on the Labour Code). Tööandja võib sama töötajaga sõlmida lihtsustatud töö lepingu 
asemel hooajalise töö lepingu, kui töötaja asub lihtsustatud töö raames tehtud ülesannete 
asemel täitma hooajalises töös ettenähtud ülesandeid. Samas ei tohi kahes töövormis töötatud 
aeg ületada aastas kokku 120 päeva.419 

Kuigi töötaja ja tööandja võivad sõlmida kirjaliku töölepingu, ei pea lihtsustatud töö tuginema 
kirjalikule töölepingule. Samas peab tööandja maksuametit töösuhtest teavitama enne töösuhte algust. 

Pärast teavituse esitamist võib seda tagasi võtta või muuta ainult esimese kahe tunni jooksul. 

Sellegipoolest on lihtsustatud töö ja hooajaliste töötajate deklareerimine ajamahukas protsess, eriti kui 
hooajalisi töölisi on korraga tööle asumas mitukümmend. Eriti võib see olla probleemiks 
põllumajanduses, kus kaasatakse lühiajaliselt korraga hulgaliselt töötajaid ning kus tööandjad ei 
pruugi osata kasutada kaasaegseid telekommunikatsioonivahendeid. 

Tööandja poolt töölevõetavate juhutöötajate maksimaalne arv on sõltuv eelmise kuue kuu jooksul 
ettevõttes täistööajaga töötanud töötajate keskmisest arvust (2010 Lihtsustatud Töö Akt). 

Tabel 8 Maksimaalne lühiajaliste töötajate arv võrreldes täistööajaga töötavate inimeste arvuga Ungaris 

Täistööajaga töötavate töötajate arv (viimase kuue 
kuu keskmine) Maksimaalne päevane lühiajaliste töötajate arv 

0 1 

Juhutöötajate deklareerimiskeskkond Ungaris 

Ungaris on proovitud maksuameti teavitamist hooajalistest töötajatest lihtsustada, uuendades 
kasutusel oleva teavitamiskeskkonna võimalusi. Töösuhetest saab teavitada telefoni teel (odavamat 
kõnehinda kasutades) või interneti teel. 2014. aastal muudeti internetipõhine teadaandmine 
kättesaadavaks ka erinevate operatsioonisüsteemide (Android, iOS) kasutajatele. Telefoni teel 
töösuhtest teavitamisel antakse tööandjale registreerimisnumber, mida kasutatakse töösuhte 
tuvastamisel järgnevate kõnede jooksul, et vähendada kogutavate andmete hulka.  
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1–5 2 

6–20 4 

21 või enam 20% täistööajaga töötanud inimeste arvust viimase kuue kuu 
keskmisena 

Allikas: Eurofound (2015). New Forms of Employment 

Nendes piirarvudes sisaldub teatav hulk paindlikkust tulenevalt asjaolust, et töötajaid loetakse iga 
päeva kohta. Seega on teoreetiliselt võimalik, et tööandjal on ühel päeval tööl rohkem lühiajalisi 
töötajaid ning ta kompenseerib seda järgmistel päevadel väiksema lühiajaliste töötajate arvuga.  

Lühiajaliste töötajate arvu piirang ei laiene Ungaris kahel juhul: 

•  Ungari filmistuudiod võivad tööle võtta suurel arvul juhurolle mängivaid näitlejaid, kes 
osalevad filmides vajaduse korral. Samas peetakse näitlejaid juhurolli täitvateks vaid siis, kui 
nende päevatasu ei ületa 39 eurot. 

•  Mittetulundusühinguna toimivad tööühistud, mille eesmärk on oma liikmete töövõimalusi 
parendada. Kuivõrd tööühistud pakuvad oma sadadele liikmetele regulaarselt lühiajalist tööd, 
mõjutaks piirangud liigselt nende toimetulekut.  

Lihtsustatud Töö Akti täiendati 2013. aastal ning selle raames muudeti viisi, kuidas arvutatakse sellist 
töövormi kasutavate töötajate miinimumpalka. Lihtsustatud töö vormis töötamise eest võib maksta 
töötajale tasu ka sularahas.  

•  Lühiajaliste töötajate või hooajaliste töötajate töölevõtmisel peavad tööandjad oma töötajatele 
tagama töötasu vaid 85% riikliku miinimumpalga ulatuses (1,6 eurot tunnis). 

•  Keskharidusega töötajate töölevõtmisel peavad tööandjad oma töötajatele tagama töötasu, mis 
ulatub vähemalt 87% kehtivast miinimumpalgast (1,9 eurot tunnis). 

Tulenevalt Ungari õigusest on tööandjal kohustus tasuda päevane ühtlane maksumäär, mis katab kõik 
levinumad töötamisega seotud maksukohustused – üksikisiku tulumaks, sotsiaalkindlustusmaksed, 
täienduskoolitus ja taastusravipanus. Neid makse makstakse pärast igat tööpäeva, hoolimata 
tegelikust tööpäeva pikkusest (näiteks kui töötaja alustab töötamist õhtul kell 23 ja lõpetab töö 
järgmise kalendripäeva kestel, peab tööandja tasuma maksu kahe kalendripäeva töö eest). Allolev 
Tabel 9 esitab ülevaatlikult maksumäära töötajale ja tööandjale. 
Tabel 9 Ungari maksumäärad töötajale ja tööandjale 

Päevane maksumäär 
 

Makstav summa 
(lühiajaline 
töö/hooajaline töö)  

Töötaja üksikisiku 
tulumaks (v.a 
juhunäitlejad) 

Tööandja tulumaks või 
ettevõtte maks 

HUF 3,970 (85% üldisest 
miinimumpalgast, madalaim 
töötasu lihtsustatud töös)  

HUF 1,000 / HUF 500 - - 

Up to HUF 4,670 
(miinimumtasu) HUF 1,000 / HUF 500 - - 

Up to HUF 9,340  
(kahekordne miinimumtasu)  
 

HUF 1,000 / HUF 500 16% after the wage over HUF 
4,670 - 

Rohkem kui HUF 9,340 HUF 1,000 / HUF 500 16% after the wage over HUF 
4,670 

10% (19% over HUF 500 
million profit) of the wage 
over HUF 9,340 

Allikas: Eurofound, 2015, New forms of employment Casual work, Hungary 

Juhul kui tööandja ületab töötajate piirarvu (lühiajaliste töötajate või hooajaliste töötajate suurim 
lubatud arv), maksustatakse tööandjat piirmäära ületanud summa ulatuses vastavalt üldistele 
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maksureeglitele ning tööandjal keelatakse inimeste tööle võtmine lihtsustatud töö vormis võrdselt selle 
ajaga, mil tööandjal oli töötajaid lubatust rohkem.  

8.5.1.3 Erinevused Lihtsustatud Töö Akti ja Töökoodeksi vahel  
Selles peatükis kirjeldatud lihtsustatud töö õiguslik kontekst on reguleeritud Ungari õiguses 
(Simplified Employment Act)). Samas on ka teisi valdkondlikult olulisi õigusakte, mis samuti 
lihtsustatud töö vormis töötamist katavad ning millest kõige olulisem on Ungari Töökoodeks. Ungari 
Töökoodeksis kuulub lihtsustatud töötamine ebatüüpiliste töölepinguliste suhete alla. Kuigi töötajad ja 
tööandjad peavad Töökoodeksit järgima, võib töötaja-tööandja suhe tänu nendele kohandustele 
lihtsustatud töö rakendamisel mitmel moel tavapärasest erineda. 

•  Töötajat ei saa ümber suunata töölepingus kirjas olevast (või maksuametile saadetud 
deklaratsioonist) erineva profiiliga tööle, teises asukohas olevale tööle või teise tööandja 
juurde. Siiski võivad ka lühiajalise töö bürood kasutada lihtsustatud tööd. Tööbüroo kaudu 
tööl olevat lühiajalist töötajat või hooajalist töötajat võib edasi suunata tööle tööbüroo 
klientide hulgas olevatesse teistesse ettevõtetesse.  

•  Tööandja ei või töötaja suhtes kasutada mingeid distsiplinaarkaristusi peale kirjaliku hoiatuse 
(mida ei peeta kohtupraktikas distsiplinaartegevuseks) või töösuhte lõpetamise.  

•  Tööandja ei ole kohustatud töötajat teavitama töö tegemise graafikust. Pärast päevase 
töögraafiku koostamist ei või töötaja keelduda töö tegemisest etteantud päeval. Juhul kui 
töötaja keeldub, peetakse seda põhjendamatuks töölt puudumiseks.  

•  Tööaega võib ebaühtlase koormusega perioodil jagada erinevate päevade vahel.  

•  Töötaja võib tööd teha pühapäeviti, ilma et talle peaks maksma tavapärast seadusega 
ettenähtud lisatasu pühapäeval töötamise eest.  

•  Töötaja võib tööd teha riigipühade ajal, kuid tal tekib õigus saada 100% palgalisa riigipühal 
töötamise eest.  

•  Töötajal ei ole õigust haiguspuhkusele, rasedus- ja sünnituspuhkusele, vanemapuhkusele või 
teistele seaduses ettenähtud tasustatud puhkustele.  

•  Tööandja ei ole kohustatud töötajat teavitama tähtajatutest või osaajaga vabadest 
töökohtadest. 

•  Tööandja ei ole kohustatud muutma töölepingut osaajaga tööks, kui sellise palve esitab alla 3-
aastast last kasvatav töötaja.  

•  Tööandjal ei ole kohustust tõsta pikaajaliselt puhkuselt naasnud töötaja töötasu. Ühelgi juhul 
ei kuulu selline pikaajaline äraolek töölepingu alla.  

•  Tööandja ei pea töösuhte lõppedes töötajale väljastama sertifikaati ega soovituskirja.  

•  Kuivõrd lühiajaline töö ei tohi ületada viit järjestikust päeva, ei ole lühiajalistel töötajatel 
õigust iga-aastasele puhkeajale (üks päev puhkust eeldab 12–15 päeva töötamist). Juhul kui 
töötaja töötab sama tööandja juures 90 päeva, jagatakse see periood 18-ks viiepäevaseks 
lepinguks, mis välistab kumulatiivse arvestamise töötajale puhkuse võimaldamiseks. 

•  Tähtajalistele lepingutele kehtivad piirangud uuendamise ja pikendamise osas ei laiene 
lihtsustatud tööle.  

•  Juhtivtöötajaid puudutavad regulatsioonid ei laiene lihtsustatud tööle.  

8.5.1.4 Töötingimuste, sotsiaalsete õiguste, tervisekaitse ja täiendõppevõimaluste garanteerimine 
töötajatele 

Lihtsustatud töö on oma olemuselt kindla tähtajalise pikkusega tööleping, mis garanteerib töötajale 
sotsiaalsed garantiid ainult osaliselt. Seega ei ole lihtsustatud töö vormis töötavad töötajad täielikult 
sotsiaalkindlustusega kaetud. Vastavalt Lihtsustatud Töö Aktile on seda töövormi kasutavatel 
töötajatel õigus:  
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•  Pensionile. Töötaja tööaeg dokumenteeritakse tänu lepingule (harvaesinev) või maksuametile 
esitatud deklaratsioonile, mille abil jälgitakse töötajate arvu, nende tööaega jne.  

•  Õnnetusjuhtumitega seotud terviseteenustele. Tööandjad on vastutavad igasuguste tööga 
seotud õnnetuste ja terviseprobleemide eest.  

•  Töötuhüvitistele. Lihtsustatud töö vormis töötavatel inimestel on jätkuvalt õigus saada 
töötushüvitisi. Töötajad ei pea tööhõiveametit teavitama juhu- või hooajalisest tööst.  

Tööandja peab deklareerima maksuametile lihtsustatud tööga seotud olulisema informatsiooni enne 
töö algust – see hõlmab osapoolte nimesid, lihtsustatud töö tüüpi ja töösuhte kestust.  

Tööandja peab tegema kindlaks, kas töötaja on võimeline tegema temalt palutud tööd, kuid tal puudub 
kohustus viia läbi korraline tervisekontroll. Sellegipoolest on tööandja vastutav töötajaga töö ajal 
juhtunud õnnetuste tagajärgede eest.  

8.5.1.5 Peamised leiud lühiajalise töö kasutamise kohta Ungaris  
• Ungaris võeti lihtsustatud töö lühiajalise töö vormina kasutusele eesmärgiga käsitleda ja 

reguleerida ebaseaduslikult tehtavat tööd. Töövormi rakendamise tulemusi saab sellest 
perspektiivist hinnata tagasihoidlikult optimistlikuks. Kuigi üldiselt on Ungaris lisatud uusi 
poliitikameetmeid, et vähendada deklareerimata ja dokumenteerimata töötajate kasutamist 
tööandjate poolt esmalt läbi Juhutöötaja Brošüüri süsteemi ja seejärel läbi lihtsustatud töö, 
näitab Ungari juhtum selgelt, et ilma tugevat järelevalvet rakendamata on alati tööandjaid ja 
töötajaid, kes on valmis süsteemis esinevaid lünki enda kasuks ära kasutama.   

• Lihtsustatud töö kui lühiajalise töö vormi analüüsimise tulemusel võib väita, et oluline 
komponent selle töövormi rakendamisel on tugev järelevalve ning süsteemi kasutamise lihtsus 
töötaja ja tööandja jaoks. Järelevalve on oluline, et tagada töövormi kasutamise õiguslikkus, 
kuid ka selleks, et hoida töötajate andmebaas korrektne ja kindlustada igale töötajale 
ettenähtud sotsiaalsed tagatised. Kasutajalihtsuse tagamine on oluline töövormiga 
kohanemisel, sest kiire ligipääs töövormile garanteerib selle kasutamise ulatuse. 

8.6 Lühiajaline töö Eestis 
Eesti kontekstis puudub varasem ülevaade ja analüüs lühiajalise töö leviku kohta, kuigi on selge, et 
töövormi rakendatakse. Mõneti peegeldab töövormi kasutamist tähtajaliste töölepingute arv. Samas 
tuleb suhtuda sellesse reservatsioonidega, sest Eestis sõlmitavad tähtajalised lepingud on valdavalt 
oluliselt pikema kestusega, kui tavapärases mõistes lühiajaline töö ette võiks näha. Eesti tööelu-uuring 
2015 toob välja, et Eestis kasutatakse võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega ajutist tööd ehk 
tähtajalisi lepinguid väga vähesel määral. 2015. aastal töötas uuringu tulemuste põhjal Eestis 3% 
töötajatest lühiajalise töö vormis, samas kui Euroopa Liidu keskmine näitaja oli 11%. Lisaks toodi 
tähtajalise töölepingu sõlmimise peamise põhjusena välja tööandjate ebakindlus tähtajatu lepingu 
sõlmimise suhtes ja mitte vajadus töötajaid ajutiselt või projektipõhiselt kaasata (34% vastanutest). 
Muude põhjustena toodi välja töötaja asendamise vajadus, näiteks vanemapuhkuse perioodil (20%), 
lühiajaline töö ja projektitöö (11%) ja muud põhjused (18%). Tervelt 85% töötajatest, kellega oli 
sõlmitud varasemalt enam kui üks tähtajaline leping, leidis, et tehtud töö oli erinevate lepingute kestel 
enamjaolt samasugune.420  

Samamoodi erineb tähtajalise lepinguga töötavate inimeste profiil Eestis suuresti Euroopa Liidus 
levinud profiilist. Kui Euroopa Liidus on tähtajalised lepingud enam levinud madalama 
haridustasemega ja nooremate inimeste seas, siis Eestis on tähtajalistel töökohtadel töötamine levinud 
pigem kõrgema haridustasemega töötajate seas – tähtajalise lepinguga töötavate kõrgharidusega 
töötajate osakaal kõikide kõrgharidusega töötavate inimeste hulgas oli 2015. aastal 10% ja kesk- või 
madalama haridustasemega töötajate hulgas 3%. Seda näitlikustab veelgi enam tõsiasi, et enim 
kasutatakse tähtajalisi lepinguid juhtide ja tippspetsialistide puhul, kes moodustavad tähtajalise 
                                                             
420 Kaldmäe, L., 2017, Töökorraldus. Eesti Tööelu-uuring 2015, 2017, https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/eesti_tooelu_uuring_2015.pdf 
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lepinguga töötavatest inimestest 62%. On ka välja toodud, et kuigi tähtajalise lepinguga töötajad on 
pigem kindlad, et saaksid ka pärast lepingu lõppemist samal töökohal uue lepinguga jätkata, on nende 
rahulolu oma tööga, võrreldes tähtajatu lepinguga töötavate inimestega, mõneti madalam – 72% on 
rahul oma tööga, samas kui 85% tähtajatu lepinguga töötavatest inimestest on oma tööga rahul.421 

Nende tulemuste põhjal võib järeldada, et Eestis ei ole seni lühiajalist tööd rakendatud samas mõistes 
kui mujal Euroopas või ei saa tegelikult lühiajalise töö ja tähtajalise töölepingu vahele võrdusmärki 
tõmmata. See tähendab, et sisuliselt ei ole hetkel teada, mil määral on Eestis levinud lühiajalise töö 
vorm sellisena, nagu seda mõistetakse mujal. Sotsiaalmajandusliku analüüsi ja fookusgruppide 
tulemused toovad selgelt välja, et lühiajalise töö laiemal rakendamisel võiks Eestis olla oluline 
positiivne mõju.  

Esiteks võimaldab lühiajaline töö omandada kogemusi ja oskusi noorte seas, kes saavad olla kaasatud 
kas lühikese ajaperioodi vältel ajutise töö puhul (näiteks hooajaline töö suvel) või madala 
osakoormusega pikema perioodi vältel. Selline esmase töökogemuse omandamine pakub noortele hea 
ülevaate ja arusaama tööelust, uusi kontakte ametlikul tasandil ning võib seeläbi osutuda ka hilisemas 
elus hüppelauaks uutele töövõimalustele..  

Eestis võiks olla potentsiaali kasutada lühiajalist tööd ka n-ö klassikalises juhutöö mõistes ehk 
hooajalise töö või projektitööna. Sarnaselt töö väljakutsel töövormiga on lühiajalise töö kasutamisel 
oluline potentsiaal vähemhõivatute ja sealhulgas töötute tööturule tagasitoomisel ning tööharjumuse 
säilimisel. See läheb aga taas vastuollu Töötukassas registreeritud töötute staatusega, mis praegu ei 
võimalda lühiajalisi tööülesandeid täita.  

Üks oluline fookusgruppides selgunud probleem on ka see, et projektipõhise töö ja hooajalise töö üha 
laiema leviku korral seisavad tööandjad ja töötajad silmitsi küsimusega, kuidas jätkata töösuhet ka 
pärast pikemaajalist pausi. Näiteks sooviksid paljud tööandjad teha siduvama kokkuleppe hooajalise 
töö edukalt sooritanud töötajaga ka järgneva hooaja jaoks, kuid ei ole leidnud selleks lepingulist 
võimalust. Juhutöö lepinguline keerukus, võrdlemisi suur administratiivne koormus ning töötajate 
otsimise vaev on tinginud olukorra, kus suure hulga lühiajaliste töötajate kaasamiseks eelistatakse 
kasutada töövahendusportaali. Peegeldati ka seisukohta, et tööandjad eelistaksid pigem pikemat aega 
ja töölepinguga töötavaid töötajaid, kuid tööjõupuuduse kontekstis on neil keeruline leida sobivaid 
kandidaate ning tuleb eelistada ajutist tööjõudu.  

Eesti kasvava tööjõupuuduse probleemi kontekstis võiks lühiajalise töö selgem reguleerimine 
soodustada seni tööjõuturult eemal olnute paindlikku kaasamist ning seeläbi pakkuda tööandjate 
tööjõumuredele teatavat leevendust (vt põhjalikuma analüüsi jaoks alapeatükk 8.7 – töövormi 
sobitumine Eesti õigussüsteemi).  

8.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 

8.7.1 Lühiajalise töö mõiste  

8.7.1.1 Üldpõhimõtted 
Lühiajalise töö mõistet Eesti õiguses ei ole. Traditsioonilisest tähtajalisest või tähtajatust töölepingust 
eristab lühiajalist tööd see, et reeglina pole põhjalikumalt analüüsitud välisriikide õigustes (Ungari, 
Rumeenia, Slovakkia) töötajale niivõrd palju õigusi tagatud, nagu traditsioonilise tähtajalise või 
tähtajatu töölepingu puhul.422 Kuivõrd Eesti õiguse mõttes pole erisusi reeglina lühiajalise töö raames 
teha võimalik, ei ole lühiajalises töös võimalik kokku leppida nii, nagu seda antud välisriikide õiguste 
järgi teha saab. 

Tavaliselt mõistetakse lühiajalise töö all töötamise vormi, mis on seotud kas üksiku projekti, 
konkreetse ülesande või hooajalise töö läbiviimisega. Reeglina on lühiajaline töö tähtajaline 

                                                             
421 Ibid. 
422 Nagu järgnevalt käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” vältel näha on.  
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(konkreetse ülesande täitmine või määratletud hulga päevade jagu töötamine).423 Euroopa riikidest on 
lühiajaline töö lubatud ning reguleeritud näiteks Ungaris, Rumeenias ning Slovakkias.  

Ungari töökoodeks (Act I of 2012424) ei sisalda lühiajalise töö (simplified employment) mõistet. Küll on 
aga vastavat töövormi reguleerivas seaduses (2010/LXXV425) sätestatud, et lühiajalise töö all võib 
mõista kahte lühiajalise töö tegemise viisi – nii juhutööd (casual work)426 kui ka hooajalist tööd 
(seasonal work).427 Rumeenias ei olnud lühiajaline töö (day work) varasemalt 2011. aastal välja antud 
seadusega defineeritud (Lege Nr. 52/2011428), omades vaid selgitust, et lühiajalist tööd tegevad 
töötajad võivad sooritada juhuslikke töid. 2014. aastal antud seaduse muudatusega defineeriti 
juhuslikke töid kui tegevusi, mida tehakse ebaregulaarselt ning episoodiliselt.429 Erinevaid lühiajalise 
töö tegemise viise Rumeenias ei ole. Slovakkia töökoodeksis (Zákonník práce430) on § 223 lg-s 1 
lühiajalist tööd (agreement contract) iseloomustatud kui tööd väljaspool traditsioonilist töölepingulist 
suhet, mille raames on võimalik sõlmida kolme tüüpi lühiajalisi töölepinguid – leping tulemuse 
saavutamiseks (work performance agreement), leping regulaarseteks tegevusteks (agreement on 
work activities) ning leping ajutise töö tegemiseks õpilastele431 (agreement on temporary work for 
students).432  

Nagu välisriikide õiguse näitel näha, on erinevaid lühiajalise töö tegemise viise küllaltki palju. 
Üldjoontes võib eristada kahesuguseid lühiajalisi töölepinguid – selliseid, mida võib sõlmida vaid 
tähtajalistena ning selliseid, mida võib sõlmida nii tähtajalistena kui ka tähtajatutena.  

8.7.2  Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks 
Nii Ungari (juhutöö ja hooajaline töö), Rumeenia kui ka Slovakkia (leping tulemuse saavutamiseks) 
õiguse näitel on lubatud tähtajalised lühiajalised töölepingud. Niisiis taoliste lühiajaliste töölepingute 
“lühiajalisus” seisnebki eelkõige selles, et need on mõeldud kasutamiseks vaid lühikese tähtaja vältel. 
Taolistele lepingutele on sätestatud kasutamiseks ajaline maksimumpiirang.433 Välisriikide eeskujul 
soovitame Eestis ette näha tähtajalise lühiajalise töölepingu sõlmimise võimaluse.434 Erinevalt Ungari 
õigusest, kus tuntakse kahte tähtajalise lühiajalise töölepingu sõlmimise viisi (juhutöö ja hooajaline 
töö), võiks sarnaselt Rumeeniaga ette näha vaid ühe tähtajalise lühiajalise töölepingu sõlmimise viisi. 
Nimelt loob taoline eristamine tarbetult komplekssust ning puudub otsene vajadus, miks määratleda 
ajutiste ning hooajaliste tööde jaoks erinevad tähtajalise lühiajalise töölepingu vormid. Niisiis on 
mõistlik ette näha üks tähtajalise lühiajalise töölepingu viis, mille mõttes on võimalik sooritada 

                                                             
423 Eurofound. Intermittent work. 12.06.2015. – https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-
dictionary/intermittent-work (27.03.2017). 
424 Magyar Közlöny. – Act I of 2012 on the Labor Code. http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf 
(05.04.2017). 
425 Magyar Közlöny. 2010/LXXV. – https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000075.TV (05.04.2017). 
426 Ungari õiguse raames mõeldakse juhutöö all juhutööd mitte kui üldist mõistet, nagu antud uurimuse raames (juhutöö kui töö 
väljakutsel ning lühiajaline töö), vaid nagu ajutist tööd lühiajalise töö ühe liigina, mille raames on võimalik teha eelkõige ajutise 
iseloomuga tööd.  
427 Eurofound, 2015, New forms of employment. Luxemburg: Publications Office of the European Union. 
428 Monitorul Oficial al Romaniei. – Lege Nr. 52/2011. 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Munca_Legislatie/Legea52din2011.pdf (05.04.2017). 
429 F. Presada. New forms of employment Casual work, Romania. Case study 60: Policy analysis. Sine loco: sine anno, lk 2. 
430 Zbierka Zakonov. – Zákonník práce. – http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/61871/60966/F-
506442866/SVK61871.pdf (05.04.2017). 
431 Õpilasena käsitletakse keskkoolis või kõrgkoolis täiskohaga haridust omandavat isikut, kes on alla 26-aastane. M. Kahancová, 
M. Sedláková. New forms of employment Job sharing and casual work, Slovakia. Case study 41: Policy analysis. Sine loco: sine 
anno, lk 4. 
432 Ibid. 
433 Näiteks Ungaris on ajutise töö maksimumkestuseks 90 päeva aastas, hooajalise töö maksimumkestuseks 120 päeva aastas. 
Rumeenias on lühiajalise töö maksimumkestuseks 90 päeva aastas. Slovakkias on võimalik leping tulemuse saavutamiseks 
sõlmida maksimaalseks 350 töötunniks aastas. Täpsemalt tähtaegadest käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” alapunktis 
“Töölepingu maksimaalne kestus ühe töösuhte raames lõppemine”. 
434 Käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” alapunktis “Töö tegija õiguslik seisund” on jõutud järeldusele, et kehtivat 
regulatsiooni Eestis lühiajalise töölepingu sõlmimiseks ei saa piisavaks pidada. 
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kõiksugu ajutisi ja hooajalisi töid. Edaspidi nimetame taolist lepingut kui “lühiajaline tööleping 
ajutiseks tööks”. Eelneva põhjal käsitleme lühiajalist töölepingut ajutiseks tööks kui lepingut, mis 
vastab järgmistele tunnustele. Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks sõlmitakse tähtajaliselt ning selle 
kasutamise maksimaalne kestus on seadusega sätestatud. Taolise lepingu võib sõlmida ajutiste ning 
hooajaliste tööde tegemiseks.  

8.7.3  Lühiajaline tööleping regulaarseks tööks  
Slovakkia õiguse näitel on võimalik lühiajaline tööleping sõlmida tähtajalise kõrval ka tähtajatuna, 
seda kahe lepingutüübi puhul – leping regulaarseteks tegevusteks ning leping ajutise töö tegemiseks 
õpilastele. Kuivõrd antud lepingute puhul ei ole piiratud nende kestus ühe kalendriaasta vältel – kuna 
taolisi lepinguid on võimalik sõlmida ka tähtajatuna – on piiratud nende tööaeg ühe nädala raames435. 
Niisiis seisnebki lepingute “lühiajalisus” justkui osalises tööajas. Slovakkia eeskujul soovitame Eestis 
ette näha lühiajalise töölepingu ka sellisel viisil tähtajatu (või tähtajalise) lepinguna. Siiski pole 
Slovakkia õiguse eeskujul vaja teha ranget vahet kahesugusel lühiajalise töölepingu sõlmimise viisil, 
mis võimaldavad tähtajatu või tähtajalise lepingu sõlmida. Võib näha ette vaid ühe taolise lühiajalise 
töölepingu võimaluse ning õpilaste osas võib lihtsalt teatavaid erisusi teha aspektides, kus see 
vajalikuks osutub. Edaspidi nimetame taolist lepingut kui “lühiajaline tööleping regulaarseks tööks”. 
Eelneva põhjal käsitleme lühiajalist töölepingut regulaarseks tööks kui lepingut, mis vastab järgmistele 
tunnustele. Lühiajaline tööleping regulaarseks tööks sõlmitakse tähtajaliselt või tähtajatult ning selle 
lepingu alusel töötamise tööaeg on ühe nädala kohta seadusega maksimaalselt piiratud. Taolise 
lepingu võib sõlmida regulaarsete tööde tegemiseks. 

Suuremas osas antud analüüsi punktides ei ole vajalik vahetegemine kahe analüüsitava lühiajalise 
töölepingu liigi (lühiajaline tööleping ajutiseks tööks ning lühiajaline tööleping regulaarseks tööks) 
vahel. Kui see aga vajalikuks on osutunud vastavalt konkreetse lühiajalise töölepingu liigi eripärale, on 
vastav erisus ka välja toodud.  

8.7.4 Töö tegija õiguslik seisund 
Ungaris ei ole lühiajalist tööd tegeva isiku õiguslikku seisundit täpsustatud. Küll on aga lühiajaline töö 
reguleeritud tööõiguse raames eriseaduses (2010/LXXV). Rumeenia õiguse järgi (Lege Nr. 52/2011) ei 
peetud lühiajalist tööd varasemalt tööõiguslikuks suhteks. 2014. aasta seaduse muudatusega on siiski 
lühiajalist tööd käsitletud kui töösuhet, kuigi Rumeenia töökoodeksis taolist töövormi reguleeritud ei 
ole ning see omab omaette regulatsiooni eriseaduses.436 Slovakkia õiguse näitel (Zákonník práce) 
sooritatakse tööd lühiajalise töölepingu mõttes justkui väljaspool töösuhet, niisiis sätted, mida 
kohaldatakse traditsioonilise töölepingu puhul, ei kuulu rakendamisele lühiajalise töölepingu 
raames.437 Nagu näha, on välisriikide näidetel lühiajalist tööd reguleeritud eraldiseisvana 
traditsioonilisest töölepingust. Siiski on kõikidel juhtudel lühiajalist tööd reguleeritud tööõiguse 
raames (kas vastava eriseadusega või vastava peatükiga töökoodeksis), ning kuna lühiajalist tööd 
sooritavatele isikutele on antud rohkem õigusi kui ettevõtjatele438, saab käsitleda antud isikuid 
töötajatena. Väita ei saaks ka seda, et lühiajalise töölepingu alusel töötavatele isikutele oleks loodud 
eraldiseisev õigusliku seisundi kategooria töötaja ning ettevõtja staatuse vahel, kuivõrd sellele pole 
õiguskirjanduses ega seadustes viidatud. Seega on tegemist töötajatega, kelle õigusi on võrreldes 
traditsioonilise töölepingu alusel töötavate töötjatega mõnevõrra piiratud.  

Kehtiva Eesti õiguse järgi on võimalik pooltel lühiajalises töölepingus ajutiseks tööks kokku leppida 
tähtajalise lepinguna TLS § 9 lg 1 mõttes. Lühiajalises töölepingus regulaarseks tööks on ka võimalik 
antud sätte järgi kokku leppida, seda nii tähtajatu kui tähtajalise lepinguna ning lisaks saavad pooled 
kokku leppida, et tööaeg on TLS § 43 lg 1 alusel osaline. Mõlema lühiajalise töölepingu puhul 
                                                             
435 Sooritatavate töötundide arv nädalas on sätestatud järgnevalt: leping regulaarseteks tegevusteks – maksimaalselt 10 tundi 
nädalas, leping ajutise töö tegemiseks õpilastele – 20 tundi nädalas. Täpsemalt antud teemast käesoleva analüüsi “Juhutöö: 
lühiajaline töö” alapunktis “Töö- ja puhkeaeg”. 
436 Presada, F., lk 1–2. 
437 Kahancová, M., Sedláková, M., lk 4. 
438 Nagu näha järgnevalt käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” vältel. 
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kohalduvad TLS-ist tulenevad õigused ning kohustused ja tööd tegevatel isikutel on töötaja staatus. 
Taoline olukord ei ole aga eesmärgipärane, kui soovime pakkuda tööandjatele rohkem paindlikkust. 
Teisalt saab mõlemas lühiajalises töötamise viisis kokku leppida käsunduslepinguna VÕS § 619 või 
töövõtulepinguna VÕS § 635 lg 1 mõttes, mis pakub väga palju paindlikkust. Sellisel juhul ei laiene 
tööd tegevatele isikutele TLS-i kaitse ning puudub töötaja õiguslik staatus. Aga ka taoline lähenemine 
ei ole mõistlik, seda just tööd tegeva isiku kaitse seisukohalt. Nii välisriikide439 kui ka Eesti440 autorid 
on välja toonud, et reeglina allub lühiajalist tööd tegev isik tööandja juhtimisele ja kontrollile, lisaks 
tagatakse tavaliselt tööd tegevale isikule töövahendid tööd andva isiku poolt. Niisiis ei erine töö 
tegemise protsess lühiajalise töö puhul mitte millegi poolest traditsioonilisest töölepingust. Kuivõrd 
tööd tegev isik saab ka töötasu, on olemas ka sõltuvusseisund. Seega saab jaatada tööd tegevale isikule 
töötaja õigusliku staatuse andmist. Siiski sarnaselt välisriikidelga441 peab TLS-i regulatsioon teatud 
aspektides olema paindlikum, võrreldes traditsioonilise töölepinguga, seda tööandjate seisukohalt 
suurema paindlikkuse pakkumiseks. 

8.7.5 Töötingimused 

8.7.5.1 Töölepingu sõlmimine 
Töölepingu sõlmimise lubamine teatud sektorites või tegevusaladel  

Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks  

Ungari õiguse järgi on võimalik juhutöö puhul lühiajaline tööleping sõlmida kõikides sektorites, v.a 
avalikus sektoris, kui töötaja ametikoht on seotud tööandja põhitegevusega (näiteks on võimalik 
lühiajalise töölepingu sõlmimine haiglas koristajaga, kuid mitte õega). Hooajaliseks tööks on Ungaris 
võimalik lühiajaline tööleping sõlmida töö jaoks põllumajandus- või turismisektoris (2010/LXXV § 2 
lg 1–2). Õiguskirjanduses on lisaks selgitatud, et hooajalise töö näol peab olema tegemist tööga, mida 
saab sooritada vaid teatud ajal või perioodil aastas ning selle hooajalisus peab tuginema objektiivsetele 
põhjustele.442 Rumeenia õiguse järgi pole võimalik lühiajalist töölepingut kasutada avalikus sektoris, 
v.a juhtudel, kus sooritatakse üldkasulikku tööd. Lisaks on Rumeenia õiguses ette nähtud teatud 
tegevusalad, mille raames tegutsev ettevõtja võib tööle võtta lühiajalise töötaja (Lege Nr. 52/2011, 
artikkel 13). Tegevusaladeks on põllumajandus; jahipidamine ning sellega seotud tööd mõningate 
eranditega; metsandus; kalapüük (mh kalafarmid); mitteohtlike jäätmete kogumine, käitlemine ning 
likvideerimine; taaskasutus; põllumajandustoodete ning elusloomade jaemüük; näituste, messide ja 
kongresside korraldamine; reklaamindus; arheoloogilised kaevamised; tööd kasvuhoonetes, 
haljasaladel, parkides ning aedades.443 Slovakkia õiguses piirangud puuduvad. 

Eesti õiguses ei ole mõistlik ära keelata lühiajaliste töölepingute ajutiseks tööks sõlmimist avalikus 
sektoris. Puudub mõistlik põhjendus, miks on vajalik vahetegemine era- ja avaliku sektori puhul. 
Lisaks pole mõttekas ette näha konkreetseid sektoreid (nagu hooajalise töö puhul Ungaris) või 
tegevusalasid (nagu Rumeenias), kus lühiajaliste töölepingute sõlmimine lubatud on. Pooltele tuleb 
jätta lepingu autonoomia, et otsustada mistahes sektori või tegevusala raames lühiajalise töölepingu 
sõlmimine. Nii ei pruugi vajadus lühiajalise töölepingu sõlmimise järele olla seotud sektori või 
tegevusalaga, kus tegutsetakse. Lisaks ei pruugi kiiresti arenevas maailmas täna koostatud nimekiri 
teatud tegevusaladest olla relevantne näiteks viie aasta pärast, niisiis võib tekkida vajadus õiguse 
pideva muutmise järele. Niisiis on mõistlik lähtuda praegu olemasolevast regulatsioonist TLS § 9 lg 1 
mõttes, mille järgi on tööandjal kohustus töö ajutisust või hooajalisust objektiivselt põhjendada. 

Lühiajaline tööleping regulaarseks tööks  

                                                             
439 Eurofound, 2015, New forms of employment. 
440 Jaakson, M.,. Eesti tööseadus eelmises sajandis. – Äripäev 29.10.2015. 
441 Nagu näha järgnevalt käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” vältel. 
442 Kártyás, G.,. New forms of employment Casual work, Hungary. Case study 58: Policy analysis. Sine loco: sine anno, lk 4. 
443 Presada, F., lk 3,5. 
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Slovakkia õiguses võib lühiajalise töölepingu sõlmida kõikides sektorites ning tegevusaladel töötamise 
puhuks. Ka Eestis pole mõistlik lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul määratleda teatud 
sektoreid või tegevusalasid, kus taolise lepingu sõlmimine lubatud oleks. Eesti õiguses soovitame 
sarnaselt lühiajalise töölepinguga ajutiseks tööks sätestada, et ka lühiajalise töölepingu regulaarseks 
tööks puhul peab tööandja objektiivselt põhjendama antud lepingu sõlmimist. Lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul peab selleks olema tööandja objektiivne põhjus, miks taoline leping 
sõlmitakse ning miks ei ole tööandjal vaja suurema mahuga osalise või lausa täistööajaga tööjõudu. 

Töölepingu vorm444 

Ungaris ei pea olema tööleping lühiajalise töö sooritamiseks sõlmitud kirjalikult, kuid tööandja peab 
enne töötamise algust teavitama lühiajalisest tööst maksuhaldurit (Act I of 2012, § 202 lg 1-2).445 

Teavitamine käib telefoni või interneti kaudu vastava süsteemi teel (2010/LXXV § 11 lg 1).446 Siiski on 
pooltel võimalik ka kirjalik tööleping sõlmida, selle lihtsustamiseks on antud seaduse lisana ette 
nähtud vastava lepingu vorm.447 Ka Rumeenia õiguse (Lege Nr. 52/2011, artikkel 3 lg 1) järgi ei pea 
olema tööleping sõlmitud kirjalikult.448 Lühiajaline töö on tööandja poolt formaliseeritud vastavate 
dokumentide (booklet) või registri kaudu, kuhu peab kandma, millised töötajad mitu tundi konkreetsel 
päeval tööd sooritavad (Lege Nr. 52/2011, artikkel 5 lg 2 p-d a)-c)).449 Slovakkia õiguse järgi peavad 
töösuhte pooled kohustuslikus korras sõlmima kirjaliku töölepingu kõikide lühiajaliste töölepingu 
liikide puhul (Zákonník práce, § 226 lg 2, § 228 lg 1, § 228a lg 2). 

TLS § 4 lg 2 järgi on töölepingu sõlmimine kirjalikult kohustuslik, kui TLS § 4 lg 5 kohaselt ei ületa 
töölepingu kestus kahte nädalat. Taolist regulatsiooni võib pidada mõistlikuks ning vajalik ei ole luua 
erandit lühiajalise töö jaoks, mis ületab kahte nädalat. Töölepingute kirjalik sõlmimine on vajalik, 
kuna vastasel juhul võivad esineda mitmed hilisemad vaidlused töösuhte poolte vahel, näiteks kas või 
töötasu suuruse osas. Töölepingu kirjalikku sõlmimist ei saa pidada liialt suureks koormaks töösuhte 
pooltele. Esmalt ei saa pidada probleemiks töölepingu enda koostamist – internetis võib leida mitmeid 
tasuta kättesaadavaid vorme, mida on töölepingu pooltel võimalik oma töösuhtes kasutada. Teisalt ei 
ole ka allkirjastamise protsess liialt koormav, kuivõrd seda on võimalik teha kas või interneti teel 
digiallkirjaga. Niisiis puudub lõppastmes pädev põhjendus käesoleva regulatsiooni muutmiseks. Lisaks 
ei ole vähem koormavad Ungaris ning Rumeenias ette nähtud alternatiivid töö registreerimise näol, 
kuivõrd ka sellisel juhul kulub taolise tegevuse tegemiseks tööandjal aega.  

Lühiajalise töölepingu alusel töötavate isikute arvu piiramine450  

Ungaris on lühiajaliste töölepingute sõlmimine piiratud vastavalt traditsiooniliste töölepingute 
keskmisele arvule, mis on sõlmitud viimase kuue kuu jooksul konkreetses ettevõttes (2010/LXXV, § 1 
lg 2). Näiteks kui traditsioonilisi töölepinguid ei ole antud ettevõttes üldse sõlmitud, võib ainult ühe 
töötajaga lühiajalise töölepingu sõlmida ühe päeva kohta; kui traditsioonilisi töölepinguid on sõlmitud 
1–5, võib maksimaalselt kaks lühiajalist töölepingut sõlmida ühe päeva kohta; kui traditsioonilisi 
töölepinguid on sõlmitud 6–20, võib kuni neli lühiajalist töölepingut sõlmida ühe päeva kohta; kui 
ettevõttes on sõlmitud 21 või rohkem traditsioonilist töölepingut, võib lühiajalisi töölepinguid sõlmida 
maksimaalselt 20% ühe päeva kohta antud arvu määras.451 Nagu näha, käib lepingute arvestamine ühe 
päeva kohta. Idee on selles, et lühiajaliste töölepingute sõlmimist võib päevade mõttes ühe aasta 
raames ebavõrdselt jagada (2010/LXXV, § 1 lg 3). Näiteks kui tööandjal on sõlmitud viie töötajaga 
traditsioonilised täistööajaga töölepingud, võib tööandja tööle võtta kaks töötajat lühiajaliseks tööks 
ühe päeva kohta. See tähendab, et tööandja võib näiteks aastas igal päeval tööle võtta kaks töötajat 
                                                             
444 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
445 Eurofound. New forms of employment, lk 50. 
446 Kártyás, G., lk 11. 
447 Ibid, lk 6. 
448 Presada, F., lk 2. 
449 Ibid, lk 4. 
450 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
451 Eurofound, 2015, New forms of employment. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 116 
 

lühiajalise töölepingu alusel. Alternatiivselt võib tööandja ühes aastas kokku tööle võtta kas või 730 
töötajat üheks päevaks lühiajalise töölepingu alusel (365x2=730). Tööandja käitub samuti seaduse 
piirides, kui ta võtab tööle näiteks 100 töötajat lühiajaliseks tööks seitsmeks päevaks ühes aastas. Siiski 
pole lubatud ühe aasta jooksul mitte kasutatud päevade/töötajate hulka üle kanda järgmisesse 
aastasse.452 Rumeenias ega Slovakkias ei ole lühiajaliste töötajate arvu piiramist ühe ettevõtte kohta 
ette nähtud.  

Eestis pole mõistlik taolist regulatsiooni, nagu Ungaris sätestatud, ette näha. See piirab liigselt 
ettevõtete võimalust lühiajalisi töölepinguid sõlmida. Eriti olukorras, kus teatud hooajalise 
suunitlusega ettevõte soovibki täielikult opereerida vaid lühiajaliste töötajatega. Samuti on Ungari 
näitel arvutamise süstemaatika küllaltki keeruline ning võib tekitada tööandjates segadust, niisiis 
võidakse õigust valesti kohaldada. 

Töölepingu maksimaalne kestus ühe töösuhte raames 

Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks453 

Ungari õiguse järgi saab lühiajalise töölepingu juhutöö tegemiseks sõlmida maksimaalselt viieks 
järjestikuliseks päevaks. Kokku võib taolisi lepinguid sõlmida 15 päevaks ühe kuu raames ning 90 
päevaks ühe aasta raames (2010/LXXV § 2 lg 3). Lühiajalise töölepingu hooajalise töö tegemiseks saab 
Ungaris sõlmida maksimaalselt 120 päevaks ühe aasta raames (2010/LXXV § 2 lg 1-2).454 Kui töötaja 
peaks ühe tööandjaga sõlmima lepingud nii juhutöö kui ka hooajalise töö tegemiseks, on mõlema 
puhul kokku maksimaalseks töötamise päevade arvuks aasta raames ikkagi 120 päeva (2010/LXXV § 1 
lg 4 p b)).455 Rumeenia õiguse järgi võib töölepingu lühiajaliseks tööks sõlmida ühe töösuhte raames 
maksimaalselt 90 päevaks ühe kalendriaasta kohta (Lege Nr. 52/2011, artikkel 4 lg 4). Selgitatud on, et 
kui töö kestab üle 90 päeva, siis pole tõenäoliselt tegemist ajutise iseloomuga tööga ning seega pole 
lühiajaline tööleping asjakohane.456 Slovakkia õiguse järgi on võimalik sõlmida leping tulemuse 
saavutamiseks maksimaalselt 350 töötunniks ühe kalendriaasta raames (Zákonník práce, § 226 lg 1). 

Eesti õiguses soovitame lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks maksimaalseks kestuseks ette näha 
Rumeenia õiguse eeskujul 90 päeva ühe töösuhte raames. Analüüsitud riikide näitel on see justkui 
kuldne kesktee, andes võimaluse tööandjale teatud perioodiks sõlmida lühiajaline tööleping, mis on 
olemuselt paindlikum kui traditsiooniline tööleping. Selline tähtaeg annab tööandjale piisava 
võimaluse kasutada lühiajalise töölepingu raames tööjõudu, sooritamaks vajalikke töid, olgu nad 
hooajalised või ajutise iseloomuga. Samal ajal antud regulatsioon piirab lühiajalise töö kasutamist 
piisavalt nii, et ühe töösuhte raames ei ole võimalik taolist lepingut liiga kaua kasutada. See on vajalik, 
kuna vastasel juhul võikski töötaja jääda pikaks ajaks taolise lepingu alusel töötama, mille puhul 
teatud tööõiguslikud garantiid on loovutatud. Mõistlik ei ole ajutise töö puhul ette näha taolist 
regulatsiooni nagu Ungaris, kus on töötajal võimalik järjestikuselt tööd teha maksimaalselt viis päeva, 
kuid aasta lõikes kokku siiski 90 päeva. Taoline süsteem ei ole töötajale soodsam. 

8.7.6 Töötasu 457 
Ungari õiguse järgi ei pea tööandja lühiajalisele töötajale riiklikult ette nähtud miinimummääras 
töötasu maksma, töötasuks peab hoopis olema vähemalt 85% kehtestatud riiklikust miinimummäärast 
ja 87% juhul, kui töötajal on vähemalt keskharidus (2010/LXXV, § 4 lg 1a).458 Varasemalt oli ka 
Rumeenia õiguses lühiajaliste töötajate puhul ette nähtud riiklikult kehtestatud minimaalsest määrast 
väiksem töötasu määr. Siiski muudeti seadust ning kehtiva õiguse järgi on ka lühiajalisel töötajal õigus 
                                                             
452 Kártyás, G., lk 5. 
453 Töölepingu maksimaalset pikkust lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul ettenähtud ei ole, selle lühiajalisus seisneb 
lühikeses tööajas, nagu käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” alguses on välja toodud. 
454 Eurofound. New forms of employment, lk 51. 
455 Kártyás, G., lk 4. 
456 Presada, F., lk 4. 
457 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
458 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 51. 
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töötasule vähemalt riiklikult kehtestatud miinimummäära ulatuses (Lege Nr. 52/2011, artikkel 11 lg 2). 
Samuti oli varasemalt ette nähtud maksimaalne piir, palju lühiajalisele töötajale töötasu võib maksta, 
kuid ka see säte on kehtetuks muudetud.459 Slovakkia õiguse järgi on ka lühiajalistel töötajatel õigus 
töötasule vähemalt riiklikult kehtestatud alampiiri suuruses (Zákonník práce, § 223 lg 2 ja § 119 lg 
1).460 

Ka Eesti õiguses ei tohi lühiajalise töö puhul ette näha erandit minimaalse töötasu suuruse osas ning 
selleks peab olema vähemalt riiklikult kehtestatud miinimummäär. Puudub põhjendus, miks peab 
lühiajalistele töötajatele antud määrast vähem töötasu maksma.  

Lisaks on Rumeenia õiguses sätestatud, et töötajale peab töötasu ühe päeva eest maksma minimaalselt 
kaheksa töötunni eest ning seda isegi siis, kui kokku lepiti vähemas töötundide arvus ühe päeva kohta 
(Lege Nr. 52/2011, artikkel 4 lg 2).461 Eesti õiguses ei ole taolist sätet mõistlik ette näha. Selline 
regulatsioon on lepinguvabadust liigselt piirav ning sisuliselt ei ole siis pooltel võimalik kokku leppida 
tööpäevades, mis kestaksid vähem kui kaheksa tundi. 

8.7.7  Töö- ja puhkeaeg 
Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks  

Rumeenia õiguse järgi, nagu juba töötasu teema juures sai välja toodud, peab tööandja maksma 
töötajale kaheksa tunni eest töötasu ühe tööpäeva kohta. Niisiis saab justkui eeldada, et reeglina 
sisaldubki tööpäevas vähemalt kaheksa töötundi – ilmselt ei soovi ükski tööandja leppida kokku 
vähemas arvus töötamise tundides ühe päeva kohta, kui töötasu tuleb maksta niikuinii kaheksa 
töötunni eest. Ungaris võivad töötunnid päevade vahel jaguneda ebavõrdselt (nt ühel päeval töötatakse 
kaks tundi, teisel päeval kuus tundi).462 Slovakkia õiguse puhul võib eeldada lepinguvabaduse 
kehtimist ning seega võivad ka pooled soovi korral kokku leppida, et töötunnid jagunevad päevade 
vahel ebavõrdselt. Lepinguvabadus töötundide arvus kokkuleppimise osas tööpäeva raames peab 
kehtima ka Eestis, kuna puudub mõistlik vajadus selle piiramiseks. 

Ungari õiguses peab tööandja töötajale ühe päeva raames kindlustama vaid kaheksa tundi puhkeaega 
tavalise 11 tunni asemel (Act I of 2012, § 104 lg 2) ning iganädalast puhkeaega töötajale pakkuma ei 
pea (Act I of 2012, § 105 lg 3).463 Rumeenia õiguse järgi peab tööandja töötajale garanteerima vähemalt 
12 tundi igapäevast puhkeaega (Lege Nr. 52/2011, artikkel 4 lg 2)464. Slovakkia õiguse järgi kohaldub 
lühiajalisele tööle sama töö- ja puhkeaja regulatsioon, mis traditsioonilise töölepingu puhulgi 
(Zákonník práce, § 223 ls 1).465  

Eestis võib lähtuda TLS-is sätestatud töö- ja puhkeaja reeglite kohaldamisest ka lühiajaliste 
töölepingute puhul. Igapäevase ning -nädalase puhkeaja garanteerimine töötajale on vajalik tema 
tervise kaitsmise seisukohalt ning seega on selle õiguse tagamine oluline. Niisiis ei oleks puhkeaeg see 
aspekt, mille arvel tööandjatele rohkem paindlikkust pakkuda.  

Lisaks eelnevale on Ungari õiguses (2010/LXXV § 11 lg 8) seoses tööajaga erinevalt traditsioonilisest 
töölepingust tööandjal võimalus töö tegemise kohta antud teavitus telefoni või interneti teel tagasi 
võtta kahe tunni jooksul selle esitamisest. Kui antud teavitus on tehtud eelneval päeval sellest, kui töö 
pidi aset leidma; või alternatiivselt, kui töö peaks kestma rohkem kui üks päev, võib teavituse tagasi 
võtta kuni kella kaheksani hommikul antud päeval, kui töö peaks pihta hakkama. Näiteks kui 
ettenägematute ilmaolude tõttu ei ole võimalik viljakoristust teatud päeval teha, võib tööandja eelmisel 

                                                             
459 Presada, F., lk 3. 
460 Kahancová, M., Sedláková, M., lk 4. 
461 Presada, F., lk 4. 
462 Kártyás, G., lk 7. 
463 Ibid, lk 8. 
464 Presada, F., lk 4. 
465 Kahancová, M., Sedláková, M., lk 5. 
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päeval tehtud teavituse tagasi võtta töö tegemiseks ettenähtud päeval kuni kella kaheksani hommikul. 
Sel juhul ei pea tööandja töötajatele töötasu maksma.466 

Eesti puhul ei saa taolist sätet soovitada, kuivõrd see oleks töötajate perspektiivist äärmiselt 
ebasoodne. Tegemist on olukorraga, kus töötaja on oma aja planeerinud tööandja kasuks töötamisele, 
kuid tööandjal on võimalus sisuliselt viimase momendini töö andmisest keelduda. Tööandjale oleks 
taoline säte kindlasti kasulik, kuivõrd oleks võimalik ettevõtlusrisk endalt töötajatele asetada. Kuid 
kuna taoline regulatsioon oleks töötaja jaoks niivõrd ebaõiglane, siis oleks töösuhte poolte huvide 
tasakaal liialt tugevalt tööandja kasuks viltu.  

Lühiajaline tööleping regulaarseks tööks  

Nagu juba öeldud, kehtib Slovakkia õiguse järgi lühiajalisele tööle sama töö- ja puhkeaja regulatsioon, 
mis traditsioonilise töölepingu puhulgi (Zákonník práce, § 223 ls 1).467 Lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul on aga ette nähtud teatud erisused. Nagu käesoleva analüüsi “Juhutöö: 
lühiajaline töö” alguses sai selgitatud, seisneb lühiajaliste töölepingute regulaarseks tööks 
“lühiajalisus” eelkõige piiratud tööajas. Niisiis võib Slovakkia õiguse järgi lühiajalise töölepingu 
regulaarseteks tegevusteks puhul tööd teha ühe nädala jooksul maksimaalselt 10 tundi (Zákonník 
práce, § 228a lg 1). Lepingu ajutise töö tegemiseks õpilasele puhul ei tohi ühe nädala jooksul tööd teha 
rohkem kui keskmiselt 20 tundi, keskmise töötundide arvutamise aluseks võib võtta mistahes perioodi 
pikkuse, kuid see ei tohi olla rohkem 12 kuud (Zákonník práce, § 227 lg-d 1-2).468 Niisiis on õpilaste 
puhul regulatsioon paindlikum, kuivõrd lubatud tundide arv nädala kohta on suurem ning lisaks võib 
neid arvestada keskmiselt, mitte rangelt ühe konkreetse nädala raames. 

Sarnase regulatsiooni soovitame ka Eesti õigusesse üle võtta. Niisiis üldreeglina Eesti õiguse puhul 
võib lähtuda TLS-is sätestatud töö- ja puhkeaja reeglitest. Lisaks peab ette nägema, et lühiajalise 
töölepingu regulaarseks tööks raames on lubatud sooritada tööd kuni 10 tundi ühe nädala jooksul. See 
oleks efektiivne viis, kuidas vältida traditsiooniliste töölepingute asendamist lühiajaliste 
töölepingutega, mille puhul on töötajale garanteeritud vähem õigusi. Nimelt on piiratud töötundide 
arv ühe nädala kohta ning kuna see arv ei ole kuigi suur, siis on vaja isikutel sõlmida traditsiooniline 
tööleping juhul, kui tööandjal on vajadus rohkema tööjõu järele, st vaja oleks, et töötaja sooritaks üle 
10 töötunni nädalas. Kuna aga õpilaste puhul on niikuinii objektiivselt piiratud aeg, kui kaua antud 
töölepingu raames töötada saab,469 võib lubada suuremat paindlikkust, lubades nädala jooksul 
suurema arvu töötunde sooritada ning nende arvestust pidada keskmise alusel, lähtudes teatud 
pikkusega perioodist, milleks võiks olla maksimaalselt 12 kuud. Nimelt ei ole õpilaste puhul vaja karta, 
et nad jäävad antud töövormi alusel väga pikaks või lausa eluks ajaks tööle, mis tähendaks seda, et nad 
traditsioonilise töölepingu sõlmimiseni kunagi ei jõuaks. 

8.7.8 Põhipuhkus470 
Ungaris on lühiajalise töölepingu alusel töötaval isikul õigus põhipuhkusele, kuid selle toimumise aja 
võib tööandja endale sobivalt ise määrata, arvestamata töötaja huvidega. Põhipuhkus on võimalik 
siiski vaid hooajalise töö puhul, kuna lühiajalise töö puhul on järjestikku võimalik tööd sooritada vaid 
korraga viis päeva ning Ungari õiguse järgi on vaja ühe põhipuhkuse päeva välja teenimiseks töötada 
12–15 päeva. Isegi kui lühiajalise töö raames on ühe aasta jooksul kokku võimalik töötada kokku kuni 
90 päeva, jaotuvad lepingud ikkagi eraldi maksimaalselt 5-päevalisteks lepinguteks ning neid ei 
arvutata kokku põhipuhkuse arvestamiseks.471 Rumeenia õiguse (Lege Nr. 52/2011) ega Slovakkia 
õiguse (Zákonník práce) järgi ei ole põhipuhkust ette nähtud. 

                                                             
466 Kártyás, G., lk 11. 
467 Kahancová, M., Sedláková, M., lk 5. 
468 Ibid. lk 4. 
469 Kui töötaja kooli lõpetab, peab leping lõppema või kui töötaja saab 26 aastat vanaks, peab leping lõppema hiljemalt selle 
kalendriaasta lõpuks (Zákonník práce, § 227 lg-d 1–2). 
470 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
471 Kártyás, G., lk 7. 
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TLS § 68 lg 4 kohaselt on töötajal õigus põhipuhkusele, kui ta on töötanud tööandja juures vähemalt 
kuus kuud. Lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul ei teki töötajal õigust põhipuhkusele, kuivõrd 
selle maksimaalseks kestuseks sai seatud 90 päeva.472 Puudub vajadus seaduse muutmise järele, 
kuivõrd tagama peab lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks paindliku kasutamise. Kaitstud on ka 
töötaja huvid, kuna TLS § 71 mõttes hüvitatakse töölepingu lõppemisel töötajale kasutamata jäänud 
aegumata põhipuhkus rahas. Lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul võib aga töötajal tekkida 
õigus põhipuhkusele, kui töötatakse TLS § 68 lg 4 mõttes vähemalt kuus kuud, kuna lepingu 
maksimaalne kestus pole piiratud. Kuna töötaja teeb tööd osalise tööajaga, st tööandjal ei ole töötajat 
väga palju vaja, võib tõenäoliselt arvata, et pooled jõuavad kokkuleppele puhkuse toimumise ajas.  

8.7.9 Töölepingu lõppemine 
Töölepingu lõppemine poolte kokkuleppel473 

Kuigi sellele ei ole õiguskirjanduses eraldi tähelepanu pööratud, võib eeldada, igal juhul on poolte 
kokkuleppel võimalik lühiajaline tööleping lõpetada. Nii peab olema ka Eestis. 

Töölepingu lõppemine tähtaja möödumisel 

Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks (mis on igal juhul tähtajaline leping) ning tähtajaliselt sõlmitud 
lühiajaline tööleping regulaarseks tööks lõpevad eelkõige tähtaja möödumisel. Nii peab olema ka 
Eestis.  

Lisaks on lühiajalise töö ajutiseks tööks õpilase puhul Slovakkia õiguses sätestatud, et taoline leping 
peab lõppema hiljemalt siis, kui õpilane kooli lõpetab. Lisaks on sätestatud, et kui õpilane saab 26 
aastat vanaks, peab leping lõppema hiljemalt antud kalendriaasta lõpuks (Zákonník práce, § 227 lg-d 
1–2). Sama sisuga regulatsiooni soovitame kehtestada ka Eestis lühiajalise töölepingu regulaarseks 
tööks puhul, kui leping sõlmitakse õpilasega. 

Töölepingu ülesütlemine 

Lühiajaline tööleping ajutiseks tööks  

Ungari õiguse näitel puuduvad üldjoontes erinevused võrreldes traditsioonilise tähtajalise 
töölepinguga lühiajalise tähtajalise töölepingu ülesütlemisel. Siiski ei ole töötajatel õigust ülesütlemise 
korral mitte mingisugusele hüvitisele. Samuti ei pea pooled järgima töölepingu ülesütlemise puhul 
etteteatamise tähtaegu.474 Rumeenia õiguses ei ole lühiajaliste töölepingute puhul ülesütlemise 
regulatsiooni sätestatud.475 Slovakkia õiguses ei ole ka reguleeritud lühiajalise töölepingu (lepingu 
tulemuse saavutamiseks) ülesütlemist. 

Eesti õiguses peab jätkuvalt tähtajalise lühiajalise töö puhul kehtima põhimõte, et korraliselt ei ole 
üldreeglina võimalik tähtajalist lepingut üles öelda (TLS § 85 lg 2, lg 5). Erakorralise ülesütlemise 
puhul võiksid etteteatamise tähtajad mitte kohaldamisele kuuluda476 ning samuti sarnaselt Ungari 
õigusega soovitame ette näha, et töötajatel puuduks õigus hüvitisele, kui leping erakorraliselt peaks 
üles öeldama. Seda eesmärgil pakkuda tööandjale võimalikult palju paindlikkust lühiajalise töölepingu 
kasutamise puhul. Tõenäoliselt ei oleks lepingute lühiajalisuse tõttu hüvitised niikuinii väga suured 
ning niisiis ei oleks töötajate perspektiivist olukord niivõrd ebasoodne. Seega võib selle arvel töösuhte 
paindlikumaks luua. 

Lühiajaline tööleping regulaarseks tööks 
                                                             
472 Nagu sai selgitatud käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” alapunktis “Töölepingu maksimaalne kestus ühe töösuhte 
raames”. 
473 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
474 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 51. 
475 Presada, F., lk 8. 
476 Tegelikkuses on ka TLS-i selgitustes välja toodud, et ennetähtaegne ülesütlemine saab tähtajaliste lepingute puhul toimuda 
üksnes erandolukordades ning sellistel juhtudel võib tööandja ka etteteatamise tähtaja järgimata jätta. Töölepingu seadus. 
Selgitused töölepingu seaduse juurde. Tallinn: Juura 2013, lk 161. 
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Nagu juba öeldud, saab Slovakkia õiguse järgi kahte lühiajalise töölepingu liiki – leping regulaarse 
tegevuse teostamiseks ning leping ajutise töö tegemiseks õpilasele – sõlmida nii tähtajaliselt kui ka 
tähtajatult. Kuivõrd töölepingu ülesütlemine on seotud lepingu tähtajaga, tuleb siinkohal eristada 
tähtajalist ning tähtajatut lühiajalist töölepingut regulaarseks tööks.  

Tähtajalise lepingu ülesütlemise puhul kehtivad kõik ettepanekud ning mõtted, millest sai kirjutatud 
käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” eelmises alapunktis lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks 
puhul.  

Tähtajatu lepingu puhul on Slovakkia õiguses ette nähtud lepingu regulaarse tegevuse teostamiseks 
ning lepingu ajutise töö tegemiseks õpilasele puhul korralise ülesütlemise õigus mõlemale poolele 15-
päevase etteteatamise tähtajaga (Zákonník práce, § 228 lg 2, § 228a lg 3). Eesti õiguse raames 
soovitame ette näha võimaluse mõlemale lepingupoolele korraliselt tähtajatu lühiajaline tööleping üles 
öelda, kuigi praegu TLS § 85 lg 5 mõttes tööandja töölepingut korraliselt üles öelda ei või. Niisiis saab 
anda antud võimaluse ka tööandjale. Samuti soovitame, et tähtaeg oleks lühem, st 15 päeva, mitte 30 
päeva, nagu kehtiv TLS § 98 lg 1 ette näeb. Taoline regulatsioon pakuks pooltele rohkem paindlikkust. 
Erakorralise ülesütlemise puhul võiksid kehtida samad põhimõtted, millest sai kirjutatud käesoleva 
analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” eelmises alapunktis lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul.  

8.7.10 Töötervishoid ja -ohutus477 
Riskide hindamine 

Slovakkia õiguses kehtivad lühiajalise töö korral samasugused töötervishoiu ja -ohutuse reeglid nagu 
traditsioonilise töö puhul (Zákonník práce, § 223 lg 2, § 147 lg 1). Niisiis Slovakkia õiguse puhul lasub 
riskide hindamise kohustus tööandjal. TTOS § 13 lg-te 1–5 järgi on ka Eestis tööandja kohustuseks 
riskide hindamine. Puudub vajadus lühiajalise töö mõttes muudatusi teha.  

Juhendamine ja väljaõpe 

Rumeenia õiguse järgi lasub tööandjal kohustus ning vastutus töötajat töö jaoks koolitada, koolitus 
peab toimuma enne töö algust või siis, kui töötamise koht vahetub (Lege Nr. 52/2011, artikkel 5 lg 3 p 
b)).478 Kuivõrd Slovakkias kehtivad lühiajalise töö korral samasugused töötervishoiu ja -ohutuse 
reeglid nagu traditsioonilise töö puhul, nagu juba öeldud, võib järeldada, et ka Slovakkias on tööandja 
kohustuseks korraldada töötaja juhendamine ning väljaõpe. Sarnased põhimõtted leiduvad TTOS § 13 
lg 1 p-s 13, puudub vajadus lühiajalise töö mõttes muudatusi teha.  

Tervisekontroll 

Ungari õiguses peab küll tööandja üle vaatama, kas töötaja on sobilikus vormis ja olekus antud töö 
tegemise jaoks (2010/LXXV § 6), kuid reeglina puudub tööandjal kohustus läbi viimaks 
tervisekontrolli. Erandlikel juhtudel pole siiski võimalik tööd alustada ilma tervisekontrolli 
läbiviimiseta – näiteks siis, kui töötajaks on alaealine isik, rase naine, rinnaga toitev ema või kui töö 
iseloomu tõttu puutub töötaja kokku epideemiatega või kui töö on seotud toiduga.479 Niisiis Ungari 
õiguse näitel on tervisekontrolli kohustus tööandjale teatud juhtudel ka lühiajalise töö puhul ette 
nähtud. Slovakkia puhul võib ka eeldada, et teatud juhtudel on tervisekontrolli läbiviimine 
kohustuslik, kuna lühiajalise töö korral kehtivad samasugused töötervishoiu ja -ohutuse reeglid nagu 
traditsioonilise töö puhul, nagu eelnevalt juba välja toodud. Välisriikide õiguste valguses puudub 
vajadus Eestis kehtivat õigust muuta, mille kohaselt on tervisekontroll tööandja kohustuseks TTOS § 
13 lg 1 p 7 mõttes ainult teatud juhtudel, nimelt siis, kui töötaja tervist võib tööprotsessi käigus 
mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. 

Tööõnnetused ja kutsehaigestumised 

                                                             
477 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
478 Presada, F., lk 4. 
479 Kártyás, G., lk 8. 
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Kirjanduses pole sõnaselgelt välisriikide õiguste puhul antud teemat käsitletud. Kuna aga lühiajalise 
töö puhul tehakse tööd tööandja juhtimise ning kontrolli all ning eeldatavasti ka tööandja ruumides, 
on tõenäoliselt võimalik tööõnnetusi ning kutsehaigusi tuvastada. 

Lõppastmes saab öelda, et töötervishoiu ja -ohutusega seonduvalt eripäraseid probleemkohti 
lühiajalise töö puhul ei ole, kuna lühiajalise töö raames tehakse tööd sarnaselt traditsioonilise 
töölepinguga. 

8.7.11 Töö tegija koolitamine 
Slovakkia õiguse raames tuleb eitada töötaja õigust koolitusele, kuivõrd ei seadusest ega 
õiguskirjandusest ei tulene, et koolituse kohustust reguleeriv osa Slovakkia töökoodeksist (Zákonník 
práce, §§ 153-155) lühiajalise töö puhul kohaldub. Ungari ning Rumeenia osas puudub täpsem 
informatsioon. 

Eesti õiguse raames soovitame tööandja koolitamise kohustuse osas ette näha erineva regulatsiooni 
lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks ning lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks raames. Nii võiks 
lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul sätestada paindlikuma regulatsiooni tööandja jaoks nii, et 
mitte kehtestada töötajate koolitamise kohustust. Nimelt on taoline tööleping olemuselt lühikese 
kestusega. Piisavaks võib pidada töö alguses läbiviidavat väljaõpet, millest sai räägitud töötervishoiu ja 
-ohutuse raames. Tõenäoliselt ei toimu töö tegemise osas töölepingu kehtivuse ajal suuri muudatusi, 
mis võiksid koolituse vajalikuks muuta. Samuti on tööandjale liigselt koormav ette näha koolitamise 
kohustus, kui töötaja väga kaua antud tööandja jaoks ei tööta. Niisiis on töötajal endal võimalik end 
soovi korral koolitada, mille raames pakub abi Töötukassa. 

Määrus tööhõiveprogramm 2017–2020480 (edaspidi kui määrus) näeb ette kolm teenust, mida Eesti 
Töötukassa hakkab osutama määruse § 7 lg 4 kohaselt ka töötajatele. Esmalt osutatakse töötajale 
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse481 (edaspidi TTTS) § 9 lg 1 p 3 mõttes tööturukoolitust määruse § 
21 sätestatud tingimuste täitmisel. TTTS § 13 lg 1 järgi on tööturukoolitus täienduskoolitus, kus 
omandatakse või arendatakse ameti- või muid oskusi. Lisaks on töötajal võimalik määruse § 5 punkti 6 
mõttes saada kvalifikatsiooni saamise toetust. Määruse § 15 lg 1 ja lg 3 järgi tähendab kvalifikatsiooni 
saamise toetus seda, et töötajal on antud sätetes täidetud tingimustel võimalik saada kvalifikatsiooni 
tõendava dokumendi, sealhulgas kutse- või pädevustunnistuse ja mootorsõiduki juhtimise õigust 
tõendava dokumendi saamisega seotud kulude eest hüvitust. Kolmanda teenusena on töötajal võimalik 
saada määruse § 5 punkti 7 järgi tasemeõppes osalemise toetust. Määruse § 16 lg 1 järgi makstakse 
tasemeõppes osalemise toetust teatud antud paragrahvis sätestatud tingimustel kutsehariduse, 
rakenduskõrghariduse või bakalaureuseõppe õppekavadel kõrghariduse omandamiseks, kui isik asub 
õppima õppekohale, mida rahastatakse riikliku koolitustellimuse alusel või riigi tegevustoetusest.482 

Koolitamise kohustuse tööandja poolt peab aga ette nägema lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks 
puhul. Sellisel juhul on töösuhe eelduslikult pikem ning tõenäolisemaks muutub, et koolitus on mingil 
momendil vaja läbi viia seoses muudatustega töö tegemise osas. Kuna töötaja on tööandja alluvuses 
pikemat aega, võib eeldada ka tööandja huvi koolitust läbi viia. Niisiis on mõistlik tööandjale vastav 
kohustus asetada. 

8.7.12 Sotsiaalkindlustus483 
Ungari õiguse järgi (2010/LXXV § 10) ei ole lühiajalisel töötajal täies mahus sotsiaalkindlustuslikku 
kaitset – töötajal on küll pensionikindlustus ning töötuskindlustus, kuid mitte ravikindlustus.484 
Rumeenia tööõiguse järgi (Lege Nr. 52/2011, artikkel 9 lg-d 1-2) lühiajalisel töötajal sotsiaalkindlustus 

                                                             
480 Tööhõiveprogramm 2017–2020. – RT I, 22.11.2016, 12. Määrus jõustub 01.05.2017. 
481 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus. – RT I, 03.01.2017, 23. 
482 Täienduskoolitusest ning tasemekoolituse toetusest saab lähemalt lugeda siit: – 
https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassalt-tootajale-uued-voimalused-oskuste-taiendamiseks (26.04.2017). 
483 Antud analüüs kehtib nii lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks kui ka lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul. 
484 Kártyás, G., lk 8. 
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puudub. Peamiseks põhjuseks, miks töötaja sotsiaalsetest hüvedest on ilma jäetud, on asjaolu, et antud 
töö puhul makstakse töötajatele reeglina väga vähe töötasu.485 Seega on lühiajalistel töötajatel õigus 
sotsiaalkindlustusele vaid siis, kui nad vabatahtlikult sotsiaalkindlustuse süsteemi rahaliselt 
panustavad.486 Slovakkias on lühiajalistele töötajatele sotsiaalkindlustus tagatud.487  

Eesti õiguses peab ka lühiajalise töölepingu alusel töötaval töötajal sarnaselt Slovakkia õiguselga olema 
sotsiaalkindlustus. Kehtiva Eesti õiguse järgi on töötajal töötuskindlustus TKindlS § 3 lg 1 mõttes, kui 
makstakse töötuskindlustusmakset. Veel on töötajal pensionikindlustus RPKS § 3 p 1 järgi, kui SMS § 
2 lg 1 p 1 mõttes makstakse töötajale makstavalt töötasult ning muudelt tasudelt sotsiaalmaksu. 
Ravikindlustusele on töötajal õigus RaKS § 5 lg 2 p 1 mõttes, kui tööleping oleks sõlmitud üle 
ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks ning kui töötaja eest maksab sotsiaalmaksu tööandja SMS § 
2 lg 1 p 1 kohaselt. Sotsiaalmaksu peab tööandja maksma SMS § 2 lg 2 ja § 21 mõttes sotsiaalmaksu 
kuumäära osas (SMS § 7 lg 1 mõttes on selleks 33 protsenti, st 141,9 eurot antud summalt) olenemata 
sellest, kui suur töötaja töötasu ühes kuus on. See võib aga osutuda probleemiks lühiajalise töö puhul, 
kuivõrd tehtava töö kogus ei pruugi piisavalt suur olla. Niisiis võiks lühiajalise töö mõttes ette näha, 
nagu on sätestatud SMS § 2 lg-s 4, et tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötajale tegelikult 
makstud töötasu määras. Nii ei oleks tööandjale sotsiaalmaksu maksmine liialt koormav ning 
lühiajalise töölepingu alusel töötavad töötajad omaksid õigust pensioni- ja ravikindlustusele. 

8.7.13 Kokkuvõte  
Antud analüüsi raames selgitasime välja lühiajalise töö määratluse. Tavaliselt mõistetakse lühiajalise 
töö all töötamise vormi, mis on seotud kas üksiku projekti, konkreetse ülesande või hooajalise töö 
läbiviimisega. Traditsioonilisest tähtajalisest või tähtajatust töölepingust eristab lühiajalist tööd see, et 
reeglina pole välisriikide õiguste (Ungari, Rumeenia, Slovakkia) puhul töötajale niivõrd palju õigusi 
tagatud nagu traditsioonilise tähtajalise või tähtajatu töölepingu kohaselt.488 Kuivõrd Eesti õiguse 
mõttes pole erisusi reeglina lühiajalise töö raames võimalik teha, ei ole lühiajalises töös võimalik 
kokku leppida nii, nagu seda antud välisriikide õiguste järgi teha saab. 

Uuritud välisriikide õiguse kohaselt (Ungari, Rumeenia, Slovakkia) võib üldjoontes eristada 
kahesuguseid lühiajalisi töölepinguid – selliseid, mida võib sõlmida ainult tähtajalistena ning selliseid, 
mida võib sõlmida nii tähtajalistena kui ka tähtajatutena. Nii Ungari (lühiajaline töö ja hooajaline töö), 
Rumeenia kui ka Slovakkia (leping tulemuse saavutamiseks) õiguste näitel on lubatud tähtajalised 
lühiajalised töölepingud. Niisiis taoliste lühiajaliste töölepingute “lühiajalisus” seisnebki eelkõige 
selles, et need on mõeldud kasutamiseks vaid lühikese tähtaja vältel, nende kasutamiseks on 
sätestatud ajaline maksimumpiirang. Eesti õigusesse soovitame välisriikide eeskujul sätestada ka 
taolise tähtajalise lühiajalise töölepingu “lühiajaline tööleping ajutiseks tööks”. Lisaks on Slovakkia 
õiguse näitel võimalik lühiajaline tööleping sõlmida ka tähtajatuna, seda kahe lepingutüübi puhul – 
leping regulaarseteks tegevusteks ning leping ajutise töö tegemiseks õpilastele. Kuivõrd antud 
lepingute puhul ei ole piiratud nende pikkus ühe kalendriaasta vältel, on piiratud nende mõttes tööaeg 
ühe nädala raames ning seega seisnebki taoliste lepingute “lühiajalisus” osalises tööajas. Eesti 
õigusesse soovitame antud eeskujul sätestada lühiajalise töölepingu “lühiajaline tööleping regulaarseks 
tööks”. 

Töö tegija õigusliku seisundi mõttes võib välisriikide näitel jaatada lühiajalise töölepingu alusel 
töötava isiku töötaja staatust. Siiski on teatud aspektides taolisel töötajal vähem õigusi, võrreldes 
traditsioonilise töölepingu alusel töötamisega. Ka Eesti õiguses soovitame taolise õigusliku staatuse 
ettenägemist lühiajalise töölepingu alusel töötava isiku puhul. Niisiis saab jaatada TLS-i kohaldumist, 
kuid teatud punktides näeksime ette mõningad erisused, võrreldes traditsioonilise töölepinguga, et 
pakkuda tööandjatele rohkem paindlikkust.  

                                                             
485 Presada, F., lk 3–4. 
486 Presada, F., lk 8–9. 
487 Kahancová, M., Sedláková, M., lk 5. 
488 Nagu järgnevalt käesoleva analüüsi “Juhutöö: lühiajaline töö” vältel näha on.  
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Töölepingu sõlmimise puhul ei ole mõistlik ette näha teatud sektoreid või tegevusalasid, kus 
lühiajaliste töölepingute sõlmimine lubatud on. Selle asemel on mõistlik lühiajalise töölepingu 
ajutiseks tööks puhul lähtuda juba olemasolevast regulatsioonist TLS § 9 lg 1 kohaselt, mille järgi on 
tööandjal kohustus töö ajutisust või hooajalisust objektiivselt põhjendada. Lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul võib aga ette näha, et tööandja peaks objektiivselt selgitama, miks taoline 
leping sõlmitakse ning miks ei oleks tööandjal vaja suurema mahuga osalise või täistööajaga tööjõudu. 

Töölepingu maksimaalse kestuse osas soovitame selleks lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul 
ette näha 90 päeva. Taoline tähtaeg annab tööandjale piisava võimaluse kasutada lühiajalise 
töölepingu raames tööjõudu sooritamaks vajalikke töid, olgu nad hooajalised või ajutise iseloomuga. 
Samal ajal antud regulatsioon piirab lühiajalise töö kasutamist piisavalt, et ühe töösuhte raames ei 
oleks võimalik taolist lepingut liiga kaua kasutada. 

Tööaja raames lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul peab kehtima poolte lepinguvabadus selle 
määramisel. Lühiajalise töölepingu regulaarseks tööks puhul peab see olema aga piiratud. Kuivõrd 
antud lepingu võib sõlmida ka tähtajatult, peab selle “lühiajalisus” seisnema just piiratud osalises 
tööajas. Üldreeglina peaks olema ühe nädala raames võimalik töötada maksimaalselt 10 tundi. 
Õpilastele võib aga ette näha paindlikuma eriregulatsiooni, mille järgi võivad nad tööd teha keskmiselt 
maksimaalselt 20 tundi nädalas nii, et keskmise arvutamise aluseks võib võtta mistahes perioodi, mis 
pole pikem kui 12 kuud.  

Töölepingu lõppemise puhul, kui on sõlmitud lühiajaline tööleping regulaarseks tööks õpilasega, 
soovitame, et leping peab lõppema hiljemalt siis, kui õpilane kooli lõpetab. Lisaks, kui õpilane saab 26 
aastat vanaks, peab leping lõppema hiljemalt antud kalendriaasta lõpuks. Töölepingu erakorralise 
ülesütlemise puhul soovitame nii lühiajalise töölepingu ajutiseks kui ka lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul, et etteteatamise tähtajad kohaldamisele ei kuuluks, ning samuti, et töötajal 
puuduks ülesütlemise korral õigus hüvitisele. Töölepingu lõppemise raames lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul soovitame töölepingu korralise lõpetamise võimaluse nii tööandjale kui ka 
töötajale. Tähtaeg võib sellisel juhul olla 15 päeva. 

Töötaja koolitamise osas soovitame lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks puhul sätestada paindlikuma 
regulatsiooni tööandja jaoks nii, et mitte kehtestada töötajate koolitamise kohustust. Nimelt on taoline 
tööleping olemuselt lühikese kestvusega. Tõenäoliselt ei toimu töö tegemise osas töölepingu kehtivuse 
ajal suuri muudatusi, mis võiksid koolituse vajalikuks muuta. Soovi korral on võimalik töötajal end 
koolitada Töötukassa abiga. Siiski võiks koolitamise kohustuse ette näha lühiajalise töölepingu 
regulaarseks tööks puhul, kuna sellisel juhul võib töösuhe pikem olla. Sotsiaalkindlustuse mõttes 
kehtivad mõlema lühiajalise töölepingu liigi raames samad põhimõtted. Töötajatel on õigus 
töötuskindlustusele, pensionikindlustusele ning ravikindlustusele. Sotsiaalmaksu maksmise mõttes 
oleks mõistlik ette näha, nagu on sätestatud SMS § 2 lg-s 4, et tööandja maksab töötaja eest 
sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud töötasu määras. Nii ei oleks tööandjale sotsiaalmaksu 
maksmine liialt koormav ning töötajad omaksid õigust pensioni- ja ravikindlustusele. 
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9 Juhutöö – töö väljakutsel 

9.1 Töövormi olemus 

Juhutöö alavorm töö väljakutsel on tavaliselt reguleeritud töötaja ja tööandja vahelise lepinguga. 
Sõlmitav leping võib olla kas tähtajaline või tähtajatu. Töö väljakutsel lepingud on peamiselt kahte 
tüüpi: 1) lepingud, milles lepitakse kokku minimaalne ja maksimaalne töötundide arv teatud 
ajaperioodi jooksul; 2) nulltunnilepingud, mille puhul sõltub lõplik töötatud töötundide arv täielikult 
tööandja vajadusest ning tööandjal ei ole kohustust töötajat tööle kutsuda. Töö väljakutsel on juhutöö, 
sest tehtav töö on juhusliku iseloomuga ja sõltub paljuski tööandja vajadusest. Samas erineb see 
lühiajalisest tööst selle poolest, et sõlmitav leping võib luua pikaajalise töösuhte töötaja ja tööandja 
vahel. 

Suurbritannias läbiviidud uuringu näitel489 saab välja tuua, et tööandja peamised vajadused töö 
väljakutsel töövormi kasutamiseks on: 

• Ebaregulaarselt toimuvad ja suurt hulka tööjõudu eeldavad tööd, näiteks ühekordselt 
toimuvad üritused (pulmad, konverentsid, kontserdid, festivalid), mille puhul tööandjad 
tahaksid tööle võtta juba varem välja valitud ja vastava koolitusega inimesed. 

• Aeg-ajalt esinevad eriülesanded, mille täitmiseks on vaja spetsialiseerunud tööjõudu (näiteks 
tehniline, õigusalane või muu professionaalne töö). 

• Hooajaliselt varieeruv tööjõuvajadus, näiteks turismivaldkonnas, põllumajanduses, 
kaubanduses ja hariduses. 

• Tööjõuvajaduse tõusud ja mõõnad töönädala jooksul, näiteks majutuses ja kaubanduses. 

• Tööjõuvajaduse tõusud ja mõõnad tööpäeva jooksul, näiteks hotellides koristamine.  

9.2 Töövormi teke ja areng 
Juhutöö hakkas enam levima majanduskriisi ajal ja pärast seda, mil paljud töötajad ja tööandjad seisid 
silmitsi küsimustega, kas muuta vähemalt mõningase tööhõive säilitamiseks töökorraldust või töötajad 
koondada.490 Seega on sellise töövormi kasutamise võimalus aidanud paljudel juhtudel kaasa 
olemasoleva töösuhte säilimisele. Samas panustas töö väljakutsel levikusse üldine töötuse kasv ning 
töötajad leppisid sellise töövormiga, et neil säiliks mingigi sissetulek. Ka tööandjate 
majanduskriisijärgne ebakindlus tuleviku ees on üks võimalik töö väljakutsel töövormi leviku põhjus – 
tööandjad ei soovi ebakindlas majanduskeskkonnas oma meeskonda järsult suurendada ning 
eelistavad paindlikumaid lahendusi kui täistööajaga tavalise töölepinguga töötajad.491 

                                                             
489 489Rubery, J., Grimshaw, D. and Hebson, G., 2014, “Zero hours contracts in social care”.Fairness at Work Briefing Paper.; 
https://research.mbs.ac.uk/fairness-at-work   
490 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
491 Ibid. 

Kuidas defineerida juhutöö vormi töö väljakutsel? 

Töö väljakutsel (on-call work) töövormi all saab mõista osaajaga töötamist, mille puhul näeb 
sõlmitud tööleping ette väikest töötundide hulka teatud ajaperioodil või ei ole minimaalne 
töötundide arv lepingus üldse sätestatud. Tööandja saab selliste lepingute raames kutsuda 
töötaja tööle endale sobival ajal ja varieeruva koormusega ning nulltunnilepingu puhul ei ole 
tööandjal isegi kohustust töötajat tööle kutsuda. Sõltuvalt riigist on kasutusel erinevad 
lepinguvormid, mis võivad kehtestada minimaalse ja maksimaalse kohustusliku töötamise aja.   

Allikas: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), Part-time Work Convention, 1994. 
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9.3 Töövormi levik maailmas 
Rootsis võivad töö väljakutsel töölepingud olla kas tähtajalised või tähtajatud (Tabel 10). Töö 
väljakutsel lepingud ei garanteeri töötajale sissetulekut, sest tööandja ei pea kompenseerima töötaja 
mitteaktiivseid perioode. Ligipääs väljaõppele ja teised hüved sõltuvad konkreetsest töölepingust. 

Itaalias on töö väljakutsel lepingud kas tähtajatud või tähtajalised. Itaalia nulltunnilepingute eriline 
omadus on see, et need võivad sisaldada lepingu raames makstavat toetust, mille eesmärk on 
kompenseerida töö juhuslikku olemust. Kui vastavat toetust makstakse (20% rahvuslikus 
kollektiivlepingus määratud töötasust), peab töötaja võtma töö vastu iga kord, kui tööandja ta tööle 
kutsub. Üldiselt on töö eest makstav tunnitasu ja sotsiaalkindlustus sama kui ükskõik millisel samas 
valdkonnas töötaval inimesel. Tööandja peab töötajat saabuvast tööst teavitama vähemalt üks tööpäev 
ette. Töö väljakutsel lepinguid ei või Itaalias kasutada ka ettevõte, mis on viimase kuue kuu jooksul kas 
oma töötajaid koondanud, on saanud kasu töötasu garantiifondist ja/või ei ole vastavuses seaduses 
kirjeldatud riskide hindamise kriteeriumitega. Töö väljakutsel lepingute alusel töötavad inimesed ei 
või asendada streikivaid töötajaid.  

Iirimaal on töö väljakutsel kõige rohkem levinud ja enim on see reguleeritud nulltunnilepingute 
kasutamisel. Nulltunnilepinguga töötavatele inimestele tuleb vähem kui 25% nädalaks kokku lepitud 
töötundide eest maksta kompensatsiooni, juhul kui see on kokku vähem kui 15 tundi ning kui töötajal 
on kohustus pakutud töö vastu võtta. Kui töötajat ei kutsuta nädala jooksul tööle, on tal õigus saada 
kompensatsiooni kas 25% lepingus märgitud tundide tasu ulatuses, 25% sarnast tööd tegevate 
töötajate tasu ulatuses või 15 töötunni eest makstava töötasu ulatuses. Töötasu arvutamisel 
rakendatakse valikut, mille tulemusel makstakse töötajale madalaimat kompensatsiooni.  

Suurbritannias kasutatakse töö väljakutsel töövormi puhul samuti nulltunnilepinguid. Suurbritannias 
loetakse nulltunnilepingud töölepingute hulka, kui on täidetud eelkõige järgnevad tingimused: leping 
peab inimesele kehtestama kohustuse töötada isiklikult; töötaja ja tööandja vahel peavad olema kokku 
lepitud vastastikused kohustused; töötaja peab otseselt või kaudselt nõustuma alluma tööd andva isiku 
kontrollile.492 Sellistel sisuliselt nulltunnilepingute alusel töötavatel inimestel ei ole mingit õigust 
tasule, kui neile ei pakuta tööd. Neid tasustatakse vaid päriselt töötatud aja eest. Neile tuleb maksta 
vähemalt miinimumtöötasu. Sotsiaalsed hüved arvutatakse sõltuvalt töötaja tulust. 

  

                                                             
492 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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Tabel 10 Töö väljakutsel töövormi levik ja kasutamine Euroopas 

Riik Töölepingu tüüp 
Sissetuleku garanteeritus ja töötaja 
mitteaktiivse perioodi 
kompenseerimine 

Ligipääs muudele 
hüvedele 

Rootsi 

Puudub konkreetne 
lepingu tüüp, 
kasutusel 
tähtajatud ja 
tähtajalised 
lepingud. 

Töö väljakutsel lepingud ei garanteeri 
sissetulekut. Tööandjal ei ole kohustust 
mitteaktiivset perioodi kompenseerida. 

Sõltub konkreetsest 
töölepingust. 

Itaalia Kasutusel eelkõige 
nulltunnileping. 

Töö väljakutsel lepingud ei garanteeri 
sissetulekut. Lepingud võivad sisaldada 
lepingu raames makstavat toetust, mille 
eesmärk on kompenseerida töö juhuslikku 
olemust.* 

Üldiselt on 
sotsiaalkindlustus sama 
kui ükskõik millisel 
samas valdkonnas 
töötaval inimesel. 

Iirimaa 
Enim reguleeritud 
nulltunnilepinguteg
a. 

Nulltunnilepinguga töötavatele inimestele 
tuleb vähem kui 25% nädalaks kokku 
lepitud töötundide eest maksta 
kompensatsiooni, juhul kui see on kokku 
vähem kui 15 tundi. Lepingud võivad 
sisaldada lepingu raames makstavat 
toetust, mille eesmärk on kompenseerida 
töö juhuslikku olemust.* 

  

Suurbritannia Kasutusel 
nulltunnilepingud 

Töötajaid tasustatakse vaid päriselt 
töötatud aja eest ning tööandja ruumides 
veedetud ooteaja eest. Neile tuleb maksta 
vähemalt miinimumtöötasu. Töötajatel ei 
ole õigust tasule, kui neile ei pakuta tööd. 

Sotsiaalsed hüved 
arvutatakse sõltuvalt 
töötaja tulust. 

Allikas: Eurofound, 2015 

* Kui vastavat toetust makstakse (20% rahvuslikus kollektiivlepingus määratud töötasust), peab töötaja võtma 
töö vastu iga kord, kui tööandja ta tööle kutsub. 

Eeskätt on juhutöö vorm töö väljakutsel levinud valdkondades, kus töökoormus varieerub ja kus on 
võimalik töötajaid ajutiselt väikese koormusega kaasata (Tabel 11). See eeldab, et täidetavad 
tööülesanded ei tohi olla keerukad ning töötajale on võimalik kohapeal teha esmane kiire väljaõpe. 
Näiteks saab juhutöötajaid kaasata kõrghooajal (jõulud, jaanipäev) kaubanduses, postinduses ja 
logistikas, kuid ka teistes valdkondades, kus töökoormus võib varieeruda ja kus on vaja kiirelt ja 
paindlikult töötajaid kaasata, näiteks tööstuses, lapsehoiuvaldkonnas, majutussektoris. Samas saab 
välja tuua vajaduse kaasata sellises vormis aeg-ajalt ka väga kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, näiteks 
õigusvaldkonnas. Juhutöötajate valimist ja tööle kutsumist võib hallata ettevõte ise või võib see 
toimuda spetsialiseerunud vahendusettevõtte või veebiplatvormi kaudu, mis on loonud juhutööliste 
andmebaasi. Seetõttu on töö väljakutsel töövorm tihedalt seotud ka renditöö ning koostööplatvormi 
vahendusel töötamise mõistetega. 
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Kuigi väidetavalt aitavad juhutöö lepingud tööjõuturul kehvema tööalase väljavaatega inimgruppide 
tööhõivet tõsta, näiteks töötute ja varasema olulise töökogemuseta inimeste näol, siis senised uuringud 
ei kinnita, et selline lepinguvorm oleks aidanud seda olulisel määral teha. Kinnitust ei leia ka Euroopa 
riikide ametiühingute poolt esitatud väide, nagu oleks töö väljakutsel hakanud asendama 
traditsioonilist töösuhet. Välja saab tuua häid näiteid, kus töö väljakutsel asendab katseaega ja selline 
töötaja võetakse pärast töö väljakutsel vormis töötamist tähtajatu töölepinguga tööle.493 

Siiski sõltub töö väljakutsel vormis töötava inimese profiil suuresti ka valdkonnast, kus ta on hõivatud. 
Eurofound toob välja, et laias laastus on töö väljakutsel vormis töötavad inimesed madalama 
haridustasemega noored naised.494 Soolise esindatuse komponenti töövormi kasutamisel mõjutab ka 
see, et juhutööd enam kasutavates valdkondades – näiteks teenindamine üritustel ning töötamine 
hotellinduses – on vastavatel ametikohtadel tööl samuti naised. 

9.4 Eelised ja puudused tööd andva isiku ja töötegija ning ühiskonna/regiooni jaoks 

Kasu tööd andvale isikule 

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) toob välja, et tööd andva isiku495 jaoks seisneb töö 
väljakutsel kasutamise peamine kasu paindlikkuses. Tööd andvatel isikutel ei ole võimalik alati oma 
tööjõuvajadust pikaajaliselt ette plaanida ning see võib sõltuvalt välistest teguritest varieeruda. Samas 
võib tööjõuvajaduse kasv olla ka lühiajaline ja ette teadaolev. Näitena võib välja tuua ilmastikust 
sõltuva tööjõuvajaduse muutuse, mida saab lühiajaliselt ette näha, kuid mis pikas perspektiivis on 
ettenägematu. Lisaks on hea näide töö poes tipptunnil, mil tööjõuvajadus suureneb lühikeseks 
perioodiks oluliselt. Muudel juhtudel saab tööd andev isik kasutada töö väljakutsel vormis töötavaid 
inimesi haigestunud töötajate asendamiseks, mis on oluline aspekt tööjõumahukates valdkondades. 
Töö väljakutsel töövorm annab tööd andvale isikule võimaluse muutuvale vajadusele kiirelt ja 
paindlikult reageerida.496 

Kasu töötegijale 

Töö väljakutsel töövorm võib mõnedele inimgruppidele hästi sobida ning pakkuda tavapärasest 
kergemat ligipääsu tööjõuturule. Töövorm on ennekõike kasutusel lisasissetuleku teenimiseks ning 
seda kasutavad agaralt inimesed, kellel on juba osaajaga töö või kes ei saa täistööajaga tööl käia. 
Näitena saab välja tuua õpilased, üliõpilased ning inimesed, kellele muude tööalaste või perekondlike 
kohustuste tõttu sobib varieeruv tööaeg.497 Erinevate töödega kokkupuude juhutöö vormis võib 
pakkuda inimesele ka võimalust ametialaseks väljaõppeks ja enesetäienduseks, mida talle tavatööl ei 
võimaldata. Eurofound toob välja näite Slovakkia juhtumiuuringust, kus haiglas väljakutsel töötavad 
meditsiinitöötajad saavad end ametialaselt täiendada ja näha oma tavapärase arstitööga võrreldes teist 
valdkondlikku perspektiivi. Sellisel viisil oskuste ja kogemuste omandamine võib olla ka hea võimalus 
saada kogemusi pikaajaliseks täisajaga töösuhteks. 498 

Probleemid töövormi rakendamisel – tööd andvad isikud 

Töö väljakutsel töötajate kasutamisega kaasneb tööd andva isiku jaoks suurenenud administratiivne 
koormus. Tööd andev isik peab haldama töötegijate andmebaasi, võimalike töötegijatega 
kontakteeruma ja detailid läbi rääkima. Kuivõrd töötegija jaoks on selline töövorm tihtipeale lisatöö 
põhitöökoha või teise osaajaga töökoha kõrvalt, tuleb tööd andval isikul arvestada ka töötegija 
spetsiifiliste ajaeelistustega või sellega, et töötegija ei saa igal ajahetkel tööle tulla, ning läbirääkimisi 
tuleb alustada järgmise töötegijaga. Teised tööd andva isiku väljakutsed töövormi kasutamisel on 
seotud töötegijate oskuste ja töö kvaliteediga. Tööd andvad isikud peavad rohkem ressurssi suunama 
töötegijate väljaõppele ning looma lihtsa ja lühikese väljaõppesüsteemi, mis võimaldab arvesse võtta 
                                                             
493 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
494 Ibid. 
495 Töö väljakutsel ja nulltunnilepingute puhul sõlmitakse osapoolte vahel tööleping. Seetõttu kasutatakse peatükkide 
võrreldavuse huvides alapeatüki pealkirjades nimetustena tööd andva isiku ja töötegija nimetusi, kuid tulenevalt 
töölepingulisest suhtest on tegu tööandja ja töötajaga, mistõttu kasutatakse teksti sees ka neid termineid. 
496 ILO (International Labour Organization), 2004, On-call work and ‘zero hours’ contracts, Information sheet No. WT-15, ILO, 
Geneva. 
497 ILO (International Labour Organization), 2004, On-call work and ‘zero hours’ contracts, Information sheet No. WT-15, ILO, 
Geneva.  
498 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
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kaadri suurt voolavust. Vastasel juhul võib ettevõttes vaid aeg-ajalt töötava inimese juhendamisele 
kuluda ebamõistlikult pikk aeg ning kaasneda kvaliteedirisk tehtud tööle.499 

Probleemid töövormi rakendamisel  – töötegijad 

Töötegija leidmise vajaduse ilmnemise ajast ja ettevõtte tavapraktikast sõltuvalt võib juhutöötaja 
saada pakutavast tööst teada paar tundi või mõned nädalad enne tema töövahetuse algust. Seetõttu 
eeldab juhutöö vormis töötamine töötajalt suurt paindlikkust ja valmisolekut väljakutse puhul tööle 
minna. Samas tasustatakse töötajaid üldjuhul vaid töötatud töötundide arvu ulatuses. Arvestades seda, 
et valdkonnad, kus töö väljakutsel vormi kasutatakse, on üldjuhul pigem madalat lisandväärtust 
loovad ja lihttöö kategooriasse langevad madalalt tasustatud tööd, ning et töö väljakutsel on oma 
olemuselt vorm, mille raames töötatakse korraga vaid piiratud töötundide ulatuses, kaasneb peamiselt 
sellises töövormis töötamisega oluline vaesusrisk. Eurofound reastab mitmeid näiteid erinevate riikide 
uuringutest, mis on leidnud, et võrreldes tavatöötajatega on juhutöötajad oma tööga vähem rahul, 
neile pakutakse vähem väljaõppevõimalusi ja neil on töö juures vähem autonoomiat.500 

Tabel 11 Töö väljakutsel töövormi üldnäitajad 

Näitaja Kirjeldus 

Töövormi nimetus Töö väljakutsel (on-call work) 

Töövormi alaliigid 
• Miinimum-maksimum töötundidega lepingud 
• Nulltunnilepingud 

Töövormi kirjeldus 

Töötaja ja tööandja vaheline tööleping võib panna paika väikeses arvus minimaalseid ja 
maksimaalseid töötunde teatud aja jooksul või ei ole minimaalne töötundide arv 
määratud (nulltunnileping). Üldjuhul peab töötaja olema valmis pakutud ajal tööle 
minema. Riikide lõikes on levinud erinevad praktikad pakutavast tööst äraütlemise osas.   

Rakendamine 

Tähtajatu või tähtajaline tööleping, kus fikseeritud töötundide arv on väiksem kui 
traditsioonilise täistööajaga töölepingu puhul. Kasutada saab miinimum-maksimum 
töötundidega lepinguid (töötundide hulk teatud ajaperioodi jooksul) ja 
nulltunnilepinguid (minimaalne töötamise aeg ei ole fikseeritud). 

Eeldused kasutamiseks Tööandjate valmisolek töötajaid selles vormis kaasata, soodne õiguslik raamistik, mis 
motiveerib töötajaid töövormi kasutama. 

Valdkonnad 

Erinevad valdkonnad, kus nõudlus tööjõu järele on hooajaline ja/või valdkonnad, kus 
tuntakse puudust vastavast tööjõust. 
Sageli on levinud madalamat oskustaset eeldava ja varieeruva töökoormusega 
valdkondades ning eelkõige teenindussektoris (hotellindus, kaubandus, meelelahutus, 
laste- ja omastehooldus). 

Levik Euroopas enim kasutusel Iirimaal, Itaalias, Hollandis, Rootsis ja Suurbritannias. 

Eelised ja puudujäägid töötegija 
jaoks 

+ tavapärasest lihtsam ligipääs tööturule 
+ võimalus teha mingitki tööd (alternatiivina töötusele) või teenida lisasissetulekut  
+ võimalus teha töid, mis täiendavad inimese professionaalseid oskusi 
- madal kindlustunne ja madal töötasu, mis võib suurendada töötegija stressitaset 
- sõltuvalt töölepingust võib töötaja olla kohustatud kutse peale tööle minema, kuid 
tööandja ei pruugi olla kohustatud tööd võimaldama 
- vähese töökeskkonnas viibimise tagajärjel võib töötegijal olla vähene teadmine 
töötervishoiu ja –ohutuse reeglitest ettevõttes 

Eelised ja puudujäägid tööd andva + saab paindlikult kaasata suure hulga töötajaid korraga 

                                                             
499 Ibid.  
500 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
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isiku jaoks + võimalus leida juhutöötajate hulgast pikaajalisi töötajaid 
- vahetuvaid juhutöötajaid tuleb korduvalt koolitada, sealhulgas teavitada 
töötervishoidu ja tööohutust puudutavatest aspektidest 
- juhutöötajate teadmised, oskused ja töö kvaliteet varieeruvad 

Võimalused erinevate 
inimeste/gruppide töölevõtmiseks 

Võimalus kaasata inimesi, kes ei saa osaleda tööturul kogu aeg, näiteks õpilased ja 
piiratud töövõimega inimesed.  
Võib olla ajutine üleminekuperioodi sissetulekuallikas töö kaotanud inimesele, et 
säilitada tööharjumus. 

Allikas: Technopolis Group & Tartu Ülikool 

9.5 Hea näide: töö väljakutsel kasutamine Hollandis 

9.5.1 Ülevaade Hollandi tööjõuturust ja tööõigusest 

Hollandi õigus (Burgerlijk Wetboek501) sätestab töölepingule kohalduva regulatsiooni. Töösuhte 
ülesütlemise korral on töötajal 30 päeva aega rakendada õiguslikke meetmeid, kui töötajale tundub, et 
töösuhte ülesütlemine oli ebaõiglane. 

Hollandi tööhõiveõigus hõlmab kohtuistungite, puhkuse, töösuhte ülesütlemise, minimaalse töötasu, 
tervise ja ohutuse ning võrdse kohtlemise valdkondi.502 Hollandi õigus ei nõua kirjalikku töölepingut ja 
suuline kokkulepe on tööalase suhte sõlmimiseks piisav. Tavapärane tööaeg on maksimaalselt 9 tundi 
päevas ja 45 tundi nädalas (keskmine töönädal on 40 tundi pikk). Aastane maksimaalne töötundide 
arv on 2080. Iga-aastane tasustatud puhkus on 20 tööpäeva. Pensioniperiood algab siis, kui inimene 
saab 67-aastaseks.503  
9.5.2 Töö väljakutsel kasutamine Hollandis 

Töö väljakutsel leping sätestab, et töötaja ja tööandja sõlmivad kokkuleppe, et töötajat on võimalik 
teatud ajavahemikel tööle kutsuda. Sõltuvalt lepingust võib töötaja saada kutse mõni aeg ette või 
vahetult enne ettenähtud tööaega. Töö väljakutsel töövormi kasutatakse Hollandis palju 
tervishoiuvaldkonnas, kus see on tööandjate jaoks populaarne just seetõttu, et aitab kiiresti leida 
igapäevaste katmata ülesannete täitjaid. 

Viimase kümne aasta jooksul on Hollandis töö väljakutsel töövormi kasutavate inimeste arv jõudsalt 
kasvanud (vt Tabel 12). 
Tabel 12 Töö väljakutsel töövormis töötavate inimeste arv Hollandis 

 2003 2013 

Töö väljakutsel lepingud vähemalt 12 
tundi nädalas  193 000 378 000 

Töö väljakutsel lepingud kokku (sh 
vähem kui 12 tundi nädalas)  560 000 777 000 

Allikas: Eurofound, 2015, New forms of employment Casual work, the Netherlands 

                                                             
501 Staatsblad. – Burgerlijk Wetboek. – http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook077.htm 
502 Expatica, 2015, Dutch labour law and your contract of employment. http://www.expatica.com/nl/employment/Dutch-
contracts-and-employment-law_102521.html 
503 Justlanded, 2011, Social security State health insurance, unemployment and pension. 
https://www.justlanded.com/english/Netherlands/Netherlands-Guide/Jobs/Social-security 

• Hollandi rahvaarv on 17 019 476 inimest1 (2017. a. märtsi seisuga) 

•  Hollandi SKP oli kokku 645 miljardit eurot (2015) 

•  2015. aastal oli Hollandis 12 780 466 majanduslikult aktiivset elanikku vanuses 15–74 
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Osa sellest kasvust saab omistada 2008. aastal alanud majanduskriisile, mis pani tööandjad ja töötajad 
valiku ette töö väljakutsel lepingute ja koondamiste vahel. Kuigi töö väljakutsel vormi kasvav 
kasutamine võimaldas paljudel inimestel säilitada kõrge töötuse kasvuga ajaperioodil oma töö, aitasid 
ebakindel majanduskeskkond ja töö väljakutsel olemus Hollandis töövormi kasutamisega seotud 
ebamäärasused ja kindlusetuse rohkem nähtavale tuua. 

Töö väljakutsel teemat on nüüdseks Hollandi tööjõuturu ja töösuhete perspektiivist palju arutatud. 
Eurofoundi uuring tuleviku töövormide teemal näitab selgelt, et töö väljakutsel tekitas tõelised 
väljakutsed tervishoiusektoris, sest tervishoiuasutused võtsid suure hulga töötajaid tööle 
nulltunnilepingute alusel.504 See muutis kokkuvõttes kasusaajaks tööandja, kes sai tunda väga mobiilse 
ja paindliku tööjõu kasutamise hüvesid, samas kui töötajad olid kaasatud lepinguga, mis võis nende 
jaoks töötingimuste poolest olla stressirikas. Arvestades tervishoiuvaldkonna olemust, võib ette 
kujutada ka töö väljakutsel lepingutega kaasatud töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele tekkinud 
väljakutseid. Lisaks esitab nulltunnilepingu kasutamine töötajale tõelisi väljakutseid stabiilse 
sissetuleku tagamisel. Olukord muutus 2014. aastal, kui keelati nulltunnilepingute kasutamine 
tervishoiuvaldkonnas ning tööandjad pidid töötajatega töösuhte jätkamiseks kaaluma teisi võimalusi.  

Uus seadus Hollandis 2014. aastal (Wet Werk en Zekerheid) oli selge sõnum valitsuselt, et nad 
mõistsid, et töö väljakutsel oma tollases vormis võimaldas tööandjal sellest rohkem kasu lõigata kui 
töötajal. Muutused tähtajaliste lepingute sõlmimise tingimustes tähendasid seda, et tööandjatel oli 
vähem põhjust manipuleerida töölepingute vahele jääva perioodiga (mis kasvas kolmelt kuult kuuele 
kuule), et hoida töötajaid tööl pigem tähtajalise kui tähtajatu lepinguga. 

Töö väljakutsel hakkas eraldi töövormina levima ja populaarsust koguma 1980. aastatel, mil tööandjad 
pidid finantskriisi ajel ettevõtte aktiivse tegevuse säilimiseks üha enam kasutama paindlikke 
töölepinguid. Samas võis märgata, et töötajad maksid paindlikkusele lõivu oma kindlustatuse arvelt, ja 
selleks, et paremini reguleerida üha tavalisemat töövormi, kehtestas Hollandi valitsus 1999. aastal uue 
seaduse (Wet Flexibiliteit en Zekerheit), mis reguleeris lepingulisi töötingimusi. Seaduse peamine 
eesmärk oli pakkuda töötajatele vajalikku sotsiaalkaitset, säilitades tööandjate poolt hinnatud 
paindlikkuse.505 Seadus tunnustas kolme tüüpi töö väljakutsel lepinguid: 

•  Töö väljakutsel lepingud. Need on tähtajalised lepingud, mis jõustuvad siis, kui töötaja otsustab 
pakutud töö vastu võtta. Töötajale makstakse töötundide arvust sõltuvat töötasu ning tal on õigus 
keelduda pakutud tööst ilma igasuguste seadusejärgsete tagajärgedeta. Töö väljakutsel lepingute 
kasutamisel sõlmitakse töötaja ja tööandja vahel iga uue tööperioodi alguses uus tööleping. Kui 
töötaja kasutab kolme järjestikust tähtajalist lepingut sama tööandja heaks töötades ja 
lepingutevaheline periood on vähem kui kolm kuud, siis peab töötaja leping muutuma tähtajatuks 
lepinguks. Neljanda ehk tähtajatu lepingu puhul lepivad töötaja ja tööandja kokku tundide arvus, 
mille ulatuses on töötaja valmis töö väljakutsel vormis töötama. Tööandja peab sellisel juhul 
tasuma töötajale kokkulepitud tundide ulatuses, isegi kui selles mahus tööd ei olnud võimalik teha.  

•  Nulltunnilepinguid saab sõlmida tähtajaliste või tähtajatutena Siiski ei garanteeri seda tüüpi 
lepingute sõlmimine töötajale minimaalset töötundide arvu ja erinevalt töö väljakutsel 
lepingutest,ei saa töötaja keelduda pakutud töö tegemisest ja peab töö vastu võtma. Töösuhte 
esimese kuue kuu jooksul maksab tööandja vaid töötatud tundide ulatuses. Pärast kuue kuu 
täitumist on tööandja lepingu kehtivuse ajal kohustatud maksma summas, mis ei ole vähem, kui 
viimase kolme kuu jooksul töötatud keskmine aeg, isegi kui töötajat ei kutsuta selle perioodi 
jooksul tööle. See tingimus kehtib vaid siis, kui töö väljakutsel vormis töötav inimene on töötanud 
vähemalt kord nädalas või vähemalt 20 tundi kuus.  

•  Miinimum-maksimum töötundidega lepinguid saab sõlmida tähtajaliste või tähtajatutena. Leping 
garanteerib töötajale miinimumarvu töötunde igas nädalas, kuus või aastas. Tööandja on 
kohustatud töötajale tasuma ettenähtud töötundide ulatuses, isegi kui töötajat ei kutsutud sellel 
ajaperioodil tööle. Leping paneb paika ka maksimaalse arvu tunde, mille raames tööandja võib 
paluda töötajal töötada. Kokkulepitud tundide arv toimib ka töötaja tööaja piirmäärana, mille 
ulatuses peab töötaja olema valmis tööd tegema. Kui tööandja eeldab, et töötaja teeb tööd lisaks 

                                                             
504 Eurofound, 2015, New forms of employment Casual work, the Netherlands. Available at: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/page/field_ef_documents/64_-_ef1461-_nl_-_casual_work_-
_sector_agreement_in_the_childcare_sector_pworks_final.pdf 
505 Ibid. 
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kokkulepitud maksimaalsele tundide arvule, peab talle tasuma tunnitasu antud tundide eest. Juhul 
kui töötaja töötab teatud perioodi vältel rohkem, kui lepingus kokkulepitud tundide arv sätestab, 
on tal õigus küsida lepingu minimaalse töötundide arvu muutmist vastavalt keskmisele tehtud 
töötundide arvule viimase kolme kuu jooksul.  

9.5.3 Töö väljakutsel praegune keskkond Hollandis  

Aastal 2014 välja antud seadus tegi muudatusi töölepingutes ja nende regulatsioonides. Enamik töö 
väljakutsel töövormi puudutavatest muutustest tulenes ettevõtte tähtajaliste töölepingute 
muutumisest. Nulltunnilepingute ja miinimum-maksimum töötundidega lepingute põhiolemus on 
sama, kuid nad alluvad nüüd täiendavatele tingimustele. Allpool on välja toodud olulisemad 
muutused, mis puudutavad töö väljakutsel töövormi Hollandis: 

•  Tähtajalistes töölepingutes sisalduv konkurentsikeelu klausel on kehtetu (sõltumata lepingu 
kestuse pikkusest), välja arvatud juhul, kui sellega kaasneb kirjalik selgitus, mis põhjendab klausli 
vajalikkust ettevõtte või teenuse olulistest huvidest lähtuvalt.  

•  Enam kui kuus kuud kehtivate tähtajaliste lepingute puhul peab tööandja informeerima töötajat 
vähemalt üks kuu enne lepingu lõppemist sellest, kas tööandjal on plaanis lepingut uuendada ning 
millistel tingimustel. Juhul kui tööandja ei suuda töötajat oma kavatsusest töölepingut uuendada 
teavitada või ei tee seda õigeaegselt, lõpeb leping töölepingus märgitud kuupäeval ning tööandja 
peab töötajale tasuma kompensatsiooni: 1) kui tööandja ei anna töötajale edasistest plaanidest 
teada, on kompensatsioon töötaja ühe kuu töötasu; 2) kui tööandja jääb töötaja teavitamisega 
hiljaks, on kompensatsioon proportsionaalne hilinemise ajaga.  

•  Järjestikuste ajutise töö lepingute vahele ei tohi jääda pikem kui kuuekuuline periood. Kolm 
järjestikust töölepingut võib sõlmida kaheaastase ajaperioodi jooksul ning lepingute vahel võib olla 
maksimaalselt kuus kuud. Kui järjestikuste lepingute sõlmimine ületab kahe kuni kolme 
järjestikuse lepingu puhul kaheaastase koguperioodi või kui sõlmitakse neljas järjestikune 
tähtajaline tööleping, muutub tähtajaline tööleping tähtajatuks lepinguks.  

•  Tervishoiuvaldkonnas keelati nulltunnilepingute kasutamine.  

9.5.4 Töötaja töötingimuste, sotsiaalsete õiguste ja tervisekaitse tagamine ning töötaja edasised 
õpivõimalused  

Töö väljakutsel lepingud ei näe Hollandis ette eraldi tingimusi töötaja sotsiaalkaitse või töötervishoiu 
osas. Nagu on mainitud varasemas peatükis, piirab tähtajaline leping (mille alla kuulub töö 
väljakutsel) katseaja kestust ning seetõttu on piiratud ka väljaõpe töökohal. Eurofoundi uuring, mis 
intervjueeris teiste hulgas ametiühingute esindajaid, toob välja, et töö väljakutsel töövormi saab 
üldiselt iseloomustada läbi töötajale võimaldatavate õppimis- ja väljaõppevõimaluste vähenemise, sest 
oma olemuselt on sellises töövormis töötamine ebapüsiv.506 Hollandis ei ole samas konkreetseid 
meetmeid, mis võimaldaks või soodustaks töö väljakutsel vormis töötavate inimeste täiendõpet, 
ümberõpet või muud ametialast arengut. 

Sotsiaalsete tagatiste seisukohast on töö väljakutsel vormis töötavatel inimestel samad õigused kui 
tavatöötajatel: tasustatud põhipuhkus, ravikindlustus, pensionikindlustus ja töötuskindlustus. 

Kolm eelmises alapeatükis mainitud vormi alluvad järgmistele reeglitele:  

• Kõikide töö väljakutsel lepingute puhul peab tööandja pakkuma töötajale igal väljakutsel 
vähemalt 3 tundi tööaega, kui töötaja lepingus kokku lepitud maksimaalne tööaeg on vähem 
kui 15 tundi. See tingimus on loodud eeskätt seetõttu, et väga lühike tööaeg ei pruugi töötajale 
olla tasuv, kui arvestada ka transpordile kuluvat aega.  

• Igat tähtajalist lepingut, sh töö väljakutsel lepinguid, ei saa uuendada rohkem kui kolm korda 
järjest. Pärast seda peab tööandja sõlmima töötajaga tähtajatu töölepingu.  

Seevastu tasub tähele panna, et Eurofoundi uuring viitas asjaolule, et mitte kõik tööandjad ei ole 
valmis järgima seadust minimaalset tööaega puudutavates aspektides või võimalike muudatuste osas, 
mille peaks kõikidesse lepingutesse sisse viima. Näiteks leidis uuring, et mõned tööandjad ei võimalda 
vähemalt 3 töötundi korraga, kui lepingus kokku lepitud töömaht on 15 töötundi või vähem.  

                                                             
506 Eurofound, 2015, New forms of employment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.  
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Samal ajal võib väita, et probleemid, mis viisid töötajate õiguste rikkumiseni, ei ole ilmtingimata 
vältimatult tekkinud. Pigem on põhjuseks tööandjate teatav hooletus ning töötajate teadmatus oma 
õigustest. Näitena võib välja tuua, et suur osa töötajatest ja tööandjatest ei ole kursis võimalusega tõsta 
minimaalset lepingus märgitud töötundide arvu, kui töötaja töötab pidevalt rohkem, kui olemasolevas 
lepingus on sätestatud. Mõned ametiühingute esindajad tõid Eurofoundi uuringus välja ka asjaolu, et 
töötajad võivad olla nendest õigustest teadlikud, kuid ei survesta tööandjat töö kaotamise hirmus.  

Hollandi juhtumi põhjal võib välja tuua sünge väljavaate, et hoolimata töö väljakutsel vormis 
töötamisega seotud ebakindlusest töötaja jaoks, on paljud töötajad oma lepinguga üldiselt rahul, sest 
selle alternatiiviks oleks töötustaatus.  

9.5.5 Peamised edutegurid töö väljakutsel töövormi kasutamisel Hollandis  

• Hollandil on pikaajaline traditsioon töö väljakutsel töövormi kasutamisel. Samal ajal on 
töövormi rakendamise edu sõltuv poliitikameetmetest, mis keskenduvad töötaja õiguste 
kaitsele ja sotsiaalsete tagatiste loomisele. Töö väljakutsel võib olla paindlikkuse võimaluste 
poolest nii tööandjale kui ka töötajale kasulik, kuid selle kasutamisel tuleb arvestada töövormi 
rakendamisel tekkivaid riske töötajale ning garanteerida olukord, kus tööandjal ei teki töötaja 
ekspluateerimise võimalust. Hollandi valitsus on aja jooksul oma poliitikameetmeid 
täiendanud, pakkudes välja just töö väljakutsel töövormi valinud töötajatele täiendavaid 
garantiisid ja hüvesid.  

• N-ö ahelvärbamise (ehk töötajaga uue töölepingu sõlmimise pärast tähtajalise lepingu 
aegumist) perioodi pikendati 2014. aastal Hollandi Töö ja Turvalisuse seadusega kolmelt kuult 
kuuele kuule, et vältida olukordi, kus tööandjad ootasid täpselt kolm kuud, et sama töötaja 
pärast töölepingu lõppu uuesti tööle võtta. Eeldatavalt on kuus kuud tööandja jaoks liiga pikk 
ootamisperiood, et sama töötaja n-ö uue tähtajalise lepinguga tööle võtta ning vältida seega 
pikaajalise töösuhtega kaasnevaid kohustusi. Samuti vähendati aega, mille jooksul tähtajalised 
lepingud muutuvad tähtajatuteks lepinguteks. Varasema kolme aasta asemel on see nüüd kaks 
aastat. Need muudatused suurendasid töötajate turvalisust, sest tööandjad ei saa varasemaga 
samaväärselt ära kasutada uuesti värbamise praktikat ja vältida seega tähtajatu lepingu 
sõlmimise nõuet.  

• Hollandi töökultuur soosib paindlikku ja osaajaga töötamist, mida demonstreerib suurim 
osaajaga hõivatud töötajate osakaal Euroopas. See peegeldab asjaolu, et töö väljakutsel vormis 
töötamine ei ole Hollandis sellises vormis töötavate inimeste jaoks tööturu olukorrast tingitud 
paratamatus, vaid sageli nende endi valik.  

9.6 Juhutöö – töö väljakutsel Eestis 
Ajalooliselt on Eestis pikaajaline traditsioon kasutada juhutööd mitteametlikult töötamise vormina 
ehk varimajanduse osana. See tähendab, et inimestele makstakse töötasu n-ö mustalt ehk 
ümbrikupalgana. Kuigi ümbrikupalga fenomen on suurema osakaaluga teatud valdkondades ja 
pikaajalise töösuhte puhul (nt ehitussektoris ja kaubanduses), mängib see olulist rolli ka juhutöödes. 
Mitteametliku juhutöö leviku riskisektorid on suure sularahakäibega valdkonnad ja hooajaürituste 
korraldus, aga ka lühiajalised tööotsad ehituses ja kaubanduses.507 2014. aastal moodustas 
ümbrikupalga saajate osakaal Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel kõigist töötasu saanud 
inimestest 7%.508 Mitteametliku töö osakaalu vähenemises mängis lühiajalist rolli 2014. aastal 
käivitatud töötamise register, mille abil saab töötaja kontrollida, kas tema töötamine on registreeritud. 
2015. aasta uuringu tulemused näitasid aga illegaalse töötasu maksmise kasvu. Kokku sai seda 11% 
palgasaajatest, kellest 46% sai ümbrikupalka põhitöökohal töötades, lisatöökohal 35% ja nii põhi- kui 
ka lisatöökohal 19%. Suurim illegaalse töötasu osakaal on ehitus- ja põllumajandussektoris. Üks 
illegaalse töötasu maksmise kasvu põhjus võib olla kiire palgakasv ja sellega kaasnev tööandjate 
surve.509 

                                                             
507 Kuigi varasemad uuringud juhutöö ja varimajanduse seostest puuduvad, on teemale 2013. aastal tähelepanu pööranud 
Maksu- ja Tolliamet: http://tarbija24.postimees.ee/1352858/umbrikupalk-on-visa-kaduma 
508 https://www.mkm.ee/et/uudised/konjunktuuriinstituut-varimajandus-eestis-langustrendis-0 
509 Orro, E., 2016, Ümbrikupalkade levik Eestis 2015, 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/umbrikupalkade_levik_eestis_2015_elanike_hinnangute_alusel.pdf 
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Mitteametliku tasu maksmise oluline põhjus võib juhutööde puhul olla ka asjaolu, et töid teevad 
inimesed, kes on registreeritud töötuna. Kuigi oma olemuselt võib juhutööl töötute ja pikaajaliste 
töötute mõningasel rakendamisel ja tööharjumuse säilimisel olla positiivne roll, on see hetkel rangelt 
piiratud töötustaatuse nõuete tõttu, mis ei võimalda töötuna registreeritud inimestel lisatasu teenida. 

Eesti Juhtimisvaldkonna Uuring 2015 toob oma tulemustes välja, et uutest töövormidest on 
tähtajalised lepingud ja ajutine/juhutöö enam kasutusel suurtes ettevõtetes. Tervelt 48,6% uuritud 
organisatsioonidest oli kaasanud juhutöötajaid või ajutisi töötajaid ning nende hulk piirdus 
organisatsioonides üldjuhul kuni 5%-ga töötajatest. Seevastu 9% ettevõtetest kasutab ajutise töö ja 
juhutöö vormi 6–15% töötajate puhul, 3,7% ettevõtetest 16–25% töötajate puhul ja 5,6% ettevõtetest 
enam kui 25% töötajate puhul.510 

Viimastel aastatel on Eestis juhutööde levikut soodustanud ka alustavad veebiplatvormid, mis juhutöid 
vahendavad. Üldiselt on tegu pigem lühiajalise töö kategooriasse kuuluvate töödega ning töö-
väljakutsel tüüpi töölepingute kohta me täpsemat informatsiooni ei leidnud. 

Analüüsi raames läbi viidud fookusgruppidest töötajate ja tööandjate esindajatega selgus, et 
tööandjate huvi töö väljakutsel töövormi kasutamise vastu on suur. Töö väljakutsel töövormi praktilise 
rakendamise seisukohast mainiti ka seda, et kuivõrd selline töövorm ei ole praegusajal Eestis levinud, 
siis on mõned ettevõtted palganud väikese osaajaga töötajaid (näiteks 0,2–0,3 kohta) ja sisuliselt 
toimib see sarnaselt välisriikides levinud töö väljakutsel töövormi rakendamisega, kus tööandja kutsub 
töötaja tööle vajaduse korral. Sellises vormis töö väljakutsel töövormi kasutamist takistab aga 
sotsiaalmaksu miinimummääras tasumise nõue, mis madalat oskustaset eeldaval töökohal muudab 
töötaja osaajaga palkamise tööandja jaoks võrdlemisi kalliks. 

9.7 Töövormi sobitumine Eesti õigussüsteemi 
9.7.1 Miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu mõiste 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu (min-max contract) mõiste Eesti õiguses puudub. 
Euroopas on taoline töötamise vorm reguleeritud näiteks Hollandis. Siiski ei nähtu Hollandi 
tsiviilkoodeksist (Burgerlijk Wetboek511) ega eriseadustest taolist mõistet. Õiguskirjanduses 
kirjeldatakse miinimum-maksimum töötundidega lepingut järgnevalt. Miinimum-maksimum 
töötundidega leping on tööleping, mille raames on töösuhte pooled kokku leppinud töötundide arvu 
vahemiku, mille raames töötaja tööd sooritab. Lepingus sätestatud minimaalsete töötundide arvu 
hulgas peab tööandja töötajale töö kindlustama. Miinimumtöötunde ületavas osas puudub tööandjal 
kohustus töötajat tööga kindlustada. Töötajal on kohustus pakutav töö vastu võtta.512 Antud 
põhimõtetest lähtutakse miinimum-maksimum töötundidega lepingu käsitlemisel ka käesolevas töös. 

Nulltunnilepingu mõiste Eesti õiguses puudub, samuti puudub rahvusvahelisel tasandil kindel 
legaaldefinitisioon513. Nulltunnilepingu kasutamine on Euroopas reguleeritud näiteks Hollandis514, 
Itaalias515, Iirimaal516 ning Suurbritannias517. Nulltunnilepingu tunnuste kaudu on taolise lepingu 
definitsioon välja toodud näiteks Itaalia, Iiri ja Suurbritannia õigustes. Itaalia vastava seaduse 
(Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276518) artikkel 33 järgi on nulltunnileping leping, mille 
järgi töötaja annab end tööandja käsutusse, kes saab töötajat aeg-ajalt tööle kutsuda. Iiri õiguse 
(Organisation of Working Time Act 1997519) § 18 lg 1 mõttes on nulltunnileping leping, mille järgi 
peab töötaja olema valmis tööandja jaoks tööd tegema või teenust osutama kas kokkulepitud tundide 
hulga osas, määratlemata töötundide osas või kokkulepitud tundide osas ning lisaks ka määratlemata 
tundide osas. Suurbritannia õiguse vastava seaduse (Small Business, Enterprise and Employment Act 

                                                             
510 
http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/EAS_juhtimisvaldkonna_uuring_Civitta_EBS_Final_2015
_08_17.pdf 
511 Staatsblad. – Burgerlijk Wetboek. – http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook077.htm (03.04.2017). 
512 Eurofound, 2015, New forms of employment. Luxemburg: Publications Office of the European Union. 
513 Broughton, A., jt., 2016, Precarious Employment in Europe: Patterns, Trends and Policy Strategies. . 
514 Eurofound, 2015, New forms of employment 
515 Ibid. 
516 Ibid. 
517 Ibid. 
518 Gazzetta Ufficiale. – Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg (03.04.2017). 
519 Iris Oifigiúil. – Organisation of Working Time Act 1997. – http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/20/enacted/en/html 
(03.04.2017). 
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2015520) § 27A lg 1 mõttes on nulltunnilepingud lepingud, mille kohaselt töötaja kohustub tegema 
kokkulepitud tööd või osutama teenust, kui tööandja töötajale tööd või teenuse osutamise võimalust 
pakub521 ja puudub kindlus, et tööandja tööd või teenuse osutamise võimalust töötajale pakub. 

Välisriikide õiguskirjanduses on välja toodud teatud probleeme, mis kaasnevad nulltunnilepingu 
definitsiooni puudumisega. Kuivõrd varasemalt puudus Suurbritannias nulltunnilepingu määratlus, 
kritiseeriti antud situatsiooni selle tõttu, et ei töötajatele ega tööandjatele ei olnud selge, mis õigused 
ning kohustused taolise lepingu sõlmimisega kaasnevad.522 Näiteks esines Suurbritannias olukordi, 
kus töötajatele – saamata aru nulltunnilepingu olemusest – tuli üllatusena, et neile ei pruugitagi 
regulaarselt tööd pakkuda.523 Kuna tööõigus puudutab pea kõiki inimesi ühiskonnas, on vajalik, et 
selle õiguse sisust ning seaduse sätetest saaksid võimalikult paljud aru. Kui lisaks võtta arvesse, et 
tegemist on küllaltki uue töövormiga ning olles oma olemuselt traditsioonilisest töölepingust erinev, 
saab pidada nulltunnilepingu sõlmimist lubava õiguse puhul definitsiooni olemasolu vajalikuks. 

Eelneva põhjal käsitletakse nulltunnilepinguna lepingut, mis vastab järgmistele tunnustele. 
Nulltunnileping on tööleping, mille raames ei ole töösuhte pooled kokku leppinud sooritatavate 
töötundide arvus. Tööandjal puudub kohustus töötajat tööga kindlustada ning tööandja kutsub töötaja 
tööle vastavalt vajadusele. Töösuhte pooled võivad kokku leppida töötaja kohustuses pakutav töö vastu 
võtta või antud kohustuse puudumises.524 Nagu näha võib, ei ole nulltunnilepingute puhul erinevalt 
miinimum-maksimum töötundidega lepingust miinimumtöötundide arv lepingupoolte vahel kokku 
lepitud.525 Antud põhimõtetest lähtutakse nulltunnilepingu analüüsimisel ka käesolevas töös. 

9.7.2 Töö tegija õiguslik seisund 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu mõttes on Hollandis tööd tegeval isikul sama õiguslik 
seisund, mis traditsioonilise töölepingu alusel töötaval töötajal.526 

Nulltunnilepingu puhul on Hollandis tööd tegeval isikul samuti töötaja staatus.527 Ka Itaalia puhul 
võib seda eeldada, kuivõrd käesolevas analüüsis on näha, et nulltunnilepingu alusel töötavale isikule 
on mitmeid töötajale omistatavaid õigusi antud ning õiguskirjanduses pole viidatud, et 
nulltunnilepingu alusel töötaval isikul töötaja õiguslik seisund puuduks. Suurbritannia ja Iirimaa 
õiguse järgi on vaja nulltunnilepingu puhul analüüsida konkreetset tööd andvate ning tööd tegevate 
lepingupoolte suhte olemust, mille järgi on võimalik määratleda konkreetse tööd tegeva isiku õiguslik 
staatus. Suurbritannias võib nulltunnilepingu alusel töötaval isikul olla kaks erinevat õiguslikku 
staatust – töötaja (employee) või töötegija (worker). Teoreetiliselt võiks nulltunnilepingu alusel tööd 
tegev isik omada ettevõtja staatust (self-employed), kuid praktikas pole see nulltunnilepingu puhul 
levinud.528 Iiri õiguse järgi on võimalik nulltunnilepingu alusel tööd tegeval isikul omada töötaja 
(employee) või iseseisva lepingupartneri (independent contractor) õiguslikku staatust.529 Konkreetse 
tööd tegeva isiku õigusliku staatuse välja selgitamiseks peab analüüsima tema töösuhet tööd pakkuva 
isikuga. Töötaja õigusliku staatuse jaatamiseks peavad Suurbritannia puhul töösuhtes eksisteerima 
vastastikused kohustused (eelkõige tööd pakkuva isiku kohustus tööd pakkuda ning tööd tegeva isiku 
kohustus tööd sooritada), töö isiklik sooritamise viis ning lisaks peab olemas olema tööd pakkuva isiku 
kontroll tööd tegeva isiku üle. Kahte viimast aspekti saab nulltunnilepingu alusel töö tegemise puhul 
reeglina jaatada. Probleeme võib tekkida aga esimese kriteeriumiga (vastastikused kohustused), 
kuivõrd lepingupooled ei pruugi kokku leppida tööd tegeva isiku kohustuses pakutav töö vastu 
võtta.530 Sarnase sisuga kriteeriume ning keskendumist just vastastikuste kohustuste olemasolu 
                                                             
520 The Gazette. – Small Business, Enterprise and Employment Act 2015. – http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/26 
(03.04.2017). 
521 Pooltel on võimalik kokku leppida nii töötaja kohustuses pakutav töö vastu võtta kui ka selle kohustuse puudumises. 
522 Department for Business Innovation & Skills, 2013, Consultation: zero hours employment contracts 
523 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts. 
524 Välisriikide õiguste näitel reeglina on pooltel võimalik kokku leppida töötaja kohustuses pakutav töö aktseptida kui ka antud 
kohustuse puudumises – nii näiteks Itaalia, Suurbritannia, ning Iirimaa õiguste järgi. Esineb aga ka regulatsioone, mille järgi on 
töötajal eelduslikult kohustus pakutav töö vastu võtta – seda näiteks Hollandi õiguse järgi. Eurofound. New forms of 
employment, lk 57; Chartered Institute of Personnel and Development; Zero-hour contracts: understanding the law. London: 
CIPD 2013, lk 3, University of Limerick. A Study on the Prevalence of Zero Hour Contracts among Irish Employers and their 
Impact on Employees. Dublin: 2015, lk 10; Eurofound. New forms of employment, lk 56. 
525 Eurofound. Zero-hour contracts. 12.06.2015. – https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-
relations-dictionary/zero-hours-contracts (1.02.2017). 
526 Eurofound. New forms of employment, lk 56. 
527 Ibid. 
528 Rubery, J., and Grimshaw, D., New forms of employment Casual work, UK. Case study 48: Policy analysis.  
529 University of Limerick, lk 99. 
530 Rubery, J., and Grimshaw, D, lk 5. 
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analüüsile võib näha ka Iiri õiguses.531 Niisiis võiks esmapilgul järeldada, et töö vastuvõtmise 
kohustuse puudumise korral tööd tegevale isikule töötaja staatust ei omistada. Siiski alati see nii ei ole. 
Hiljutine kohtupraktika Suurbritannia näitel on kinnitanud seda, et oluline ei pruugi olla see, milles 
pooled lepingus kokku on leppinud, vaid hoopis see, milline on pooltevaheline tegelik praktika.532 
Niisiis võib tööd tegeva isiku puhul töötaja staatuse olemasolu (ning vastastikuste kohustuste 
olemasolu) jaatada, kui poolte vahel on välja kujunenud arusaam, et pakutav töö võetakse alati vastu. 
Õiguskirjanduses on aga välja toodud, et konkreetse õigusliku staatuse leidmine ja teadmine ei ole 
alati päevselge, näiteks Suurbritannia puhul on viidatud probleemile, et leping ei pruugi alati 
sätestada, millist staatust töötaja omab ning alati ei pruugi olla lepingus kirjas, millised õigused 
konkreetse staatusega kaasnevad.533 Sarnase probleemi olemasolu on välja toodud ka Iirimaa 
õiguskirjanduses.534  

Eesti õiguse järgi ei ole miinimum-maksimum töötundidega lepingus võimalik TLS-i mõttes kokku 
leppida. TLS § 43 lg 1 ei näe ette võimalust kokku leppida tööaja raames tundide vahemikus, lisaks 
peab TLS § 5 lg 1 p 7 mõttes tööandja töötajat teavitama tööajast, mitte töötundide vahemikust. TLS 
§ 2 mõttes on kokkulepe töötundide vahemikus töötajale kahjulik, kuivõrd puudub kindel töötundide 
arv. Seega pole võimalik miinimum-maksimum töötundidega lepingut sõlmida kehtiva TLS-i järgi.  

Nulltunnilepingus ei ole ka Eestis kehtiva TLS-i mõttes võimalik kokku leppida, kui pooled ei suuda 
tõendada teistsugust kokkulepet. Nagu miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul, piirab ka 
nulltunnilepingu sõlmimist TLS § 43 lg 1, mille mõttes pole võimalik kokku leppida nii, et töötundide 
arvu määratleb tööandja enda vajaduse järgi. Samuti pole TLS § 5 lg 1 p 7 mõttes võimalik töötajat 
taoliselt teavitada tööajast. Lisaks on TLS § 28 lg 2 p 1 mõttes tööandja kohustatud kindlustama 
töötajat kokkulepitud tööga. TLS § 2 järgi pole võimalik teisti kokku leppida, kuna taolised 
kokkulepped oleksid töötajale kahjulikud.  

Eestis on praegu võimalik miinimum-maksimum töötundidega leping ja nulltunnileping sõlmida vaid 
võlaõigusliku lepinguna, st kas käsunduslepinguna VÕS § 619 või töövõtulepinguna VÕS § 635 lg 1 
mõttes. Kuivõrd mõlemad töövormid on olemuselt suunatud teatud tegevuse tegemisele kui 
protsessile, mitte konkreetse tulemuse saavutamisele, siis eelkõige saaks rääkida just käsunduslepingu 
sõlmimisest. Igal juhul aga ei oma Eesti õiguse järgi taolised tööd tegevad isikud seega töötaja 
õiguslikku staatust TLS-i järgi ning nendele ei laiene sellest seadusest tulenev kaitse ning õigused.  

Analüüsinuna miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu mõttes töö tegemise 
olemust, saab öelda, et ka antud töövormide mõttes peaks tööd tegevatele isikutele TLS-i mõttes kaitse 
laienema, st taolistele isikutele peaks ka omistatama töötaja õiguslik staatus. Nimelt on miinimum-
maksimum töötundidega leping ning nulltunnileping olemuselt väga sarnane töölepinguga. Nii 
välisriikide535 kui ka Eesti536 autorid on välja toodud, et reeglina allub juhutööd tegev isik tööandja 
juhtimisele ja kontrollile ning üldjuhul tagatakse tööd tegevale isikule töövahendid tööd andva isiku 
poolt. Niisiis töö tegemise protsess miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu 
mõttes ei erine traditsioonilise töölepingu alusel töötamisest. Erinevus seisneb eelkõige tööle 
kutsumise ja tööga kindlustamise osas. Niisiis saab TLS § 1 lg-s 1 välja toodud ühte peamist 
töölepingule omistatavat tunnust – töötaja allumist tööandja juhtimisele ja kontrollile – ka miinimum-
maksimum töötundidega lepingute ning nulltunnilepingute537 puhul jaatada.  

                                                             
531 University of Limerick, lk 101. 
532 St Ives Plymouth Limited v Mrs D Haggerty. Employment Appeal Tribunal, 2008 WL 2148113; Autoclenz Ltd v Belcher and 
others. The Supreme Court, 2011 WL 2747863; Pulse Healthcare Ltd v Carewatch Care Services Ltd & 6 Others. Employment 
Appeal Tribunal, 2012 WL 3062517. 
533 Rubery, J., and Grimshaw, D lk 5. 
534 University of Limerick, lk 96. 
535 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 49. 
536 Jaakson, M., Eesti tööseadus eelmises sajandis. – Äripäev 29.10.2015. 
537 Keskendudes konkreetselt nulltunnilepingule, võib tekkida küsimus, kas töötaja õigusliku staatuse andmine on õige ka 
olukorras, kus tööd tegeval isikul puudub kohustus pakutav töö vastu võtta (nii näiteks puudub see Suurbritannia ja Iirimaa 
puhul, nagu eelnevalt selgitatud). Juhtimine ja kontroll oleksid justkui piiratumad, kuivõrd töötaja võib töö tegemisest keelduda. 
Aga kuna töö vastuvõtmise korral määrab tööandja ikkagi töö tegemise koha ning aja, võib tööd andva isiku juhtimisele ja 
kontrollimisele allumist TLS § 1 lg 1 mõttes jaatada. Kohustuse puudumine ei tähenda seda, et võiks eitada töötaja õiguslikku 
staatust. Vastupidi – puudub põhjendus, miks ei pea ka antud juhul tööd tegeva isiku kaitset tagavaid tööõiguslikke sätteid 
kohaldama. Mõneti küll väheneb tööd tegeva isiku sõltuvus tööd pakkuvast isikust, kuivõrd töötaja ei pruugi antud töösuhtest 
kuigivõrd regulaarselt töötasu saada. Siiski on kirjanduses nenditud, et majanduslik sõltuvus töölepingu tunnusena ei ole 
dominantne, ka selle tunnuse puudumisel võib jaatada töölepingu olemasolu – näiteks ei pruugi ka ju jõukas töötaja sõltuda 
enda tööandjalt saadavast töötasust. R. Haljasmäe. Töötajale ettenähtud tagatiste laiendamine majanduslikult sõltuvale 
töötegijale. – Juridica IV/2009, lk 217. 
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Kuivõrd miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu alusel tehtav töö ei ole 
suunatud ühe konkreetse ülesande täitmiseks, vaid kujutab endast siiski pikaajalisemat töö tegemise 
suhet ning töötaja saab töö tegemise eest tasu, tuleb jaatada tööd tegeva isiku sõltuvusseisundit ning 
nõrgemat positsiooni lepingulises suhtes. Seega on vajadus seaduse jõuga tagatud täiendavale 
kaitsele538, mida pakub TLS. Argument, et lepingupooltel on võimalik võlaõiguslikku lepingusse 
sisestada töölepingule omaseid hüvesid või kaitseklausleid, pole pädev. Kuna tööd tegev isik on 
lepingu raames nõrgemas positsioonis, siis ei oma ta piisavalt kaalu läbirääkimiste käigus taoliste 
sätete sisseviimiseks käsunduslepingusse, kuivõrd need kaitseksid eelkõige just teda kui töötajat ning 
asetaksid rohkem kohustusi töö pakkujale.  

9.7.3 Töötingimused 

9.7.3.1  Töölepingu sõlmimine 

Nulltunnilepingus maksimaalses töötundide arvus kokkuleppimine 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul on maksimaalses töötundide arvus 
kokkuleppimine niikuinii ette nähtud. Aga ka nulltunnilepingu puhul on maksimaalses potentsiaalselt 
pakutavas töötundide arvus kokkuleppimine võimalik – nii näiteks Iiri õiguse järgi (Organisation of 
Working Time Act 1997, § 18 lg 1). Siiski pole taoline kokkulepe kohustuslik. Lepingupooled võivad 
alternatiivselt kokku leppida nii, et tööandja võib töötajat kutsuda tööle mistahes töötundide hulgas, 
lisaks on kolmanda võimalusena võimalik kokku leppida küll teatud tundide arvus, aga ka selles, et 
pärast antud tundide arvu täitumist on tööandjal ikkagi võimalus töötaja tööle kutsuda, seega on see 
justkui kahe esimese variandi kombinatsioon.539 Soovitame Iirimaal kehtiva regulatsiooni sisseviimist 
ka Eesti õigusesse. Seda eelkõige nulltunnilepingu puhul, kus pooled on kokku leppinud töötaja 
kohustuses pakutav töö vastu võtta.540 Niisiis oleks pooltel võimalik kokku leppida, mis töötundide 
mahus antud töösuhtes tööd võidakse maksimaalselt sooritada ehk mis töötundide hulgas on töö 
vastuvõtmine töötaja jaoks kohustuslik. Kokkulepe toob töötajale rohkem selgust, mis töötundide 
mahus võidakse tööd pakkuda ja mis mahus peab ta selle sooritamiseks valmis olema. Alternatiivselt 
oleks võimalik leping sõlmida nii, et maksimaalses töötundide arvus lepitakse küll kokku, kuid seda 
ületavas osas on tööandjal võimalik ka töötajale tööd pakkuda ning sellisel juhul on töötaja jaoks töö 
vastuvõtmine vabatahtlik. Kolmanda võimalusena oleks pooltel võimalik kokku leppida, et tööandja 
võib töötajale tööd pakkuda mistahes mahus nii, et mingisugust maksimumpiiri ei seata ning töö 
vastuvõtmine on töötaja jaoks kohustuslik.  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu sõlmimise lubamine teatud 
ametikohtadel või sektorites  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul taolist regulatsiooni Hollandi õiguses sätestatud ei 
ole. Nulltunnilepingu raames on Itaalia õiguses (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
artikkel 34 lg 1) ette nähtud töökohtade määratlemine, mille puhul on nulltunnilepingu sõlmimine 
lubatud. Eelkõige peaksid antud töökohtasid sisaldavas nimekirjas kokku leppima tööandjad ning 
töötajad (või nende esindajad) kollektiivlepingus. Kui vastavasisuline kokkulepe puudub, on lubatud 
nulltunnileping sõlmida vaid tööks ametikohal, mis on kindlaks määratud sotsiaalministri poolt. 
Näiteks kuuluvad antud nimekirja ametikohad, mis on seotud majutusettevõttega, laatadega, 
kongressidega, rannavalvega ning tõlketööga.541 Hollandi õiguses ametikohtasid, mille puhul on 
nulltunnilepingute sõlmimine keelatud või lubatud, määratletud ei ole. Küll aga on nulltunnilepingu 
sõlmine keelatud näiteks tervishoiusektoris542. 

Siiski on Itaalia õiguse järgi lubatud nulltunnileping sõlmida ka mistahes ametikoha puhul, kui töötaja 
on alla 24 aasta või üle 55 aasta vana (Legge 28 giugno 2012, n. 92, artikkel 1 lg 21 p a)543).544 Taolise 
                                                             
538 TLS-i kaitse peaks rakenduma antud töötajatele täies mahus, v.a selles osas, mille puhul on käesolevas analüüsis “Juhutöö: 
töö väljakutsel” välja toodud, et antud aspekt ei peaks miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu täies 
ulatuses puhul kohalduma. Näiteks käesoleva analüüsi teema alapunkt “Põhipuhkus” – seal leitakse, et põhipuhkuse õigus peaks 
tekkima mitte täies ulatuses, vaid hoopis pro rata põhimõttel. 
539 Grogan, R., 2014, The Practical Aspects of Presenting and Defending Working Time Claims from a Practitioners Perspective. . 
540 Nimelt pole maksimaalses töötundide arvus kokkuleppimisel mõtet, kui töö vastuvõtmine on niikuinii vabatahtlik. 
541 A. Pavone. Zero hour contracts in Italy. 21.10.2016. http://www.globalworkplaceinsider.com/2016/10/zero-hour-contracts-
in-italy/ (23.04.2017). 
542 Blue Legal. Changes in Dutch Labour Law per 1 January 2015. – http://www.blue-legal.nl/changes-in-dutch-labour-law-per-
1-january-2015/-/- (06.02.2017) 
543 Gazetta Ufficiale. – Legge 28 giugno 2012, n. 92. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg 
(08.02.2017). 
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regulatsiooni eesmärk on lubada nulltunnilepingu sõlmimine tööandjal olenemata ametikohast 
töötajaga, kellel võib olla raskusi kas tööturule sisenemise või taassisenemisega.545 Õiguskirjanduses 
on ka viidatud, et tudengid ning vanemad töötajad, kes soovivad oma töökoormust vähendada, võiksid 
olla nulltunnilepingute sihtgrupiks.546 Noortele pakub nulltunnileping hüppelauda tööturumaailma, 
vanadele aga võimalust pensionile lisa teenida.  

Kuigi eeltoodud näidete puhul on reguleeritud vaid nulltunnilepingu sõlmimist, soovitame taolise 
regulatsiooni Eesti õiguse mõttes ette näha nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka 
nulltunnilepingu puhul. Kuivõrd uued töövormid ei tohiks põhjendamatult hakata asendama 
traditsioonilisi töölepinguid, mis annavad töötajatele rohkem õigusi ning finantsilist kindlust, võib olla 
seadusandjal mõlema töövormi puhul huvi piirata nende sõlmimise lubamist teatud töökohtade või 
sektorite raames. Miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu lubamist või 
keelamist teatud töökohtade puhul peaks aga põhjalikumalt kaaluma. Oleks vaja analüüsida, milliste 
töökohtade puhul võiks miinimum-maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu 
kasutamine objektiivselt vajalikuks osutuda Eesti puhul. Lähtepunktiks võib võtta varasemalt 
mainitud Itaalia õiguses olemasoleva nimekirja töökohtadest. Kollektiivlepingus töökohtades 
kokkuleppimist poleks aga Eesti puhul mõtet ette näha, kuivõrd kollektiivlepinguid Eestis väga palju ei 
kasutata. Niisiis peab nimekirja töökohtadest, kus miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja 
nulltunnilepingu sõlmimine on lubatud, ette nägema seadusandja ise. Nagu juba öeldud, on piirang 
vajalik, et nulltunnilepingud ja miinimum-maksimum töötundidega lepingud ei hakkaks 
traditsioonilisi töölepinguid asendama. Antud uute töövormide kasutamine ei peaks olema tööandja 
jaoks lihtsaks viisiks, kuidas endal lasuvat äririski töötajale asetada, kui selleks puudub objektiivne 
vajadus.547 Sellepärast on vaja ära määratleda töökohad, kus taoline vajadus eksisteerida võib, et 
lubada uute töövormide sõlmimine vaid antud töökohtade puhul. Kui taoline töökohtasid ette loetlev 
nimekiri oleks olemas, puuduks vajadus sektoripõhiselt nulltunnilepingu või miinimum-maksimum 
töötundidega lepingu sõlmimist ära keelata. 

Selleks aga, et regulatsioon liiga paindlik ei oleks, anname soovituse, et sarnaselt Itaalia õigusega on 
igal juhul sõltumata ametikohast miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu 
sõlmimine lubatud töötajaga, kes on alla 24 aasta või üle 55 aasta vana. Nii on noortel isikutel 
võimalus iga ametikoha puhul siseneda tööturumaailma ka miinimum-maksimum töötundidega 
lepingu või nulltunnilepingu alusel töötades, et koguda vajalikke teadmisi ja kogemusi. See võib aidata 
noort töötajat tulevikus kergemini traditsioonilise töölepingu sõlmimise poole. Samuti on mõistlik, et 
iga ametikoha puhul on lubatud miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu 
sõlmimine vanema töötajaga. Niisiis on töötajal võimalik olenemata ametikohast kõrgema vanuse 
korral töökoormust vähendada ja tööd teha miinimum-maksimum töötundidega lepingu või 
nulltunnilepingu alusel.  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu sõlmimise keeld teiste töötajate 
asendamiseks 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul taolist regulatsiooni Hollandi õiguses ette nähtud 
ei ole. Nulltunnilepingu mõttes ei ole Itaalia õiguse (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
artikkel 34 lg 3) järgi lubatud tööandjal sõlmida töötajaga nulltunnileping, et asendada töötajaid, kelle 
töölepingud on viimase kuue kuu jooksul üles öeldud või töötajaid, kes on töölt ajutiselt kõrvaldatud 
tööandja majanduslike probleemide tõttu. Samuti ei ole lubatud asendada olemasolevaid töötajaid, kes 
kasutavad enda õigust streikida.548  

Kuigi Itaalia näitel on antud säte vaid nulltunnilepingu sõlmimise reguleerimiseks, võiks Eestis selle 
ette näha nii nulltunnilepingu kui ka miinimum-maksimum töötundidega lepingu sõlmimise raames. 
Mõlema töövormi puhul on tööandjal võimalus, võrreldes traditsiooniliste fikseeritud töötundidega 
lepingutega, tööjõu kulusid vähendada. Niisiis tuleb mõlema puhul näha ette regulatsioon, mis 
                                                                                                                                                                                              
 

 
544 Pavone, A., Zero hour contracts in Italy. 21.10.2016. http://www.globalworkplaceinsider.com/2016/10/zero-hour-contracts-
in-italy/ (23.04.2017). 
545 De Luca, V., Padula, R., Cerbone, C.,  
546 University of Limerick, lk 39.  
547 Objektiivseks vajaduseks võiks eelkõige pidada kõrget nõudluse kõikumist. 
548 De Luca, V., Padula, R., Cerbone, C., 
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takistaks traditsiooniliste töölepingute asendamist. Selle hoiab ära keeld sõlmida antud töövormide 
põhjal töölepinguid juhul, kui proovitakse asendada ülesöeldud töölepinguid või nende töötajate 
lepinguid, kes kõrvaldati töölt majanduslike probleemide tõttu. Lisaks on taoline regulatsioon vajalik 
streigi kui töötajate läbirääkimisjõu-vahendi perspektiivist, kuivõrd ilma selleta oleks tööandjal 
võimalik leevendada või isegi täielikult kõrvaldada streigi negatiivne efekt oma ettevõtte jaoks. Niisiis 
ei omaks streik enam mingisugust tähendust. 

9.7.4 Tööle asumisest etteteatamine 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul sellist regulatsiooni Hollandi õiguses ette nähtud 
ei ole. Nulltunnilepingu raames on õiguskirjanduses välja toodud, et näiteks Itaalia õiguse järgi peab 
tööandja töötajat teavitama tööle kutsumisest vähemalt üks tööpäev549 enne töö algust.550 Sarnaselt on 
Iirimaa õiguse järgi (Organisation of Working Time Act 1997, § 17 lg 1) tööandjal reeglina kohustus 
teavitada töötajat (kellel on kohustus töö vastu võtta) töövahetusest vähemalt üks kalendripäev ette, 
kuigi selle järgimine ei ole kohustuslik ettenägematute asjaolude korral.551 Pikemat tähtaega võib näha 
nii Suurbritannia eelnõu ettepanekust (Zero Hours Contracts Bill 2014-15, § 4 lg-d 1-2)552 kui ka 
Iirimaa õiguskirjanduse soovitustest Iiri regulatsiooni muutmiseks553 – mõlema puhul on 
minimaalseks teavitamise tähtajaks 72 tundi (kolm kalendripäeva) enne töö algust.  

Kuigi eeltoodud välisriikide õiguste sätted käivad vaid nulltunnilepingute kohta, soovitame sarnast 
regulatsiooni Eesti perspektiivist nii nulltunnilepingu kui ka miinimum-maksimum töötundidega 
lepingu puhul. Käib ju mõlema töövormi puhul töö tegemine tööandja kutsel vastavalt vajadusele, 
töötajad on kogu aeg valves ning seega on nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka 
nulltunnilepingu puhul töötajal teadmatus töö tegemise aja osas. Tegemist on vajaliku regulatsiooniga, 
mis tagab töötajale parema ettenähtavuse töö tegemise osas. Kõige mõistlikumaks tähtajaks välja 
toodute hulgas saab pidada ühte kalendripäeva, kuivõrd see on justkui kuldne kesktee töötajate ning 
tööandjate huvide tasakaalu mõttes. Nii Suurbritannia eelnõus (Zero Hours Contracts Bill 2014-15, § 4 
lg 3)554 kui ka Iirimaa õiguskirjanduses555 on räägitud ka vajadusest sätte järele, mille mõttes võiks 
töötaja minimaalsest tähtajast lühemalt etteteatatud töö vastu võtta, kui töötaja seda soovib ning selle 
eest makstakse 150% määras töötasu. Taolist normi võib pidada mõistlikuks ning ka Eesti 
perspektiivist soovitatavaks. Ühelt poolt saab tööandja võimaluse tööjõudu võimalikult paindlikult 
kasutada, teisalt saab töötaja võimaluse rohkem raha teenida või alternatiivselt pakkumisest keelduda. 

Lisaks eelnevale on nenditud vajadust ka minimaalse tähtaja järele, mida tööandja peaks järgima, 
teavitades töötajat juba planeeritud töö tühistamisest. Taolist sätet on võimalik näha Suurbritannia 
eelnõus (Zero Hours Contracts Bill 2014-15, § 4 lg-d 1-2)556 ning sellest on räägitud ka Iirimaa 
õiguskirjanduses557. Mõlema järgi võiks antud tähtajaks olla vähemalt 72 tundi enne planeeritud töö 
algust. Taoline regulatsioon on jällegi vajalik töötaja perspektiivist – töötaja peaks olema teavitatud 
töö ärajäämisest mõistlikult vara, et enda aega soovi korral teisiti rakendada. Lisaks on etteteavitamine 
vajalik, vältimaks olukordi, kus töötaja läheb planeeritud vahetuseks töökohta, kulutades sinna 
minekuks aega ning raha, et alles siis teada saada töö ärajäämise kohta. Tähtajaks võiks ka antud juhul 
olla üks kalendripäev kui kuldne kesktee tööandja ning töötaja huvide kaalumisel. Suurbritannia 
eelnõu558 kui ka Iirimaa õiguskirjanduse559 järgi on ajaliselt lühema teatamise korral töötajal õigus 
saada hüvitist selles summas, mis töötaja oleks töö mitte ärajäämise korral tavaliselt töötasuna 
teeninud. Kompensatsiooni saab ka antud kontekstis vajalikuks ning mõistlikuks pidada. Näiteks 
hoiaks see ära olukordi, kus tööandja, järgides kohustust tööst ette teatada, hakkaks töötajat ette 
teavitama tööst “igaks juhuks”, kuigi tegelikult töö toimumine polekski kindel, ning teavitaks selle 
tühistamisest viimasel minutil. Antud hüvitise suuruse osas on kõige mõistlikum seada selleks 
tavapärane töötasu, mida töötaja oleks teeninud. Ühelt poolt on töötajal justkui õigustatud huvi seda 
saada, kuivõrd ta on arvestanud antud sissetulekuga ning planeerinud enda aja töötamiseks. Teisalt 
                                                             
549 Ilmselt on silmas peetud argipäeva (st päevi esmaspäevast reedeni), kuivõrd Itaalias on nädalavahetustel keelatud 
nulltunnilepingute alusel töötamine. Eurofound. New forms of employment, lk 57. 
550 Eurofound. New forms of employment, lk 57. 
551 University of Limerick, lk 97. 
552 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
553 University of Limerick, lk 125.  
554 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
555 University of Limerick, lk 125. 
556 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
557 University of Limerick, lk 125.  
558 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
559 University of Limerick, lk 125. 
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distsiplineerib kompensatsiooni piisav suurus tööandjat, nagu juba selgitatud, aga samas pole see ka 
ebamõistlikult suur, kuna pole suurem sellest, mida töötajale oleks pidanud maksma. Antud 
regulatsiooni mõttes saab paralleeli tõmmata TLS §-ga 35, mille alusel peab tööandja töövõimelisele ja 
töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu juhul, kui tööandja ei ole andnud 
tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil vastuvõtmisega viivitanud, 
välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü. 

9.7.5  Töötasu 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingud 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul Hollandi õiguses peab tööandja töötajale maksma 
kokkulepitud miinimumtöötundide eest töötasu ning seda isegi siis, kui selles mahus tööd ei ole 
tööandja töötajale pakkunud. Kui tööd tehakse rohkem, kui miinimumtöötundide jagu, tuleb ka nende 
töötundide eest tasu maksta. Kui tööandja nõuab töötajalt töö tegemist ka pärast kokkulepitud 
maksimumtöötundide täitumist, peab tööandja maksma töötasu vastavalt ületunnitöö sätetele.560 Eesti 
õiguses peab samasugune regulatsioon miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul kehtima. 

Lisaks on Hollandi õiguse järgi (Burgerlijk Wetboek, artikkel 7:628a) tööandjal kohustus töötajale 
pakkuda järjestikuselt vähemalt kolm tundi tööd iga kord, kui töötaja tööle kutsutakse.561 Seda aga 
juhul, kui kokkulepitud miinimumtöötundideks on alla 15 töötunni ühe nädala kohta.562 
Õiguskirjanduses on selgitatud, et isegi kui pakutav töö tegelikult kolm tundi ei peaks kestma, tuleb 
tööandjal siiski maksta kolme töötunni jagu töötasu.563 Kirjanduses on selgitatud kohtupraktika näitel, 
et kui töötaja kutsutakse kolme tunni jooksul eraldiseisvalt näiteks kolm korda tööle – nii, et mitte 
ükski kord tööd kolmeks tunniks ei jätkunud, vaid vastupidi, töö kestis igakordselt vaid näiteks pool 
tundi – on töötajal igakordselt õigus kolme töötunni tasule, st antud näite puhul tasule üheksa 
töötunni eest.564  

Töö garanteerimine vähemalt kolme töötunni raames kindlustab töötajat paremini finantsilisest 
perspektiivist, kui garanteeritud miinimumtöötundide hulk on väike, seega soovitame taolise sätte 
sisseviimist ka Eesti õigusesse. Antud regulatsioon n-ö tasub töötaja vaeva tööle tulemiseks, kuivõrd 
pakutav töö maht pole liialt väike. Samas pole kolme töötunni tasu maksmine tööandjale liigselt 
koormav, eriti juhul, kui tööandjal ongi vähemalt kolm tundi tööd töötajale pakkuda. Esmapilgul võib 
Hollandi praktikas välja toodud olukord olla tööandja suhtes liialt ebaõiglane. Siiski on aga see 
tööandja perspektiivist välditav. Nimelt on tööandjal võimalus pärast töötaja tööle kutsumist ning töö 
sooritamist jätta töötaja vajadusel ülejäänud ajaks n-ö ootele, kuni kolm tundi täitub. Ilmselt ei saaks 
töötajal midagi selle vastu olla, kuivõrd talle makstakse antud aja eest töötasu. Tööandja saaks aga 
vajadusel töötaja “tööle rakendada”. 

  

                                                             
560 Eurofound. New forms of employment, lk 56. 
561 Ibid. 
562 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56; Dil, R. J., A minimum of 3 hours of wage payment in the event of on-call 
contracts. 16.05.2013. – http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fd138de-3701-42d2-ab4a-0d09fbd00df6 
(06.02.2017). 
563 Dil, R. J., A minimum of 3 hours of wage payment in the event of on-call contracts. 16.05.2013. – 
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fd138de-3701-42d2-ab4a-0d09fbd00df6 (06.02.2017). 
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Nulltunnilepingud 

Üldpõhimõtted 

Nulltunnilepingu alusel tööd tegev isik saab töötasu reeglina vaid sooritatud töötundide eest.565 
Õiguskirjanduses on välja toodud, et üks peamisi probleeme nulltunnilepingu puhul on asjaolu – kuna 
puudub fikseeritud minimaalne pakutavate töötundide arv – et töötajal puudub regulaarselt püsiva 
suurusega sissetulek. Tööd tegeval isikul võib tekkida raskusi enda kulutuste planeerimisega ja 
probleeme võib tekkida fikseeritud perioodiliste väljaminekutega, näiteks eluasemekulude 
tasumisega.566 Välisriikide seadustes saab aga näha mitmeid norme, mis nulltunnilepingutega 
töötajate jaoks olukorda parendavad.  

Järgnevalt saab välja pakutud ettepanekuid nulltunnilepingute raames TLS-i täiendamiseks. Neid 
sätteid on mõneti rohkem – ning seega saab tööandjale asetatud rohkem kohustusi – kui miinimum-
maksimum töötundidega lepingu puhul. Seda aga eelkõige asjaolu tõttu, et nulltunnilepingu puhul 
puudub garantii isegi teatud minimaalse koguse töötundide osas, mida võidakse pakkuda, seega on 
nulltunnilepingu alusel töötava isiku finantsiline olukord ebastabiilsem. Selle valguses võib aga seada 
hüpoteesi, et tööandja survel hakatakse sõlmima miinimum-maksimum töötundidega lepinguid, mis 
on sisult põhimõtteliselt nulltunnilepingud (näiteks minimaalselt garanteeritud on vaid üks töötund). 
Seda eesmärgiga vältimaks nulltunnilepingutega kaasas käivat regulatsiooni, mis seab tööandjale 
rohkem kohustusi. Taoliste olukordade vältimiseks tuleks miinimum-maksimum töötundidega lepingu 
puhul ette näha töötundide arvu künnis, millest vähema garanteeritud töötundide puhul kehtiks 
töölepingule nulltunnilepingule ette nähtud regulatsioon. Niisiis võiks sarnaselt Hollandi õigusega 
seada antud künniseks 15 töötundi nädalas, st kui minimaalselt garanteeritud on vähem kui 15 
töötundi nädalas, kohalduks nulltunnilepingute regulatsioon kohtades, kus see on töötaja jaoks 
soodsam kui miinimum-maksimum töötundidega regulatsioon. 

Kompensatsiooni maksmine töötajale 

Itaalia567 (Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artikkel 36), Iirimaa568 (Organisation of 
Working Time Act 1997, § 18 lg 2) ja Hollandi569 (Burgerlijk Wetboek, artikkel 7:628) õiguse järgi 
hüvitatakse töötajatele tööks valmisolemise aeg teatud tasuga, mida makstakse ka siis, kui tööd teatud 
perioodi kestel pole pakutud. Kusjuures Itaalias570 ning Iirimaal571 – kus pooltel on võimalik kokku 
leppida nii töö vastuvõtmise kohustuses kui ka selle puudumises – on kompensatsiooni maksmine 
otseses seoses töö vastuvõtmise kohustuse olemasoluga. Niisiis on kompensatsiooni maksmine 
tööandjale kohustuslik, kui tööd pole pakutud, aga töö vastuvõtmise kohustus eksisteerib. Kui aga 
vastav kohustus puudub, siis ei pea ka kompensatsiooni maksma.  

Kompensatsiooni sissenõutavaks muutumine erineb riigiti. Näiteks Iirimaal on töötajal õigus 
kompensatsioonile siis, kui tööd konkreetsel nädalal ei pakutud või pakuti väga vähe, st töötada oli 
võimalik vaid alla 25% lepinguga ettenähtud töötundidest, mille raames töötaja pidi tööks valmis 
olema. Igal juhul peab aga töötatud tundide arv jääma alla 15 tunni nädalas.572 Kui aga töölepingus ei 
olnud teatud töötundide arvu määratletud või lisaks sellele oli klausel, et antud tundide täitumisel 
peab töötaja ikkagi valmis olema tööks, siis tekib õigus kompensatsioonile, kui tööd sai pakutud 
vähem kui 25% sellest, palju teised töötajad sama tüüpi tööd antud tööandjale sooritasid.573 Itaalia 
õiguse järgi on võimalik töötajal saada kompensatsiooni iga kuu, olenemata sellest, kui palju tööd 
pakuti. Niisiis makstakse Itaalias antud hüvitist töötajale lisaks sellele tasule, mida töötaja teenib 
töötunde tehes.574 Hollandi õiguses ei ole töötajal õigust kompensatsioonile kohe töösuhte alguses. 
Antud õigus saab tekkida vaid siis, kui töötaja on kolme kuu jooksul tööd teinud regulaarselt, st kas 
vähemalt üks kord nädalas või vähemalt 20 tundi ühe kuu jooksul. Seega kompensatsiooniõiguse 
tekkimine on võimalik alles pärast kolme kuu möödumist töölepingu sõlmimisest. Pärast seda muutub 
kompensatsioon sissenõutavaks eelkõige siis, kui tööd hakatakse pakkuma vähem kui keskmiselt 

                                                             
565 Eurofound. Zero-hour contracts.  
566 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 68. 
567 Ibid, lk 57. 
568 University of Limerick, lk 2. 
569 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56. 
570 Ibid, lk 57. 
571 University of Limerick, lk 2. 
572 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 58. 
573 R. Grogan, lk 50. 
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eelneva kolme kuu jooksul. Lisaks on lepingupooltel võimalik kokku leppida, et tööandja maksab 
esimese kuue kuu jooksul töölepingu sõlmimise eest töötasu vaid töötundide eest, mille väärtuses 
töötaja tööd tegi, st õigus kompensatsioonile võib tekkida mitte pärast kolme kuu vaid alles pärast 
kuue kuu möödumist töölepingu sõlmimisest.575 

Kompensatsiooni suurus erineb riigiti samuti. Iirimaa õiguse järgi sõltub kompensatsiooni suurus 
sellest, kas töötaja sai vähe tööd teha või üldse mitte. Kui töötajale üldse tööd ei pakutud, siis on 
kompensatsiooni suuruseks kas vähemalt 25% ettenähtud võimalikest töötundidest või vähemalt 15 
töötunni suurune tasu, emb-kumb on summalt väiksem. Kui tööd siiski pakuti, aga vähe, peab 
kompensatsioon olema niivõrd suur, et töötaja töötasu oleks kokku 25% ettenähtud võimalikest 
töötundidest.576 Juhul kui töötamise valmisolekuks ettenähtud töötundide arvu ei ole kindlaks 
määratud või kokku on lepitud teatud arvus töötundides ning lisaks sellele kohustuses veel töötada, 
kehtib sama reegel, aga arvutuse aluseks olevate töötundide arvuks saab olema see, mitu tundi tööd 
tegi antud nädalas mõni teine töötaja, kes teeb sarnast tööd. Kui selliseid töötajaid on mitu, siis võib 
aluseks võtta kõige suurema töötundide arvuga töötaja töötunnid antud nädalas.577 Itaalia õiguse järgi 
on kompensatsiooni suuruseks vähemalt 20% töötasust, mis on antud ettevõttes kasutatava riikliku 
kollektiivlepinguga sätestatud. Küll aga ei saa makstav summa olla väiksem miinimummäärast, mis on 
kehtestatud tööministeeriumi poolt.578 Hollandis on kompensatsiooni arvutamise aluseks töötaja enda 
keskmine töötasu eelneva kolme kuu kohta.579 

Taolise kompensatsiooni võiks nulltunnilepingute puhul ette näha ka Eestis. Kompensatsiooni 
olemasolu tagaks minimaalse kindluse töötajale erinevate püsivate kulude katmiseks, kuivõrd 
fikseeritud minimaalne sissetulek vastasel juhul puuduks. Kompensatsiooniõigus võiks tekkida kohe 
pärast töölepingu sõlmimist. Vastasel juhul oleks töötaja töölepingu esimestel kuudel ilma fikseeritud 
sissetulekuta. Kompensatsioonikohustuse võiks tööandjale ette näha siis, kui töösuhte pooled on 
kokku leppinud töötaja kohustuses pakutav töö vastu võtta. Kompensatsioon on justkui hüvitis 
töötajale selle eest, et ta on valmis selle pakkumise korral vastu võtma ning töö vähesel või mitte 
pakkumisel oleks võimalik saada mingitki raha.  

Kompensatsioon peaks Eesti õiguse perspektiivis sissenõutavaks muutuma eelkõige nii, nagu see 
Iirimaa õiguse puhul on. Nii tekiks õigus kompensatsiooni järele, kui tööd konkreetsel nädalal pakuti 
väga vähe või ei pakutud üldse. Kui lepingupooled leppisid kokku potentsiaalselt pakutavate 
töötundide arvu maksimumis580, tekiks kompensatsiooniõigus siis, kui töötada oli võimalik alla 25% 
antud ettenähtud tundidest. Kuivõrd eelduslikult ei lepita nulltunnilepingute raames niikuinii kokku 
tööajas, mis oleks üle 60 tunni nädalas, siis pole vaja Iiri õiguses välja käidud lisatingimust – et 
töötatud tundide arv peab jääma alla 15 tunni nädalas – Eesti õigusesse lisada. Nimelt rakenduks 
antud klausel olukorras, kus pooled oleks kokku leppinud üle 60 töötunni nädalas.581 Juhul kui pooled 
ei ole maksimaalses potentsiaalselt pakutavas töötundide arvus kokku leppinud (või on) ning lisaks 
sellele peab töötaja ikkagi tööks valmis olema, tuleks analüüsida teiste sarnase töö tegijate töötunde ja 
õigus kompensatsioonile tekiks, kui isik sooritas vähem kui 25% tööd kui kolleegid. Eeskujuks võetud 
Iiri õiguses siiski puudub lahendus olukorrale, kus on kompensatsiooni tekkimise õigust vaja hinnata 
juhul, kui maksimaalset töötundide arvu pole lepingusse sätestatud ning puuduvad sarnast tööd 
tegevad isikud samas ettevõttes. Eesti õiguse mõttes võiks sellisel juhul välja pakkuda lähtepunktiks 
töötaja varasemate nädalate jooksul keskmiselt töötatud tundide arvu ning kui antud mahust oli 
võimalik tööd teha vähem kui 25% määras, oleks töötajal õigus kompensatsioonile. 

Kompensatsiooni suuruse osas võiks ka lähtuda Iiri õiguses sätestatust. Kompensatsiooni suuruse 
mõttes tehakse Iiri õiguse järgi vahet olukorral, kus pakuti vähe tööd või ei pakutud üldse tööd. Nimelt 
seisneb erinevus selles, et töö mittetegemise korral on kompensatsiooni suuruseks töölepingus 
kokkulepitud maksimaalse töötundide arvu puhul kas 25% ettenähtud töötundidest või 15 töötunni 
suurune töötasu, emb-kumb on väiksem. Kuid eelnevalt sai juba selgitatud, et praktikas pole 
tõenäoline, et tööajaks lepitakse kokku 60 töötundi nädalas. Niisiis puudub vajadus ka antud juhul 

                                                             
575 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56. 
576 Citizens Information. Contracts without specific working hours (zero-hours contracts). 30.10.2015 – 
http://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/contracts_of_employment/contracts
_without_specific_working_hours_zero_hours_contracts.html (15.02.2017) 
577 R. Grogan, lk 51. 
578 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 57. 
579 Ibid, lk 56. 
580 Nagu analüüsi punktis “töölepingu sõlmimine – nulltunnilepingud” selgitatud. 
581 Arvutuskäik: 25% 60st on 15 tundi. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 142 
 

vahet teha ning igal juhul peaks olema kompensatsiooni suuruseks, kui maksimaalne töötundide arv 
on lepingusse sätestatud, 25% antud töötundide töötasust. Kui taolist maksimaalset arvu pole 
lepingusse seatud, kehtib suuruse arvestamise osas sama reegel, mis kompensatsiooni tekkimise 
õiguse puhul. Niisiis peaks kompensatsiooni suuruse aluseks võtma 25% sarnast tööd tegeva töötaja 
töötundide hulga nädalas ning kui taolisi töötajaid on mitu, võib aluseks võtta kõige suurema hulga 
töötunde sooritanud töötaja töötunnid. Töötundide hulga osas võetakse aluseks küll sarnast tööd 
tegeva töötaja tunnid, kuid tasu enda osas peaks arvestama konkreetse kompensatsiooni taotleva isiku 
kokkulepitud töötasu. Kui sarnast tööd tegevaid töötajaid antud ettevõttes ei ole, peaks 
kompensatsiooni suuruseks saama töötasu 25% sellest töötundide hulgast, mitu tundi töötaja 
keskmiselt antud töösuhtes töötab.  

Niisiis on antud hüvitise maksmine mõeldud eelkõige töötasu asemel, mitte töötasule lisaks, nagu on 
Itaalias. Esmalt puudub töötajal vajadus kompensatsiooni järele, kui töötaja sai teatud koguses tööd 
teha (näiteks Eesti puhul eelnevalt räägitud 25% määras) ning seega selle eest ka töötasu saada. Teisalt 
on kompensatsiooni maksmine rahaliselt koormav tööandjale, seega ei oleks mõistlik selle 
väljamaksmist kohustuslikuks teha juhul, kui selle järele reaalne vajadus puudub (ehk töötaja sai tööd 
teha ning selle eest töötasu teenida, nagu eelnevalt viidatud). Eesti õiguses võib antud 
kompensatsiooni käsitleda kui töötasu (st näiteks keskmise töötasu arvutamisel võib selle lugeda 
töötasu hulka). 

Konkurentsipiirangu keeld 

Konkurentsipiirangus kokkuleppimine nulltunnilepingu sõlmimise korral on keelatud näiteks 
Suurbritannia õiguse järgi (Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, § 27A lg 3).582 
Taoliste kokkulepete keelamise mõte on see, et konkurentsipiirangu olemasolu tõttu ei ole tööd tegeval 
isikul võimalik tööd mujalt otsida, seega on piiratud tema raha teenimise võimalused, seda eriti juhul, 
kui tööandjal ei ole teatud perioodil töötajale tööd pakkuda.583 Sama sisuga regulatsiooni soovitame ka 
Eesti õigusesse sätestada. Konkurentsipiirang võtab töötajalt võimaluse lisaraha teenida. Isegi kui 
konkurentsipiirangus kokku leppida ei saa, on tööandjal võimalik ärisaladusi igal juhul TLS § 22 lg 1 
mõttes kaitsta. Kui tööandja seda piisavaks ei peaks pidama, on alati võimalus pooltel sõlmida 
traditsiooniline tööleping, mille puhul on konkurentsipiirangu sõlmimine lubatud. 

Minimaalne pakutav töötundide arv tööle kutsumise korral 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul kehtiv Hollandi regulatsioon (Burgerlijk Wetboek, 
artikkel 7:628a), mille järgi on tööandjal kohustus pakkuda järjestikuselt vähemalt kolm tundi tööd iga 
kord, kui töötaja tööle kutsutakse, kehtib ka nulltunnilepingute puhul. Kui miinimum-maksimum 
töötundidega lepingu puhul kehtis taoline kohustus vaid siis, kui garanteeritud miinimumtöötundide 
hulk on alla 15 tunni, siis nulltunnilepingu puhul (kuna garanteeritud töötunnid puuduvad), kehtib see 
igal juhul.584 Taolist regulatsiooni võib Eesti perspektiivist ka nulltunnilepingu puhul mõistlikuks ja 
vajalikuks pidada eeltoodud põhjustel. Nulltunnilepingute puhul on taolise kohustuse olemasolu isegi 
veel olulisem, kuivõrd töötaja finantsiline seisund on veelgi ebastabiilsem. 

9.7.6 Töö- ja puhkeaeg 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul ei ole õiguskirjanduses täpsustatud töö- ja 
puhkeaja temaatikaga seonduvat Hollandi õiguse raames. Seega võib järeldada, et miinimum-
maksimum töötundidega lepingu puhul kehtivad samad töö- ja puhkeaja põhimõtted, mis 
traditsioonilise töölepingu puhul. Nulltunnilepingu puhul ei ole Hollandi, Itaalia, Suurbritannia ning 
Iiri õiguse mõttes õiguskirjanduses täpsustatud töö- ja puhkeaja temaatikaga seonduvat. Seega võib ka 
siin järeldada, et nulltunnilepingu puhul kehtivad samad töö- ja puhkeaja põhimõtted, mis 
traditsioonilise töölepingu puhul.585 Eestis võiks ka nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu 
kui ka nulltunnilepingu puhul kehtida täies mahus töö- ja puhkeaja regulatsioon. 

                                                             
582 Department for Business Innovation & Skills. Zero Hours Employment Contracts. Banning Exclusivity Clauses: Tackling 
Avoidance, lk 4. 
583 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 11. 
584 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56. 
585 Suurbritannia ja Iirimaa puhul ei pruugi töö- ja puhkeaja regulatsioon kohalduda, kui tööd tegeval isikul puudub töötaja 
õiguslik staatus. Kuna aga Eesti puhul näeme ette nulltunnilepingu alusel tööd tegeva isiku puhul töötaja õigusliku staatuse, 
peab igal juhul nulltunnilepingu alusel töötades töö- ja puhkeaja regulatsioon kohalduma. 
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9.7.7 Põhipuhkus  

Hollandis on miinimum-maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu alusel töötavatel 
isikutel samad õigused hüvedele, nagu traditsioonilise töölepingu alusel töötavatel töötajatel. Seega on 
õigus ka tasustatud põhipuhkusele. Õiguskirjanduses on selgitatud, et hüvede maht sõltub töötatud 
töötundide arvust.586 Sellest tulenevalt võib eeldada ka põhipuhkuseks ettenähtud päevade arvu 
muutumist sõltuvalt sooritatud töötundide hulgast. Ka Suurbritannias on nulltunnilepingute raames 
õiguskirjanduses välja toodud, et töötaja ning töötegija staatust omaval isikul on õigus tasustatud 
põhipuhkusele587, sedagi pro rata588 määras.589 

Ka Eesti perspektiivis võiks miinimum-maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu alusel 
töötavatel isikutel olla õigus põhipuhkusele. Kehtiv TLS § 55 sätestab põhipuhkuseks 28 
kalendripäeva, sõltumata sellest, kas töötaja töötab täis- või osalise tööajaga. Kuivõrd miinimum-
maksimum töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu puhul võib tegelikkuses töötatud tundide arv olla 
küllaltki väike, ei saaks mõistlikuks ega vajalikuks pidada nii pikaajalise põhipuhkuse andmist. Seega 
võiks välisriikide eeskujul ette näha põhipuhkuse õiguse pro rata suuruses vastavalt sooritatud töö 
hulgale ning vastava erinormi loomist TLS §-le 55. Näiteks võiks pro rata määras põhipuhkuse 
arvutamist ette näha järgnevalt. Ümmardatult võrdub kehtiva TLS § 55 mõttes üks põhipuhkuse päev 
69 sooritatud töötunniga.590 Niisiis võiks ette näha, et kui töötaja sooritab töölepingu raames ühe 
kalendriaasta jooksul vähemalt 69 töötundi, on tal õigus ühele päevale põhipuhkusele, kui 138 
töötundi (69x2=138), siis kahele päevale põhipuhkusele, kui 207 töötundi, siis kolmele päevale 
põhipuhkusele (69x3=207) jne. Kui töötaja sooritab kalendriaastas alla 69 töötunni töösuhte raames, 
siis õigust põhipuhkusele ei oleks, kuivõrd võiks ette näha, et minimaalseks põhipuhkuse ühikuks on 1 
kalendripäev (st näiteks 35 sooritatud töötunni eest ei ole võimalik saada pool päeva puhkust). 

9.7.8 Töölepingu muutmine 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingud 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul on Hollandi õiguse (Burgerlijk Wetboek, artikkel 
7:610b) järgi töötajal, kes sooritab vähemalt kolme järjestikuse kuu jooksul rohkem töötunde lepingus 
ettenähtud miinimummahust, õigus küsida lepingus sätestatud miinimumtundide arvu tõstmist. 
Lepingu muutumise korral saab uueks miinimumtöötundide arvuks eelnenud kolme kuu jooksul 
keskmiselt sooritatud töötundide arv.591 Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul soovitame 
ka Eesti õigusesse taolise regulatsiooni sisseviimist. Siiski võiks antud õigus töötajal tekkida pärast 
kuue kuu möödumist, st õigus töölepingu muutmisele tekib töötajal, kes sooritab vähemalt kuue 
järjestikuse kuu jooksul rohkem töötunde lepingus ettenähtud miinimummahust. Lepingu muutumise 
korral saab uueks miinimumtöötundide arvuks eelnenud kuue kuu jooksul keskmiselt sooritatud 
töötundide arv. Kolme kuu asemel on mõistlikum sätestada tingimuseks kuus kuud, kuna siis poleks 
probleemiks, kui hooaja kestel koormus ajutiselt tõuseb, kuna arvata võib, et hooaeg pole pikem kui 
kuus kuud ning seega jõuab hooaeg alata ning lõppeda antud kuuekuulise perioodi jooksul. Niisiis, kui 
koormuse tõusmine oli vaid hooaja tõttu, ei ole tööandjal kohustust kuue kuu möödumisel rohkem 
töötunde töötajale pakkuda ning lepingut muuta, kuna enne kuue kuu möödumist peaks hooaeg olema 
lõppenud ning koormus juba vähenenud. Kui aga pärast kuue kuu möödumist sooritab töötaja 
jätkuvalt rohkem töötundide lepingus sätestatud miinimummahust, võib öelda, et tööandjal lähebki 
töötajat regulaarselt rohkem vaja ning siis oleks lepingu muutmine õiglane. Suurem minimaalselt 
kindlustatud töötundide arv muudab töösuhte töötaja jaoks finantsiliselt stabiilsemaks. 

                                                             
586 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56. 
587 J. Rubery and D. Grimshaw, lk 6–7. 
588 Näide pro rata puhkuse arvutamisest Suurbritannia näitel peab tööandja töötajale pakkuma vähemalt 5,6 nädalat puhkust 
ehk 28 kalendripäeva. See on võrdväärne 12,07 protsendile töötundidest, mis aasta jooksul täistööaja puhul sooritatakse 
[arvutuskäik: kui 46,6 nädalat (mis on 52 nädalat, nagu aastas ümmardatult on, miinus 5,6 nädalat põhipuhkust) on 100% ning 
otsime mitu protsenti on 5,6 nädalat, saamegi 12,07 protsenti]. Seega kui töötaja teeb tööd 10 tundi aastas, on tal õigus 72,6 
minutile põhipuhkusuele. Holiday Entitlement for Zero Hour Contracts. 01.06.2012. 
https://www.cornwall.gov.uk/media/3628324/Holiday-Entitlement-for-Zero-Hours-Contract-10.pdf (20.04.2017). 
589 Chartered Institute of Personnel and Development. Zero-hour contracts: understanding the law, lk 11. 
590 Tavalises kalendriaastas on 365 päeva. Sealt maha arvutatuna põhipuhkuse 28 kalendripäeva, jääb alles 337 kalendripäeva. 
337 kalendripäeva tähendab ümardatult 48 nädalat. 48 nädalat tähendab (laupäeva ning pühapäeva maha arvestatuna) 1920 
töötundi kalendriaasta kohta (40 tundi nädalas x 48 nädalaga). 1920 töötundi jagatud 28 kalendripäeva põhipuhkusega võrdub 
ümardatult 69. 
591 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 56. 
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Nulltunnilepingud 

Nulltunnilepingu puhul on erinevate riikide õigustes ettenähtud n-ö ajalised piirangud taoliste 
lepingute kasutamiseks ehk sätestatud on, et teatud perioodi täitumisel muutub nulltunnileping n-ö 
traditsiooniliseks fikseeritud töötundidega töölepinguks. Seda eelkõige töötaja kaitse perspektiivist. 
Taolisi sätteid on võimalik näha Itaalia592 (Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, artikkel 7 lg 2 a) 
õiguses ning Suurbritannia593 eelnõus (Zero Hours Contracts Bill 2014-15, § 6 lg-d 1-2). Samuti on 
sama olemusega reegli sätestamise vajalikkust nenditud ka Suurbritannia594 ning Iirimaa595 
õiguskirjanduses.  

Suurbritannia eelnõus on sätestatud maksimaalseks perioodiks kolm kuud (täpsemalt 12 nädalat) 
töötamist. Nulltunnilepingu muutumiseks peab töötja olema kolme kuu jooksul töötanud regulaarselt, 
st vajalik on, et töötaja oleks igal nädalal vähemalt ühe korra tööle kutsutud (Zero Hours Contracts 
Bill 2014-15, § 10 lg 5). Siiski muutub nulltunnileping igal juhul pärast 26 nädala möödumist selle 
sõlmimisest (isegi kui töötaja pole selle vältel 12 nädalat regulaarselt töötanud) fikseeritud tundidega 
töölepinguks, kui antud 26 nädala jooksul oli töötaja kokku vähemalt 12 nädalal tööle kutsutud.596 
Iirimaa597 ning Suurbritannia598 õiguskirjanduse järgi on peetud kõige mõistlikumaks nulltunnilepingu 
maksimaalseks kasutusajaks kuut kuud regulaarset töötamist, Suurbritannia õiguskirjanduse mõttes 
on peetud silmas, et regulaarne töötamine hõlmaks vähemalt kaheksat töötundi nädalas. Itaalia 
tööõiguse järgi võib nulltunnilepingu alusel töötaja sooritada tööpäevi kokku kuni 400, seda kolme 
kalendriaasta peale arvestatuna. Küll aga pole Itaalias nõuet regulaarsele töötamisele.599 

Kuuekuulist tähtaega saab siinkohal kõige mõistlikumaks ja sobivamaks pidada. Kuivõrd 
nulltunnilepingu üks kasutusalasid on näiteks hooajaline töö600, ei oleks eesmärgipärane kasutada 
ajaperioodi, mille pikkus oleks alla kuue kuu. Lühema ajaperioodi korral ei pruugi hooaeg veel olla 
lõppenud. Kuue kuu puhul saab aga olla küllaltki kindel, et mistahes hooajalise tööga tegemist on, 
ammendab see end kuue kuu jooksul. Näiteks rääkides turismisektorist, konkreetsemalt hotellidest, 
saaks öelda, et hooaja näol oleks tegemist eelkõige just kolme suvekuuga. Kui tööle on võetud 
nulltunnilepingu alusel töötaja, keda kutsutakse regulaarselt iganädalaselt tööle, peaks talle suve ehk 
hooaja lõppedes pakkuma fikseeritud töötundidega lepingut. Probleem seisneks aga selles, et pärast 
hooaja lõppu ei pruugi hotelliettevõttest tööandjal olla enam nii palju tööd pakkuda. Oluline on ka 
silmas pidada, et eksisteerima peaks regulaarse töötamise nõue – nii oleks nulltunnilepingu 
muutumine traditsiooniliseks fikseeritud tundidega lepinguks eesmärgipärane, kuivõrd töötajat 
kutsuti juba niikuinii regulaarselt tööle. Regulaarse töötamise all võiks sarnaselt Suurbritannia 
õiguskirjanduse ettepanekuga mõelda kindlat sooritatud töötundide arvu nädala kohta, mitte ühte 
korda nädalas tööl käimist, nagu see Suurbritannia eelnõus on ette nähtud. Nimelt on traditsioonilise 
töölepingu tunnuseks pigem fikseeritud töötundide arv kui see, mitu korda töötaja reaalselt tööl käib, 
niisiis võiks traditsioonilise töölepingu tekkimise eelduseks olla ka eelkõige just kindel regulaarne 
sooritatud töötundide arv. Suurbritannia õiguskirjanduses pakuti regulaarse töötamise tunnuseks 
välja vähemalt kaheksat töötundi nädala kohta.  

Nulltunnilepingu traditsiooniliseks töölepinguks muutumise protsess erineb välisriikide näidetel 
mitmeti. Itaalia tööõiguse601 järgi toimub lepingu muutumine automaatselt. Suurbritannia eelnõu602 
järgi tekib teatud perioodi möödumisel tööandjal kohustus traditsioonilist töölepingut pakkuda. 

                                                             
592 Eurofound, 2015, New forms of employment lk 57. 
593 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
594 Pickavance, N., 2014, Zeroed Out: The place of zero-hours contracts in a fair and productive economy, lk 17. 
595 University of Limerick, lk xiii. 
596 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
597 University of Limerick, lk xiii. 
598 Pickavance, N., 2014, Zeroed Out: The place of zero-hours contracts in a fair and productive economy, lk17. 
599 Eurofound, 2015, New forms of employment, lk 57. 
600 Department for Business, Energy & Industrial Strategy. Zero hour contracts: guidance for employers. 15.10.2015. 
https://www.gov.uk/government/publications/zero-hours-contracts-guidance-for-employers/zero-hours-contracts-guidance-
for-employers (20.04.2017). 
601 Department for Business, Energy & Industrial Strategy. Zero hour contracts: guidance for employers. 15.10.2015. 
602 Pyper, D.,Dar, A., 2015, Zero-hour contracts, lk 20. 
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Suurbritannia õiguskirjanduses603 on töötajal eelkõige õigus taolise lepingu sõlmimist küsida (12 kuu 
möödumisel on lepingu muutumine siiski automaatne). Automaatset töölepingu muutumist saab 
pidada parimaks viisiks ning seda võib soovitada ka Eesti perspektiivist. Töötaja kaitse eesmärgil on 
see efektiivne, pidades silmas töötaja nõrgemat positsiooni ning hoides ära olukordi, kus tööandja 
ignoreeriks töötaja ettepanekuid töölepingu muutmiseks. Automaatne lepingu muutumine hoiaks ära 
hilisemad vaidlused või vähemasti lihtsustaks nende lahendamist. Kui aga töötaja või tööandja 
tõsimeeli ei soovi lepingu muutumist, siis on võimalik tööleping lihtsalt üles öelda.  

Traditsiooniliseks muutunud töölepingus kokkulepitav töötundide arv on reeglina välisriigi õiguste 
näidetel sama. Nii Suurbritannia eelnõus604 kui ka Suurbritannia605 ning Iirimaa606 õiguskirjanduses 
on ära toodud, et traditsioonilise töölepingu fikseeritud töötundide arvuks peaks saama vähemalt see, 
kui palju tunde töötaja eelnevalt nulltunnilepingu alusel töötades keskmiselt sooritas. Tegemist on 
mõistliku regulatsiooniga, kuivõrd see peegeldab hästi töösuhte olemust ning nii sisuliselt ei “sunnita” 
ei töötajat ega tööandjat sõlmimaks traditsiooniline tööleping fikseeritud töötundidega, kuivõrd juba 
varasemalt eksisteeris töötundide arvu poolest samasugune töösuhe. Niisiis saab taolist sätet ka Eesti 
õiguse mõttes soovitada. Rääkides Itaalia tööõigusest, puudub informatsioon, kuidas fikseeritud 
töötundide arv peaks välja kujunema, ilmselt selguks see poolte kokkuleppel.  

9.7.9 Töölepingu lõppemine  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul on Hollandi õiguse järgi töötajal kaitse töölepingu 
ebaseadusliku ülesütlemise eest. Miinimum-maksimum töötundidega lepingu saab sõlmida nii 
tähtajalise kui ka tähtajatuna. Niisiis tähtajaline leping lõppeb eelkõige tähtpäeva saabumisega.607 
Eesti õiguses soovitame miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul TLS-ist tulenevate 
töölepingu lõppemise sätete rakendumist. 

Nulltunnilepingu puhul on Hollandi õiguse järgi töötajal kaitse ebaseadusliku ülesütlemise eest.608 
Itaalia õiguse kohta puudub täpsem informatsioon. Suurbritannias609 staatusega töötegija kui ka 
Iirimaal610 staatusega iseseisev lepingupartner ei kuulu kohaldamisele kaitse töölepingu ülesütlemise 
osas. Nulltunnilepingu võib reeglina sõlmida nii tähtajalise kui ka tähtajatuna – nii näiteks Hollandi611 
ja Itaalia612 õiguse järgi, tõenäoliselt võib seda jaatada ka Suurbritannia ja Iirimaa puhul. Niisiis 
tähtajaline leping lõpeb eelkõige tähtpäeva saabumisega. Eesti õiguses soovitame nulltunnilepingu 
puhul TLS-ist tulenevate töölepingu lõppemise sätete rakendumist. 

9.7.10 Töötervishoid- ja ohutus 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul ei ole õiguskirjanduses täpsustatud töötervishoiu 
ja -ohutuse temaatikaga seonduvat Hollandi õiguse raames. Seega võib järeldada, et miinimum-
maksimum töötundidega lepingu puhul kehtivad samad töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtted, mis 
traditsioonilise töölepingu puhul. 

Nulltunnilepingu puhul ei ole Hollandi, Itaalia ning Iiri õiguse mõttes õiguskirjanduses täpsustatud 
töötervishoiu ja -ohutuse temaatikaga seonduvat. Seega võib ka siin järeldada, et nulltunnilepingu 
puhul kehtivad samad töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtted, mis traditsioonilise töölepingu puhul. 
Suurbritannia puhul on välja toodud, et tööandja vastutab töötervishoiu ja -ohutuse eest töökohas 
nulltunnilepingute puhul ja seda sõltumata sellest, mis õiguslik staatus tööd tegeval isikul on (isegi siis 

                                                             
603 Pickavance, N., 2014, Zeroed Out: The place of zero-hours contracts in a fair and productive economy, lk 17. 
604 Parliament of the United Kingdom. Zero Hours Contracts Bill 2014–15. –http://services.parliament.uk/bills/2014-
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606 University of Limerick, lk xiii. 
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608 Ibid, lk 56. 
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610 University of Limerick, lk 99, 57. 
611 Ibid. 
612 University of Limerick, lk 57. 



 
 

Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused” 146 
 

kui tal on töötegija või ettevõtja staatus).613 Seega võib öelda, et tööandja peab vastutama 
Suurbritannia õiguse puhul kõigi töötervishoiu ja -ohutuse nõuete eest. 

Riskide hindamine 

Eelnevast tulenevalt saab öelda, et riskide hindamine on nii miinimum-maksimum töötundidega 
lepingu kui ka nulltunnilepingu alusel töötamise puhul tööandja kohustuseks. Sama põhimõte kehtib 
TTOS § 13 lg-te 1–5 järgi Eesti õiguses. Puudub vajadus muudatuste tegemiseks. 

Juhendamine ja väljaõpe 

Eelnevast tulenevalt saab öelda, et juhendamine ja väljaõpe on nii miinimum-maksimum töötundidega 
lepingu kui ka nulltunnilepingu alusel töötamise puhul tööandja kohustuseks. Sama põhimõte kehtib 
TTOS § 13 lg 1 p 13 alusel ka Eesti õiguses. Puudub vajadus muudatuste tegemiseks. 

Tervisekontroll 

Eelnevast tulenevalt saab öelda, et tervisekontrolli läbiviimine on nii miinimum-maksimum 
töötundidega lepingu kui ka nulltunnilepingu alusel töötamise puhul tööandja kohustuseks. Sama 
põhimõte kehtib TTOS § 13 lg 1 p 7 alusel ka Eesti õiguses – tervisekontroll on kohustuslik siis, kui 
töötaja tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Puudub vajadus 
muudatuste tegemiseks. 

Tööõnnetused ja kutsehaigestumised 

Kirjanduses pole sõnaselgelt antud teemat käsitletud. Kuna aga miinimum-maksimum töötundidega 
lepingu ning nulltunnilepingu puhul tehakse tööd tööandja juhtimise ning kontrolli all ning 
eeldatavasti tööandja ruumides, võib öelda, et tööõnnetusi ning kutsehaigusi on võimalik tuvastada. 

Kokkuvõttes peab miinimum-maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu alusel töötades 
kehtima kogu TTOS-i regulatsioon. Muudatusi ja erisusi teha vaja ei ole. Lõppastmes leiame, et 
spetsiifilist töötervishoiu ja -ohutusega seonduvat problemaatikat, mis oleks omane vaid miinimum-
maksimum töötundidega lepingute ning nulltunnilepingute puhul, ei ole. Seda nimelt põhjusel, et töö 
tegemise protsess on sarnane traditsioonilise töölepingu alusel töötamisega. 

9.7.11 Töötaja koolitamine 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul ei ole õiguskirjanduses täpsustatud töötaja 
koolitamise temaatikaga seonduvat Hollandi õiguse raames. Seega võib järeldada, et miinimum-
maksimum töötundidega lepingu puhul kehtivad samad töötaja koolitamisega seonduvad põhimõtted, 
mis traditsioonilise töölepingu puhul.  

Nulltunnilepingu puhul ei ole Hollandi, Itaalia, Suurbritannia ning Iiri õiguse mõttes õiguskirjanduses 
täpsustatud töötaja koolitamise temaatikaga seonduvat. Seega võib ka siin järeldada, et 
nulltunnilepingu puhul kehtivad samad töötaja koolitamise põhimõtted, mis traditsioonilise 
töölepingu puhul.614 

Nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka nulltunnilepingu puhul peab tööandjal TLS-i § 
28 lg 1 p 5 olema kohustus töötajat koolitada, kuna antud töövormide mõttes on tööd tegeval isikul 
töötaja õiguslik staatus. See on ka mõistlik, kuna nii miinimum-maksimum töötundidega leping kui ka 
nulltunnileping võidakse sõlmida pikaks ajaks, niisiis on oluline ette näha, et tööandja koolitaks 
töötajaid vastavalt vajadusele.  

9.7.12 Sotsiaalkindlustus 

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul on ka Hollandis töötajale tagatud ravikindlustus, 
pensionikindlustus ning töötuskindlustus.615 Nulltunnilepingu puhul on Hollandis töötajale samuti 
tagatud ravikindlustus, pensionikindlustus ning töötuskindlustus.616 Ka Itaalias on nulltunnilepingu 
                                                             
613 Chartered Institute of Personnel and Development. Zero-hour contracts: understanding the law, lk 7. 
614 Suurbritannia ja Iirimaa puhul võib tööandjal nulltunnilepingu alusel tööd tegeva isiku koolitamise kohustus puududa, kui tal 
puudub töötaja staatus. Nimelt on Iirimaa praktikas nii, et tihtipeale ei kaasata koolitusele tööd tegevaid isikuid, kellel on 
iseseisva lepingupartneri staatus. Niisiis saab öelda, et kui tööd tegeval isikul töötaja õiguslik seisund puudub, ei ole tööandjal 
kohustust teda koolitada. University of Limerick, lk 43. Kuna aga Eesti puhul näeme ette nulltunnilepingu alusel tööd tegeva 
isiku puhul töötaja õigusliku staatuse, peab nulltunnilepingu puhul olemas olema tööandja kohustus töötajat koolitada. 
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alusel töötava töötaja õigust sotsiaalkindlustusele jaatatud.617 Suurbritannia ja Iirimaa puhul võib 
töötaja õigusliku staatuse olemasolu puhul eeldada ka ravikindlustuse, pensionikindlustuse ning 
töötuskindlustuse olemasolu. Suurbritannias on samuti töötegija staatuse puhul õigus 
ravikindlustusele ja pensionikindlustusele. Siiski on Suurbritannias välja toodud problemaatikat 
seoses ravikindlustuse õiguse olemasoluga. Seaduse mõttes peaks see olemas olema nii töötaja kui ka 
töötegija staatuse puhul, kuid praktikas see alati ei pruugi nii olla. Nimelt tekib õigus ravikindlustusele 
alles siis, kui tööd tegeva isiku keskmine töötasu on vähemalt 135 eurot nädalas. Kuivõrd 
nulltunnilepingu alusel töötav isik ei pruugi aga nii palju teenida, siis on võimalus, et ravikindlustus 
nulltunnilepingu alusel töötaval isikul siiski puudub.  

Eesti õiguse mõttes on töötajal õigus töötuskindlustusele TKindlS § 3 lg 1 mõttes, kui ta on maksnud 
töötuskindlustusmakset. Veel on töötajal õigus pensionikindlustusele RPKS § 3 p 1 järgi, kui SMS § 2 
lg 1 p 1 mõttes makstakse töötajale makstavalt töötasult ning muudelt tasudelt sotsiaalmaksu. 
Ravikindlustusele on töötajal õigus RaKS § 5 lg 2 p 1 mõttes, kui tööleping oleks sõlmitud üle 
ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks. Sellisel juhul on tööandjal kohustus SMS § 2 lg 2 ja § 21 
mõttes maksta sotsiaalmaksu kuumäära osas (SMS § 7 lg 1 mõttes on selleks 33 protsenti, st 141,9 
eurot antud summalt), olenemata sellest, kui suur töötaja töötasu ühes kuus on. See võib aga osutuda 
probleemiks miinimum-maksimum töötundidega lepingute puhul (eriti kui garanteeritud töötundide 
arv on väike) ning nulltunnilepingute puhul. Niisiis võiks mõlema töövormi puhul ette näha, nagu on 
sätestatud SMS § 2 lg-s 4, et tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud 
töötasu määras. Nii ei oleks tööandjale sotsiaalmaksu maksmine liialt koormav ning miinimum-
maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu alusel töötavad töötajad omaksid õigust 
ravikindlustusele. Töötuskindlustuse ning pensionikindlustusega on nii, et need kindlustused on 
olemas, kui vastavad maksud on makstud, nagu antud lõigu alguses on viidatud. 

9.7.13 Kokkuvõte 

Analüüsi käigus sai välja selgitatud juhutöö kui töö väljakutsel mõttes miinimum-maksimum 
töötundidega lepingu ja nulltunnilepingu määratlused. Miinimum-maksimum töötundidega leping on 
tööleping, mille raames on töösuhte pooled kokku leppinud töötundide arvu vahemiku, mille raames 
töötaja tööd sooritab. Miinimumosas peab tööandja töötajat tööga kindlustama, sellest ületavas osas 
kuid maksimumi piires võib tööandja töötaja vajadusel tööle kutsuda. Nulltunnileping on tööleping, 
mille raames ei ole töösuhte pooled kokku leppinud sooritatavate töötundide arvus. Tööandjal puudub 
kohustus töötajat tööga kindlustada ning tööandja kutsub töötaja tööle vastavalt vajadusele.  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu mõttes on Hollandis tööd tegeval isikul töötaja õiguslik 
staatus. Nulltunnilepingute raames on samuti Hollandi õiguse järgi tööd tegeval isikul töötaja staatus, 
sama võib eeldada Itaalia puhul. Suurbritannia ja Iirimaa õiguse järgi on vaja nulltunnilepingute puhul 
analüüsida konkreetset tööd andva ning tööd tegeva lepingupoole suhte olemust, millest tuleneb ka 
tööd tegeva isiku õiguslik staatus. Suurbritannias võib nulltunnilepingu alusel töötavat isikut 
määratleda staatusega töötaja (employee) või töötegija (worker). Iiri õiguse järgi on võimalik 
nulltunnilepingu alusel tööd tegeval isikul omada töötaja (employee) või iseseisva lepingupartneri 
(independent contractor) õiguslikku staatust. Eesti õiguse mõttes ei ole võimalik kokku leppida ei 
miinimum-maksimum töötundidega lepingus ega nulltunnilepingus TLS-i järgi, niisiis ei saa tööd 
tegev isik kummagi töövormi puhul omada töötaja õiguslikku staatust TLS-i mõttes. Eestis on praegu 
võimalik miinimum-maksimum töötundidega leping ja nulltunnileping sõlmida eelkõige 
käsunduslepinguna. Siiski peaks mõlema töövormi puhul tööd tegevatele isikutele omistatama töötaja 
õiguslik staatus ning seega laienema TLS-is sätestatud õigused ning kohustused. Reeglina allub 
juhutööd tegev isik tööandja juhtimisele ja kontrollile, ning kuivõrd mõlema töövormi puhul on 
eelkõige tegemist pikaajalise töösuhtega, saab jaatada tööd tegeva isiku sõltuvusseisundit. 

Töölepingu sõlmimise osas, pidades konkreetselt silmas nulltunnilepinguid, soovitame Eesti õiguse 
mõttes ette näha nulltunnilepingu puhul, kus töötajal on kohustus töö vastu võtta, maksimaalses 
potentsiaalselt pakutavates töötundide arvus kokkuleppimise. Alternatiivselt soovitame ette näha, et 
pooltel oleks võimalik leping sõlmida nii, et maksimaalses töötundide arvus lepitakse küll kokku, kuid 
ka seda ületavas osas on tööandjal võimalik töötajale tööd pakkuda, ning sellisel juhul on töötaja jaoks 
töö vastuvõtmine vabatahtlik. Kolmanda võimalusena näeme ette, et pooltel oleks võimalik kokku 
leppida nii, et tööandja võib töötajale tööd pakkuda mistahes mahus nii, et mingisugust 
maksimumpiiri ei seata ning töö vastuvõtmine on töötaja jaoks kohustuslik. Töölepingu sõlmimise 
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raames, nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka nulltunnilepingu puhul, võib ette näha 
nende sõlmimise lubamise vaid teatud ametikohtade puhul, mille nimekirja peaks sätestama 
seadusandja. Samas peab nulltunnilepingu ja miinimum-maksimum töötundidega lepingu sõlmimine 
olema lubatud iga ametikoha puhul, kui töötaja on alla 24 aasta või üle 55 aasta vana. Samuti võib nii 
miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka nulltunnilepingute puhul ette näha nende 
lepingute sõlmimise keelamise teiste töötajate asendamiseks konkreetses ettevõttes. Niisiis oleks 
antud töövormide mõttes uute lepingute sõlmimine keelatud asendamaks töötajaid, kelle töölepingud 
on viimase kuue kuu jooksul üles öeldud või töötajaid, kes on töölt ajutiselt kõrvaldatud tööandja 
majanduslike probleemide tõttu ning lisaks ei tohi asendada olemasolevaid töötajaid, kes kasutavad 
enda õigust streikida.  

Miinimum-maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu puhul soovitame ette näha 
töötajale tööst etteteatamise tähtaja regulatsiooni. Selleks võib olla üks kalendripäev. Võimalik võiks 
olla ka töö vastuvõtmine lühema etteteatamisega, kuid see peab olema vabatahtlik ning selle eest peab 
makstama töötasu 150% määras. Ka töö tühistamise osas peab olema kohustuslik sellest etteteatamine 
vähemalt üks kalendripäev ning antud reegli rikkumise korral oleks töötajal õigus töötasule, mis ta 
oleks teeninud, kui tühistamist ei oleks toimunud. 

Töötasu raames miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul peab tööandja töötajale maksma 
kokkulepitud miinimumtöötundide eest töötasu ning seda isegi siis, kui tööandja ei ole töötajale selles 
mahus tööd pakkunud. Kui tööd tehakse rohkem kui miinimumtöötundide jagu, tuleb ka nende 
töötundide eest tasu maksta. Kui tööandja nõuab töötajalt töö tegemist ka pärast kokkulepitud 
maksimumtöötundide täitumist, peab tööandja maksma töötasu vastavalt ületunnitöö sätetele. Lisaks 
peab tööandjal olema kohustus pakkuda järjestikuselt vähemalt kolm tundi tööd iga kord, kui töötaja 
tööle kutsutakse. Seda aga juhul, kui kokkulepitud miinimumtöötundideks on alla 15 töötunni ühe 
nädala kohta. 

Töötasu mõttes nulltunnilepingu puhul saab tööd tegev isik töötasu reeglina vaid sooritatud 
töötundide eest. Kuivõrd töötaja finantsiline olukord on väga ebastabiilne, on vaja nulltunnilepingu 
raames kehtestada töötajale rohkem õigusi.618 Niisiis soovitame ette näha töötajale kompensatsiooni 
saamise õiguse (juhul kui töötajal on kohustus pakutav töö vastu võtta), mis on sissenõutav siis, kui 
töötada oli konkreetse nädala raames võimalik vaid alla 25% lepinguga ette nähtud töötundidest, mille 
raames töötaja pidi tööks valmis olema. Kui pooled ei ole maksimaalses potentsiaalselt pakutavas 
töötundide arvus kokku leppinud (või on) ning lisaks sellele peab töötaja ikkagi tööks valmis olema, 
tekib õigus kompensatsioonile siis, kui isik sooritas vähem kui 25% tööd kui teised sarnast tööd 
tegevad isikud antud ettevõttes. Kui taolised isikud puuduvad, tekib kompensatsiooniõigus juhul, kui 
töötajal oli võimalik tööd teha vähem kui 25% võrreldes sellega, palju töötaja keskmiselt varasemate 
nädalate jooksul töötunde sooritanud on. Kompensatsiooni suuruseks peab olema, kui maksimaalne 
töötundide arv on lepingusse sätestatud, 25% antud töötundide töötasust. Kui taolist maksimaalset 
arvu pole lepingusse seatud, kehtib kompensatsiooni suuruse arvestamise osas sama reegel, mis 
kompensatsiooni tekkimise õiguse puhul. Lisaks võiks nulltunnilepingu mõttes töötasu osas seada 
konkurentsipiirangus kokkuleppimise keelu. Veel soovitame, et nulltunnilepingu puhul kehtiks – nagu 
ka miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul – tööandja kohustus pakkuda tööle kutsumise 
korral vähemalt kolm tundi tööd.  

Põhipuhkuse mõttes peaks mõlema töövormi puhul olema töötajal küll õigus põhipuhkusele, kuid seda 
pro rata määras. Ette võiks näha, et 69 sooritatud töötundi annab õiguse ühele põhipuhkuse päevale. 
Töölepingu muutmise osas soovitame miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul ette näha 
töötaja õiguse, kes sooritab vähemalt kuue järjestikuse kuu jooksul rohkem töötunde lepingus 
ettenähtud miinimummahust, küsida lepingus sätestatud miinimumtundide arvu tõstmist. Lepingu 
muutumise korral saab uueks miinimumtöötundide arvuks eelnenud kuue kuu jooksul keskmiselt 
sooritatud töötundide arv. Nulltunnilepingu puhul soovitame ette näha regulatsiooni, et teatud 
momendist muutub leping fikseeritud töötundidega traditsiooniliseks töölepinguks. Niisiis peab 
nulltunnileping muutuma traditsiooniliseks pärast kuut kuud regulaarset töötamist (iga nädal 
vähemalt kaheksa töötunni sooritamine) ning seda automaatselt. Uueks fikseeritud töötundide arvuks 

                                                             
618 Samuti võiks miinimum-maksimum töötundidega lepingu puhul antud nulltunnilepingu regulatsiooni kohaldada juhul, kui 
garanteeritud töötundide arv on alla 15 töötunni ühe nädala kohta. 
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peaks saama see, kui palju tunde töötaja eelnevalt nulltunnilepingu alusel töötades keskmiselt 
sooritas.  

Sotsiaalmaksu maksmise mõttes oleks mõistlik ette näha, nagu on sätestatud SMS § 2 lg-s 4, et 
tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötajale tegelikult makstud töötasu määras. Nii ei oleks 
tööandjale sotsiaalmaksu maksmine liialt koormav ning miinimum-maksimum töötundidega lepingu 
ning nulltunnilepingu alusel töötavad töötajad omaksid õigust ravikindlustusele. 
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11 Analüüsi leiud, järeldused ja soovitused 

11.1 Uute töövormide levik, olulisus ja potentsiaal Eestis 
Käesoleva analüüsi eesmärk on paremini mõista uute töövormide levikut ja potentsiaali Eestis. 
Analüüs keskendus kuuele enam levinud ja/või sotsiaalpartnerite hinnangul olulisi töötingimusi 
sisaldavale töövormile: IKT-põhine mobiilne töö, töötaja jagamine, töö nõudmisel mobiilirakenduse 
kaudu, töötamine rahvahanke vahendusel, lühiajaline töö ja töö väljakutsel. 

Töö ülesehitus tugines iga töövormi analüüsile eraldi peatükkides. Iga peatüki alguses anti ülevaade 
töövormi olemusest, tööd andva isiku ja töötegija eelistest ja puudujääkidest. Seejärel analüüsiti 
töövormi kasutamist ja levikut mujal maailmas, sealhulgas rahvusvahelisi häid näiteid. Eestis 
analüüsiti uute töövormide levikut teiseste allikate ning fookusgrupi intervjuude tulemuste põhjal. Iga 
töövormi lõikes teostati põhjalik õigusanalüüs, milles analüüsiti töövormi kohaldamisega seotud 
väljakutseid ja lahendusi Eesti õigusruumis. Õigusanalüüsis käsitleti töövormi mõistet, töötegija 
õiguslikku seisundit, töötingimusi, töötervishoiu ja -ohutusega seotud küsimusi, töötegija koolitamist 
töösuhte raames, sotsiaalkindlustusega seotud küsimusi. 

Kuigi töö teostamise lühike ajaperiood ei võimaldanud koguda täiendavaid andmeid töövormide leviku 
ja osakaalu täpseks määratlemiseks, on analüüsi tulemusel tekkinud arusaam sellest, millised on 
töövormide kasutamist ajendavad tegurid, millised on nende kasutamise positiivsed ja negatiivsed 
tulemused ning milline võiks olla töövormide kasutamise tulevik Eestis. Alljärgnevalt esitame 
lühiülevaate töö tulemustest koos soovitustega töövormide edasiseks rakendamiseks Eestis. 

Kokkuvõtvalt võib välja tuua peamised leiud uute töövormide kasutuselevõtu kohta Eestis: 

• Vähemalt kolm uuritud kuuest töövormist on Eestis kindlalt kanda kinnitanud. Need on IKT-
põhine mobiilne töö, töö nõudmisel mobiilirakenduse või interneti kaudu ja lühiajaline töö.  

• Töö väljakutsel töövorm on Eestis kindlasti levinud, kuid kuivõrd puudub selleks ettenähtud 
konkreetne õiguslik võimalus, on selle kasutamise ulatust ja mõju keeruline hinnata.  

• Võib eeldada, et mingil määral on levinud ka rahvahange koostööplatvormi vahendusel, kuid 
kuivõrd tegu on osalemisega globaalsel tööjõuturul ning selle kohta puudub Eesti kohta käiv 
statistika, on selle ulatust ja mõju keeruline hinnata.  

• Töötaja jagamise töövormi kohta Eestis on kõige vähem tõendeid. Kuivõrd selle kasutamise 
eeldus on organisatsioonidevaheline koostöö ja sobivad õiguslikud tingimused, mis hetkel 
Eestis puuduvad, võib eeldada, et uuritud töövormidest on see ka kõige vähem levinud. 

• Teadlikkus uute töövormide kasutamisest on madal nii tööd andvate isikute kui ka töötegijate 
seas. Ilmselt on oma põhjus siin ka mõlema poole madalas valmiduses riskida ning hirm uute 
töövormidega kaasneva teadmatuse ees. Samas võib täheldada, et nooremapoolsed inimesed 
(nii tööandja kui ka töötaja rollis) on altimad uusi töövorme kasutama. 

• Eesti tööturu regulatsioon tunneb töötegijana kas töölepinguga töötavat töötajat või 
võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel töötavat iseseisvat lepingupartnerit. Uute 
töövormide – IKT-põhise mobiilse töö ja koostööplatvormi vahendusel tehtava töö – 
rakendamisel võivad töötegijal olla nii töötaja kui ka iseseisva lepingupartneri tunnused. 
Tegemist on võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel töötava isikuga, kes on tööd 
andvast isikust majanduslikult sõltuv ning vajab seetõttu üldist tööalast kaitset. Praegusel ajal 
puudub Eesti tööturumaastikul töötegijate kolmas vorm – majanduslikult sõltuv töötegija. 

 

Kuigi traditsioonilise töölepingu alusel töötavate inimeste arvuga võrreldes on uute töövormide 
kasutajate osakaal Eestis veel madal, on huvi uute töövormide kasutamise vastu nii tööd andvatel 
isikutel kui ka töötegijatel ning seda mitmel olulisel põhjusel. 

Sarnaselt muu maailmaga on ka Eestis üks olulisem uute töövormide levikut soodustav tegur 
digitaalsete võimaluste ja oskuste areng. Seetõttu on ootuspärane, et uutest töövormidest on Eestis 
enim levinud digitaalseid oskusi ja kiiret mobiilse interneti ühendust eeldavad töö nõudlusel 
mobiilirakenduse kaudu ja IKT-põhine mobiilne töö. Võrgustunud maailmas elamine soodustab 
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olemasolevate töötegijate üleminekut paindlikule töötamise ajale ja kohale, kuid selle kaasnähtusena 
on esile kerkimas ka täielikult uut tüüpi organisatsioonid, mis kasutavad oma töökorralduses vaid 
kaugtööd ja IKT-põhist mobiilset tööd, ning mille töötajad paiknevad eri paikades üle maailma. 
Digitaalsete võimaluste areng aitab kaasa ka reisides töötamise ehk digitaalsete nomaadide elustiili 
trendile. 

Eesti tööturgu iseloomustab struktuurne tööjõupuudus ja tugev surve töötasule. Eesti tööandjaid 
huvitavad uutest töövormidest eelkõige lühiajalise töö ja töö väljakutsel vormid, mis pakuvad 
tööjõupuudusele kiireimat leevendust. Juhutöö vormide laiem kasutamine aitab tööandjate hinnangul 
kompenseerida tähtajatu töölepinguga töötaja leidmise keerukust. Juba praegu on näha, et uued 
töövormid aitavad tööturule tuua inimesi, kellele tähtajatu töölepinguga töösuhe ei sobi ning kes 
eelistavad suuremat aja- ja kohapaindlikkust või väiksemat töökoormust. Pikas perspektiivis võivad 
uued töövormid niisiis kaasa aidata elanikkonna aktiivsuse määra kasvatamisele ning vähendada 
survet töötasule. Lisaks võimaldavad need luua hõivet hetkel vähem hõivatud või üldse mitte hõivatud 
inimeste seas, kelle osakaal on suurem näiteks puudega inimeste, vanemaealiste, hooldaja rollis 
olevate inimeste ja vähemusrahvuste seas. 

Madalat lisandväärtust loovates valdkondades on palgatase Eestis jätkuvalt madal, mis loob 
palgavaesuse riski. Eesti elatustase ei ole veel piisavalt kõrge, et võimaldada suurele osale ühiskonnast 
rahuldavaid elutingimusi, ning see sunnib otsima täiendavaid töövõimalusi. Mitmete töövormide 
puhul (töötamine jagamismajanduses, juhutöö) saabki töötegija peamiseks motivatsiooniks pidada 
soovi teenida täiendavat sissetulekut. Seda hõlbustab uute töövormide kasutamise lihtsus, mis ei eelda 
töötegija pikaajalist pühendumist ning võimaldab kasutada töövorme endale sobival ajal. Sageli 
vaadatakse mööda uute töövormidega kaasnevatest probleemidest, mis on seotud töötegija staatuse 
või töö madala osakoormusega – näiteks ei pruugi töö tegemisega kaasneda ei töö- ega 
sotsiaalkindlusalaseid tagatisi. Analüüsi leiud kinnitavad, et Eestis on juhutööd tegevad või 
jagamismajanduses töötavad inimesed sageli sotsiaalkindlustatud tänu täistööajaga töölepingulisele 
töösuhtele, (üli)õpilasstaatusele, pensionieale või väikelapse vanemaks olemisele. Seetõttu ei ole ka 
töövormi kasutajad ise paljudel juhtudel tundnud muret ega survestanud tööd andvaid isikuid 
töötegija staatuse küsimustes. 

Valdavalt horisontaalne organisatsioonikultuur on töötegija ja tööd andva isiku usaldusliku suhte 
eeltingimus ja see on oluline ka uute töövormide levikul. Eesti organisatsioonid on üldiselt uute 
töövormide osas soosivad. Uuringu tulemused näitavad, et IKT-põhine mobiilne töö on enam levinud 
erasektoris ja väikestes ettevõtetes, samas kui suured ettevõtted kasutavad tähtajalisi töölepinguid ja 
osaajaga tööd. Juba praegu on märgata IKT-põhise mobiilse töö kasutamise kasvu ka avalikus sektoris 
ning suuremates organisatsioonides. 

Põlvkondlikud muutused ja väärtusnihe soodustavad missioonipõhise töö tegemist ning töö- ja pereelu 
tasakaalukamat ühitamist, mis toob kaasa pikemad tasustamata puhkused ning erinevate tööandjate 
jaoks töötamise, tihti ka tavalisest töösuhtest loobumise ja projektipõhisele elule või digitaalsele 
nomaadlusele üleminemise. Ka Eesti tööandjad on tähelepanu juhtinud töötegijate muutunud 
ootustele ja algatanud diskussiooni, kuidas neid muutusi paremini arvesse võtta. Uute töövormide 
kasutamine on üks oluline võimalus muutustega kaasa minna.  

Töötegijatepoolne motivatsioonitegur uute töövormide kasutamisel on kasvav soov olla ise vastutav 
oma tööaja ja töötingimuste eest. Kõikide analüüsis käsitletud uute töövormidega seoses kasvab 
töötegija autonoomsus. Sageli võib see töötegija jaoks tähendada paremaid võimalusi kombineerida 
töö- ja pereelu või võimalust keskenduda vaid nendele projektidele, mis on töötegijale kõige 
südamelähedasemad. Oluline on kaasnev vaheldusrikkus ja enesetäiendusvõimalus, näiteks 
põhitöökoha kõrvalt teisi tööülesandeid täites.  

Üha enam hakatakse Eestis tajuma globaalse tööjõuturu ja kasvava (sisse)rände mõju. Spetsiaalsete 
oskuste ja teadmistega inimeste lisandumine Eesti tööturule kas kohapeal või veebiplatvormide 
vahendusel toob leevendust tööjõupuudusele, aga tekitab uusi väljakutseid juhtimises. Senised 
analüüsid on viidanud, et Eesti organisatsioonid peaksid juhtimispraktikates enam arvestama vähem 
esindatud inimgruppide eripäradega. Teisalt pakuvad uued töövormid Eesti elanikele võimalust IKT-
põhise mobiilse töö vormis või läbi koostööplatvormi osaleda globaalsel tööjõuturul ning leida oma 
teadmistele ja oskustele parim rakendus. 

Kui analüüsida uute töövormide kasutamist erinevatel ametikohtadel, võib märgata töökohtade 
polariseerumist ehk nõudluse kasvu kõrgelt kvalifitseeritud inimeste ja lihttööliste järele. IKT-põhise 
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mobiilse töövormi alusel ehk aja- ja kohapaindlikult teevad sageli tööd juhi või spetsialisti 
ametikohtadel olevad inimesed. Sarnasesse töötegijate gruppi kuuluvad mõningatel juhtudel ka 
rahvahanke vahendusel töötavad inimesed, kes täidavad keerukamaid ja spetsiaalseid teadmisi 
eeldavaid ülesandeid. Töötaja jagamine, juhutöö vormid ja jagamismajanduses töötamine on üldjuhul 
sobilikud madalama oskustasemega inimestele. Selline töökohtade jaotumine ning madalama ja 
keskmise töötasuga töökohtade kadu on kooskõlas ka järgnevate aastate üldiste tööjõupakkumise ja -
nõudluse prognoosidega Eestis. 

Uute töövormide kasutamise valdkonnad erinevad sõltuvalt töö spetsiifikast. IKT-põhist mobiilset 
tööd saab kasutada valdkondades, mis võimaldavad aja- ja kohapaindlikkust ning mida tehakse info-ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendusel. Siia alla võib kuuluda suur hulk erinevaid ülesandeid 
erinevates valdkondades, enam levinud on analüütilised rollid. Töö koostööplatvormi vahendusel levib 
valdkondades, kus teenuse pakkuja ei ole kõrgelt kvalifitseeritud, kuid evib oma teenuste pakkumisel 
iseseisva lepingupartnerina teatavat ettevõtlikkust. Siia alla kuuluvad majutus, transporditeenuse 
pakkumine, aga ka muud äri- ja isikuteenused, näiteks lapsehoid, parandustööd, aiandus. Juhutöö 
vorme kasutatakse varieeruva tööjõuvajadusega valdkondades, kus on võimalik inimesi kiirelt tööle 
võtta ja juhendada, näiteks kaubanduses ja teeninduses. Töötaja jagamist saab kasutada nii lihttööliste 
kui ka kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate töölevõtmisel, näiteks hariduses. 

Eesti tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosis välja toodud valdkondadest aitavad uued töövormid 
täita suhtelist tööjõuvajadust info- ja kommunikatsioonivaldkonnas ning programmeerimises. Samas 
on kaheldav, kas need on lahenduseks tulevikus suurima prognoositud tööjõuvajadusega 
ametikohtadel: keskastme spetsialistid tervishoius, metalli- ja masinatööstuse oskustöölised, seadme- 
ja masinaoperaatorid. Tööjõuprognoosidele tuginev vaade on aga uute töövormide positiivsete mõjude 
mõistmisel võrdlemisi kitsas, lähtudes Eesti oma nõudlus- ja pakkumiskeskkonnast. Seega, selle 
asemel, et lähtuda uute töövormide kasutamise konkreetsetest valdkondadest, võib arvestada nende 
laiema positiivse mõjuga vähehõivatud inimgruppide tööturule toomisel ning globaalse tööjõuturu 
avamisel Eesti elanikele.  

11.2 Uute töövormidega seotud väljakutsed Eestis 
Analüüsi käigus selgus, et uute töövormide kasutamise peamised väljakutsed on Eestis seotud 
töötegija kasvava autonoomsuse, teadlikkuse ja õiguskeskkonnaga (vt Joonis 4), millest tulenevalt 
oleme töö hilisemas faasis tuletanud ka soovitused. 

Enamiku uute töövormide kasutamisel kasvab töötegija autonoomsus oma töö korraldamisel 
märgatavalt. Eemalt töötava inimese puhul ei ole tööd andval isikul võimalik üldjuhul täpselt 
kontrollida, kui palju või millistes tingimustes töötegija tööd teeb. Oluline on just see viimane, sest 
traditsioonilises töösuhtes on seni olnud tööd andev isik vastutav töötegija töötingimuste, sealhulgas 
töötervishoiu ja -ohutuse eest. See ei saa kõikidel juhtudel enam adekvaatne ootus olla. 

Uute töövormidega kaasnev töö tegemise paindlikkus ning võimalus teha lisaks tähtajatu töölepingu 
alusel töötamisele täiendavalt tööd, on toonud kaasa uut sorti ohud töötegija töö- ja pereelu 
tasakaalule. On märgatud, et IKT-põhise mobiilse töö vormis töötavad inimesed teevad tööd rohkem ja 
intensiivsemalt, neil kaovad piirid töö- ja puhkeaja vahel ning see võib lõppeda läbipõlemise või 
stressiga. Ka juhutöö ja töö nõudmisel mobiilirakenduse vahendusel võib erinevate tööülesannete 
kuhjudes viia probleemideni töökoormusega ja ohtu võib sattuda töötegija tervis. Kasvav hulk tööd 
andvaid isikuid märkab, et töötegijad teevad nende juures töötamise kõrvalt lisatööd, mille maht on 
sageli ebamõistlikult suur. Sellega seoses võib töötegija olla tööle jõudes väsinud ning tehtava töö 
kvaliteet langeb. Erinevatel töökohtadel töötades ei ole töötegijal ajalist piirangut, kui palju ta kokku 
võib tööd teha. Samuti puudub tööandja jaoks tagasisidemehhanism, mis hoiataks, et töötegija on 
samal ajal ka teises olulise koormusega töösuhtes. 
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Joonis 4 Uute töövormide peamised väljakutsed 

 

Allikas: Technopolis Group & Tartu Ülikool 

Kolmas töötegija autonoomsuse kasvuga seonduv tegur on täiendõppe ja koolitamise võimalused. 
Paindlike töösuhete puhul väheneb tööd andvate isikute motivatsioon pakkuda töötegijale kursuseid ja 
täiendõpet. Näiteks võib eemalt töötava inimese koolitamise korraldamine olla tööandjale keerukas 
ning usaldamatus töötamise kestuse osas võib vähendada motivatsiooni seda teha. Juhutöötajate 
kaasamisel peab tööandja leidma võimaluse neid vaid vajalikke baasoskusi silmas pidades ja kiirelt 
koolitada, sest töötegijate sage vahetumine ja keskmisest madalam töökoormus tähendab kasvanud 
juhendamis- ja väljaõppemahtu nii ehk naa. Samas on näha, et kuigi see väljakutse on sisult oluline 
ning selle tähtsus kasvab võrdeliselt uute töövormide levikuga, ei ole väljakutse teistega võrreldes veel 
põletav. Puuduvad ka head praktikad teistes riikides, mis tähendab, et poliitikakujundajad on kas 
äraootaval seisukohal või ei pea probleemi piisavalt oluliseks.  

Siinkohal on oluline tööd andvate isikute ja töötegijate teadlikkus. Kui töötegija autonoomsusega 
kaasnevate riskidega toimetulekuks ei ole häid regulatiivseid hoobasid, tuleb loota töötegija enda 
oskusele väljakutsetega toime tulla ja mõistlik tasakaal luua. Nii töötegijatel kui ka tööd andvatel 
isikutel peab olema uute töövormidega kaasnevatest võimalustest ja väljakutsetest selge ülevaade, et 
neid töövorme oleks võimalik kasutada parimal viisil.  

Viimane oluline väljakutse on õiguskeskkonnaga seonduv. Kuigi analüüsi käigus selgus, et suur osa 
töövormidest on praegu Eestis juba kasutusel, tunnistasid nii töötegijad kui ka tööd andvad isikud, et 
nende täiendav kasutuselevõtt eeldaks teatud muudatusi õiguskeskkonnas. Peamiselt on need 
muudatused seotud töötegija ja tööd andva isiku tasakaalustatud vastutusega töötegija töökeskkonna, 
tööohutuse jne garanteerimisel. Näiteks puudub õiguslik võimalus kasutada nulltunnilepingut ja miinimum-
maksimum töötundidega töölepingut, keeruline on kohaldada töötervishoiu ja -ohutuse reegleid, sest tööandjal 
puudub võimalus seda kontrollida, töötegija staatus on õiguslikult ebamäärane ning poolte (platvorm vs töö 
tegija) vastutus ja kohustused on ebaselged.  

Analüüsi käigus selgusid ka täiendavad väljakutsed, mis vajavad senisest sügavamat analüüsi 
konkreetsete järelduste ja soovituste tegemiseks. Ühe olulise temaatikana tõusetus piirideülene 
töötamine ja rahvusvahelistumine. Eesti tähtsus tööjõu sihtriigina on viimastel aastatel kasvanud ning 
kasvab tulevikus tõenäoliselt veelgi. Pikas perspektiivis on Eesti ettevõtete jaoks oluline kaasata 
välismaist tööjõudu projektipõhiselt ja ajutiselt. N-ö kõrge oskustasemega (highly skilled) töötegijate 
kaasamine ja selle tulevikupotentsiaal vajab eraldi analüüsi. Teisalt selgus, et uute töövormide 
kasutuselevõtu potentsiaali paremaks mõistmiseks oleks abi täiendavatest statistilistest andmetest. 
Kuigi IKT-põhise mobiilse töö ja sellega kaasnevate kaugtöö vormide, ajutiste lepinguvormide ning 
jagamismajanduse kohta on olemas varasemad andmed, on praegusajal puudu ülevaade selle kohta, 
kui levinud on Eestis rahvusvaheliste koostööplatvormide kaudu rahvahanke töövormi kasutades 
töötamine ning kui palju kasutatakse töötaja jagamist. 

Töötegija
kasvav

autonoomsus

Teadlikkus

Õiguskeskkon
d
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11.3 Soovitused 

Analüüsi tulemustest ja peamistest tuvastatud väljakutsetest tulenevalt esitame allpool olulisemad 
soovitused uute töövormide kasutuselevõtuks Eestis. Soovitused on jagatud lühiajaliselt teostatavateks 
tegevusteks ja pikemas perspektiivis olulisteks tegevusteks. 

Soovitused lühiajalises plaanis teostatavate tegevuste suhtes: 

 Soovitus 1: Kaaluda Eesti õigussüsteemi lühiajalise töölepingu kontseptsiooni sisseviimist, 
luues tähtajalise lühiajalise töölepingu “lühiajaline tööleping ajutiseks tööks” ning tähtajatu lühiajalise 
töölepingu “lühiajaline tööleping regulaarseks tööks”. Soovitame välisriikide eeskujul kasutada töötaja 
staatust lühiajalise töölepingu alusel töötava isiku puhul, kuid näha teatud punktides ette mõningad 
erisused, võrreldes traditsioonilise töölepinguga, et pakkuda tööandjatele rohkem paindlikkust. 
Erisused hõlmaksid lühiajalise töölepingu sõlmimise vajaduse põhjendamist tööandja poolt, 
töölepingu maksimaalse kestuse piiramist 90 päevale, maksimaalselt 10 tunniga piiratud töönädala 
sisseseadmist või 20-tunnise töönädala sisseseadmist õpilasstaatuses töötaja puhul. Töötaja 
koolitamise osas soovitame “lühiajalise töölepingu ajutiseks tööks” puhul sätestada paindlikuma 
regulatsiooni tööandja jaoks, et mitte kehtestada töötajate koolitamise kohustust. 

Lühiajaliste töölepingute kasutamine võimaldab tööandjale ja töötajale senisest suuremat paindlikkust 
lühiajalise töö kasutamisel, pannes samas paika töötajate ja tööandjate omavahelise kohustuste ja 
vastutuse määra ning luues töötajatele mõistlikud sotsiaalsed tagatised. 

 Soovitus 2: Kaaluda töölepingu pooletele anda võimalus leppida tööaeg kokku 
ajavahemikuna (miinimum- ja maksimumtööaeg) või jätta tööajas kokku leppimata (nulltunnileping). 
Töölepingu sõlmimise osas (pidades konkreetselt silmas nulltunnilepinguid) soovitame Eesti õiguse 
mõttes nulltunnilepingute puhul, kus töötajal on kohustus töö vastu võtta, kokku leppida 
maksimaalses potentsiaalselt pakutavas töötundide arvus. Alternatiivselt soovitame ette näha, et 
pooltel oleks võimalik sõlmida leping nii, et maksimaalses töötundide arvus lepitakse küll kokku, kuid 
seda ületavas osas on tööandjal võimalik töötajale samuti tööd pakkuda, ning sellisel juhul on töö 
vastuvõtmine töötaja jaoks vabatahtlik. Kolmanda võimalusena näeme ette, et pooltel oleks võimalik 
kokku leppida nii, et tööandja võib töötajale tööd pakkuda mistahes mahus, et mingisugust 
maksimumpiiri ei seata ning töö vastuvõtmine on töötaja jaoks kohustuslik. Töölepingute sõlmimise 
raames (nii miinimum-maksimum töötundidega lepingu kui ka nulltunnilepingu puhul) võib ette näha 
nende sõlmimise lubamist vaid teatud ametikohtade puhul, mille nimekirja peaks sätestama 
seadusandja. Samas peab nulltunnilepingu ja miinimum-maksimum töötundidega lepingu sõlmimine 
olema lubatud iga ametikoha puhul, kui töötaja on alla 24 aasta või üle 55 aasta vana. Miinimum-
maksimum töötundidega lepingu ning nulltunnilepingu puhul soovitame ette näha töötajale tööst 
etteteatamise tähtaja regulatsiooni. Soovitame ette näha töötajale kompensatsiooni saamise õiguse 
(juhul kui töötajal on kohustus pakutav töö vastu võtta), mis on sissenõutav siis, kui konkreetse nädala 
raames oli võimalik töötada vaid alla 25% lepinguga ette nähtud töötundidest, mille kestel töötaja pidi 
tööks valmis olema. Põhipuhkuse mõttes peaks mõlema töövormi puhul olema töötajal küll õigus 
põhipuhkusele, kuid seda pro rata määras. Sotsiaalmaksu maksmise mõttes oleks mõistlik ette näha, 
nagu on sätestatud SMS § 2 lg-s 4, et tööandja maksab töötaja eest sotsiaalmaksu töötajale tegelikult 
makstud töötasu määras. Selline kokkulepe annab kummalegi lepingupoolele vajadustele vastava 
paindlikkuse. Töötajad saaksid ühitada sellises vormis töötamist oma teiste kohustustega (õppimine, 
omastehooldus, muud töökohustused) ning tööandjatele annaks see võimaluse tasandada 
tööjõuvajaduse varieeruvust.  

 Soovitus 3: Kaaluda töötaja strateegilise ja ajutise jagamise töövormide kasutamise 
soodustamiseks legaaldefinitsioonide ja töövormide kasutamise põhimõtete väljatöötamist (vt ptk 5 
õigusanalüüsi kokkuvõte). Eesti õiguskeskkond ei soodusta hetkel töötaja jagamise töövormi 
kasutamist. Legaaldefinitsiooni ja töövormi kasutamise põhimõtete väljatöötamine aitaks tõsta 
teadlikkust töövormi kasutamise kohta ning looks eeldused selle kasutuselevõtuks. Pakume välja 
järgmised mõisted: töötaja strateegiline jagamine on töö tegemise korraldus, mille raames vastutav 
tööandja jagab töötajaid koostöövõrgustikku kuuluvate tööandjate vahel töö tegemise eesmärgil 
vastavalt tööandjate nõudlusele tööjõu järele. Töötaja ajutine jagamine on töö tegemise korraldus, 
mille raames üks tööandja saadab töötaja majanduslike raskuste tõttu ajutiselt tööle teise tööandja 
juurde. Samuti teeme ettepaneku kohustada töötajat täitma selle tööandja, kelle juurde ta on tööle 
saadetud, korraldusi; ning töötamiskoha tööandjat tagama töötervishoiu- ja tööohutusalaste reeglite 
täitmise. Mööname, et töötaja jagamise töövormi kasutamine sõltub suuresti organisatsioonikultuurist 
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ning tööandjate valmisolekust koostööd teha. Isegi vastavate seadusandlike muudatuste tegemise järel 
jääb alles risk, et tööandjate huvi töövormi kasutamise vastu on leige.  

 Soovitus 4: Teeme ettepaneku suurendada tööandjate ja töötajate teadlikkust uute 
töövormide kasutamisega seotud võimaluste ja riskide osas läbi teavituskampaania ja teiste 
tugimeetmete. 

Eriti vajab tähelepanu töötaja suurem vastutus oma tervise ja töökeskkonna osas, mis on seotud uute 
töövormide kasutamisega. Teadlikkuse kasvatamise meetmed on olulised ka sel juhul, kui mõne 
töövormi soodustamiseks tehakse õiguskeskkonnas muudatused, millel on olulised tulemid töötegijale.  

Pikema aja jooksul rakendatavad soovitused: 

Soovitus 5: Kaaluda uue töötaja staatuse loomist ehk majanduslikult sõltuva töötegija staatuse 
reguleerimist ja defineerimist, mida saab kasutada olukordades, kus töötegija on iseseisev 
lepingupartner, kuid tema sissetulekud ja ka mõningad muud töö tegemisega seotud aspektid on 
sõltuvad tööd andvast isikust. Eesti tööturu regulatsioon tunneb töötegijana kas töölepinguga töötavat 
töötajat või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel töötavat iseseisvat lepingupartnerit. Uute 
töövormide – IKT-põhise mobiilse töö ja koostööplatvormi vahendusel tehtava töö – rakendamisel 
võivad töötegijal olla nii töötaja kui ka iseseisva lepingupartneri tunnused. Tegemist on võlaõigusliku 
teenuse osutamise lepingu alusel töötava isikuga, kes on tööd andvast isikust majanduslikult sõltuv 
ning vajab seetõttu üldist tööalast kaitset. Praegusel ajal puudub Eesti tööturumaastikul töötegijate 
kolmas vorm – majanduslikult sõltuv töötegija. Kuigi Eesti praktikas peetakse eelkirjeldatud viisil tööd 
tegevat isikut iseseisvaks lepingupartneriks, ei pea me seda lähenemist õigeks. Kuna suur osa IKT-
põhise mobiilse töö tegijatest ja koostööplatvormil töötavatest inimestest võib kuuluda töötajate ja 
iseseisvate lepingupartnerite vahele jäävasse “halli alasse”, soovitame nende kaitseks kasutusele võtta 
uue tööd tegeva isiku määratluse – majanduslikult sõltuv töötegija. Peame majanduslikult sõltuva 
töötegija all silmas isikut, kes on ühest tööd andvast isikust majanduslikult sõltuv iseseisev 
lepingupartner. Kuigi majanduslikult sõltuv töötegija ei allu töötajaga võrdsel määral tööd andvale 
isikule, tagatakse talle eelkõige tema majandusliku haavatavuse tõttu mitmed tavalisele töötajale ette 
nähtud tööalased õigused. Kuna majanduslikult sõltuv töötegija vastab nii töötaja kui ka iseseisva 
lepingupartneri tunnustele, ei ole selles staatuses töötavaid inimesi võimalik olemasolevat töötegijate 
kaksikjaotust (töötaja ja iseseisev lepingupartner) säilitades või edasi arendades kaitsta. 
Majanduslikult sõltuva töötegija kategooria kasutuselevõtmisega on võimalik anda üldine tööalane 
kaitse isikutele, kes seda – töösuhtes täieliku iseseisvuse puudumise tõttu – vajavad. 

Soovitus 6: Teeme ettepaneku vähendada tööd andvate isikute seni nende õlul olnud täielikku 
vastutust töötegija tervisekaitse ja töökeskkonna eest teatud töövormide kasutamisel ning suurendada 
töötegija enda vastutust, seda eelkõige IKT-põhise mobiilse töö, rahvahanke ja töö nõudmisel 
mobiilirakenduse kaudu puhul. Nende töövormide rakendamise eripäraks on see, et tööandjal puudub 
reeglina võimalus töötamistingimusi kontrollida. Sel põhjusel omab erilist tähendust tööandja 
kohustus korraldada töötaja igakülgset tööohutus- ja töötervishoiualast teavitamist ning juhendamist 
ja väljaõpet. Kui tööandja on need reeglid täitnud, siis on enamasti üksnes töötajal endal võimalik 
vastutada oma tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise eest. Kuigi näeme, et sellise muudatuse 
järele on praktiline vajadus, on selle rakendatavus hetkel küsitav, sest see läheks vastuollu EL-i 
õigusega.   
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12 Kokkuvõte  

Kuigi uusi töövorme nimetatakse tihtipeale ka tuleviku tööks, on enamik neist juba vähemal või 
suuremal määral Eestis levima hakanud. Analüüsi tulemusel selgus, et enim on kuuest uuritud 
töövormist kasutusele võetud IKT-põhine mobiilne töö, mida kasutatakse sageli või läbivalt paljudes 
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. Selle töövormiga on seotud ka digitaalse nomaadluse trend 
ja asjaolu, et Eesti alustavate ettevõtete seas on palju ka selliseid, mis ainult IKT-põhist mobiilset tööd 
kasutavadki. Töövormi peamised väljakutsed on seotud tööandja ja töötaja vastutuse ja kohustuse 
küsimustega. Kui seni on tööandja olnud vastutav töötaja töökeskkonna, tööohutuse ja töötervishoiu 
eest, siis eemalt töötava töötaja puhul ei saa tööandjalt täielikku vastutust nõuda. 
Viimastel aastatel hoogsalt levima hakanud jagamismajanduse praktikad on esile toonud töötegija 
staatuse küsimused. Kui teenusepakkuja ei ole töölepinguga töötaja ja teda peetakse iseseisvaks 
lepingupartneriks, ei laiene talle töötajale kehtivad tööalased tagatised. On ka ebaselge, millised üldse 
on koostööplatvormi õigused ja kohustused selle vahendusel teenust pakkuva inimese ees. Töö 
nõudmisel mobiilirakenduse kaudu võib seega jätta seda töövormi kasutavad inimesed ilma oluliste 
tagatisteta. Samas kasutatakse seda võimalust sageli just põhitöökoha kõrvalt lisasissetuleku 
saamiseks, millega kaasneb oluline ületöötamise oht. Mõju võib olla negatiivne nii töötaja tervisele, 
ohutusele kui ka põhitöökohal tehtava töö kvaliteedile. 
Ühtlasi on teine koostööplatvormi vahendusel tehtava töö vorm – rahvahange –veel nii uus, et alles 
hakkavad selguma selle töövormi kasutamise peamised praktikad ning sellega kaasnevad mõjud. 
Ühest küljest käivad selle töövormi kasutamisega kaasas samad töötaja autonoomsusega seotud 
töötervishoiu ja töökeskkonna tagamise küsimused, mis IKT-põhise mobiilse töö puhul. Lisandub aga 
töötegija staatuse küsimus ja lahtised otsad õiguste ja vastutuse osas platvormi, töö tegija ja töö tellija 
vahel, kui kõik osapooled asuvad erinevates riikides (mis on pigem tavapärane). Kuigi töövorm on veel 
vähe levinud, tasub selle suurt tulevikupotentsiaali silmas pidades kitsaskohtadele juba praegu 
tähelepanu pöörata. 
Juhutöö vorme on Eestis kasutatud pikemat aega. Lühiajalised töölepingud on töövorm, mida tahaksid 
senisest enam ja mugavamalt kasutada nii töötajad kui ka tööandjad. Sama kehtib töö väljakutsel 
töövormi kohta, mis just õiguslike piirangute tõttu ei ole sellisel kujul Eestis seni laialdast kasutust 
leidnud. 
Analüüs käsitles ka töötaja jagamise töövormi. Kuigi töövorm võib pakkuda head alternatiivi juhutöö 
vormidele, andes töötajale paremad sotsiaalsed tagatised, sõltub selle kasutuselevõtmine tööandjate 
initsiatiivist ja koostöövalmidusest. Töövormi soodustamise korral peaks sellega kaasnema selged 
eelised tööandjatele, et nad oleksid motiveeritud töövormi kasutama.   
Uute töövormide kasutuselevõtt võib aidata lahendada Eesti majanduse ja tööturuga seotud 
struktuurseid probleeme pikemas perspektiivis. Kuigi on kaheldav, kas uued töövormid suudaksid 
pakkuda märkimisväärset leevendust mõne konkreetse valdkonna tööjõuprobleemile, seisneb nende 
kasutamise positiivne mõju võimaluses tuua tööturule inimesi, kes ei saa töötada n-ö traditsioonilise 
töösuhte alusel, näiteks vanemaealised, piiratud töövõimega, õpingute või pereliikme eest 
hoolitsemisega seotud inimesed. Vähetähtis ei ole Eesti inimeste jaoks ka uute töövormide 
kasutamisega kaasnev ligipääs globaalsele tööturule ning vastupidise suunana võimalus kaasata 
globaalset tööjõudu Eesti ettevõtete poolt. Kõik need olulisemad trendid võivad pakkuda uue 
lahenduse leevendamaks survet töötasule. Pikaajalise negatiivse mõjuna võib välja tuua tööturu 
süveneva polariseerumise efekti uute töövormide kasutamisel – samaaegselt kasvab nõudlus kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõu ning lihttöö järele, mis võib suurendada ühiskondlikku ebavõrdsust. 
Analüüsi leidude ja järelduste põhjal esitasime kuus keskset soovitust, mis tõstatavad olulisemaid uute 
töövormide kasutamisega seonduvaid probleeme – Eesti õiguskeskkonna kitsaskohad, töötaja 
suurenenud autonoomsus, vajadus enama teadlikkuse järele. Teeme ettepaneku teha õigussüsteemis 
muudatused, mis võimaldaksid kasutusele võtta lühiajalised töölepingud, lubaksid sõlmida 
töölepinguid ilma tööaega määramata, leppida kokku minimaalses ja maksimaalses tööajas ning anda 
üldised reeglid töötaja jagamise töövormide kasutamiseks. Töötaja autonoomsuse kasvuga seoses 
soovitame rakendada meetmeid teadlikkuse kasvatamiseks nii töötegijate kui ka tööd andvate isikute 
hulgas uute töövormide kasutamise võimaluste ja ettetulevate raskuste osas. Töötaja staatusega seotud 
õiguslike küsimuste lahendamiseks ning töötegijale mõistlikul määral sotsiaaltagatiste loomiseks 
soovitame pikemas perspektiivis võtta kasutusele majanduslikult sõltuva töötegija staatus. 
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13 Executive summary 

Even though the new forms of employment are often also called the future of work, the study revealed 
that most of these are being already in use in Estonia. The results of the analysis suggest that ICT-
based mobile work is the most widespread of the examined six new forms of employment. The ICT-
based mobile work is often used in small to medium sized companies and is also the most associated 
with the trend of the digital nomadism. The main challenges of the employment form are associated 
with the balance of responsibilities and obligations of the employer and employee. To this day the 
employers have mostly been responsible for the health and safety as well as the reasonable working 
conditions of the employee. However, in case of teleworking and ICT-based mobile work, the employer 
can no longer be in control of these factors.  

Similarly to the rest of the world, Estonia has seen a rapid increase in the use of sharing economy 
practices in the past few years. The status of the worker is the main challenge that has come along with 
providing services in the sharing economy. The sharing economy service providers are usually 
considered independent contractors which means that they are not covered with the social guarantees 
of contractual employees. It is also unclear which are the specific rights and obligations of the 
collaborative platform towards the service provider. The health and safety, especially aspects 
associated with overtime work, are also becoming a serious issue of the work in the sharing economy.  

Crowdwork is another type of work which is performed via collaborative platforms. The employment 
form is still so new that the main practices together with the impacts are still being found out. The 
autonomy of the crowdworker is again one of the main challenges. The status of the worker has also 
emerged. The combination of these two issues often results in the worker not receiving social 
guarantees and working in unknown work conditions. Crowdwork is also associated with complex 
legal challenges as often all parties involved are part of a legal jurisdiction of a different country. While 
the employment forms is not very widespread to this date, it would be wise to look into these 
challenges already now. 
The casual work has been in use in Estonia for a longer period already. The short-term contracts is an 
employment form which is favoured by both employers and employees. The same applies to on-call 
work which to this day has not been used in Estonia due to legal restrictions.  
The employee sharing was also analysed as one of the potential new forms of employment in Estonia. 
While it provides employees with social guarantees and security and as such may offer a good 
alternative to the casual work, its uptake is dependent on the cooperation and initiative of the 
employers. Clear incentives should follow case Estonia decides to go forth with encouraging this form 
of work.  
Introducing the new forms of employment can help the structural issues of the Estonian employment 
market and economy in the long term. The strongest positive impact is their potential to provide work 
for people who have been distanced from the traditional employment market and would most benefit 
from more flexible forms of work. This can include elderly, young parents, disabled and caretakers.  
Another important positive aspect of the use of the new forms of employment is the access to global 
employment market. First, Estonians are able to participate in global projects themselves, finding 
tasks which best suit their skills and interests. Secondly this can be beneficial for Estonian companies 
which can hire people with specific skillsets on a project basis. All these main trends can provide a 
relief to the current wage pressure in Estonia.  
At the same time, the new forms of employment can deepen the polarisation effect of the employment 
market. The demand increases towards people with very high level of skills and people with basic 
skills. As a result, the societal inequalities may increase.  
The findings and conclusions of the study were used as an input to formulating six central suggestions 
which target the main problems of using the new forms of employment in Estonia – the legal 
bottlenecks, the increased autonomy of the worker and the need for increased awareness. We suggest 
implementing the legal changes which would allow using the short-term employment contracts, 
agreeing on the minimum and maximum amount of time worked. We also suggest agreeing on the 
main rules of employee sharing. Considering the increasing autonomy of the employees we suggest 
implementing the awareness measures among employers as well as employees. To resolve the issues of 
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the status of the worker, we suggest considering the implementation of the new worker status of the 
economically dependent worker. This is a long-term suggestion.  
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Lisa A Fookusgruppides osalenute nimekiri 

Organisatsioon Osaleja 

Eesti Tööandjate Keskliit Kai Realo 

Kaubandus-Tööstuskoda Marko Udras 

Jagamismajanduse Liit/Toitla Hannes Lents 

Teenusmajanduse koda Evelyn Sepp 

PARE Ene Olle 

Õiguskantsleri kantselei Angelika Sarapuu 

Õiguskantsleri kantselei2 Ave Henberg 

SA Kutsekoda  Yngve Rosenblad 

Töötukassa Illinor Siebold 

Toggl Evelin Andrespok 

GoWorkaBit Kristjan Vanaselja 

Aaretesaar/Proekspert Tiina Saar 

Eesti Ametiühingute Keskliit Gea Kangilaski 

Eesti Töötukassa Kristiina Palm 

Wolt  Maarja (perekonnanimi ei kuulu avaldamisele) 

Rajaleidja Kristi Stahl 
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Lisa B Valideerimisseminaril osalenute nimekiri 

Organisatsioon Osaleja 

Sotsiaalministeerium Mariliis Proos 

Sotsiaalministeerium Thea Treier 

Riigikantselei Anni Katkosild 

Riigikantselei Karin Mikk 

Riigikantselei Marten Kaevats 

Kaubandus-Tööstuskoda Marko Udras 

Teenusmajanduse koda Evelyn Sepp 

Arenguseire Keskus Tea Danilov 

Arenguseire Keskus Meelis Kitsing 

Õiguskantsleri kantselei Ave Henberg 

GoWorkaBit Kristjan Vanaselja 

Eesti Ametiühingute Keskliit Peep Peterson 

Euroopa Komisjoni rändebüroo Ave Lauren 
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Lisa C Uute töövormide loetelu ja kirjeldus  

Uute töövormide ülevaade 

1) Töötaja jagamine (employee sharing) 

Töötaja jagamine on töövorm, mille puhul tööandjate grupp palkab tööle ühe töötaja või mitu töötajat 
ning tööandjad solidaarselt vastutavad kohustuste täitmise eest töötaja(te) suhtes.  

Töötaja jagamise töövorm jaguneb kaheks alaliigiks: 1) töötaja strateegiliseks jagamiseks (strategic 
employee sharing) ja töötaja ajutiseks jagamiseks (ad hoc employee sharing).  

Töötaja strateegilise jagamise puhul moodustavad tööandjad omavahel võrgustiku. Selle võrgustiku 
raames jagavad tööandjad töötajaid, tagades neile ideaalis täistööajaga töö (näiteks töötab ühe päeva 
jooksul töötaja A ettevõttes C 2 tundi, ettevõttes D 3 tundi ja ettevõttes E 3 tundi – kokku 8 tundi). 
Töötaja strateegilisele jagamisele on veel iseloomulik asjaolu, et tööandjad moodustavad võrgustiku 
raames eraldi juriidilise keha, mis on ühenduslüliks tööandjate vahel ning korraldab töötajate jagamist 
võrgustikuga liitunud tööandjate vahel. Juriidilises kehas võivad töölepingu või võlaõigusliku lepingu 
alusel (sõltuvalt töö iseloomust ja korraldusest) töötada isikud, kes ei ole võrgustikuga liitunud 
tööandjate töötajad ega mingil muul viisil nendega seotud. Samas võib koordineerimise enda peale 
võtta ka keegi võrgustikus olevate tööandjate töötajatest.  

Töötaja strateegilise jagamise töövorm sarnaneb renditööga, kuid erinevus on selles, et töötajad 
rakendavad oma tööjõudu üksnes tööandjate võrgustikuga liitunud tööandjate vahel ning tööandjate 
grupp juriidilise kehana ei funktsioneeri kasumi teenimise eesmärgil. Juriidiline keha funktsioneerib 
üksnes selleks, et korraldada töötajate sujuvat ümberpaiknemist vastavalt võrgustikuga liitunud 
tööandjate vajadustele ning korraldada konsultatsioone tööandjatega. 

Töötaja ajutise jagamise puhul saadab tööandja, kellel parasjagu tööd anda pole, oma töötaja teise 
tööandja juurde tööle, kes integreerib ta oma organisatsiooni. Samal ajal aga jääb töötaja ning tema 
esialgse tööandja vaheline tööleping kehtima. Sellise töötaja jagamise vormi kasutamine on mõeldud 
töötaja ajutiseks laenamiseks teisele tööandjale, kui ei ole pakkuda tööd. 

Töötaja jagamise töövormi Eesti tööõiguses ei reguleerita. 

2) Töökoha/tööaja jagamine (job sharing) 

Töökoha või ka tööaja jagamine tähendab sellist töövormi, mille raames tööandja võtab tööle reeglina 
2 töötajat, kes täidavad ühe täistööajaga ametikoha. Töötajatel endil on reeglina tööandjaga osalise 
tööajaga töölepingud. Töökoha jagamise mõte on selles, et tagada töötajate alatine olemasolu 
täistööajaga töökohal, isegi kui ei leita kedagi, kes tahaks üksinda täistööajaga töötada. 

Töökoha jagamisest tuleb rangelt eristada töö jagamist (work sharing). Töö jagamine on meede, mida 
kasutatakse majandusliku languse tingimustes, et jagada tööd töötajate vahel, vältimaks vallandamisi. 

Töökoha jagamist Eesti tööõiguses ei reguleerita. Mõeldav on osalise tööajaga töölepingu regulatsiooni 
kohaldamine.  

3) Koostööplatvormi vahendusel tehtav töö (crowdwork) 

Koostööplatvormi vahendusel tehtav töötamine kujutab endast sellist ebatüüpilist töösuhet, milles on 
kolm osapoolt: 1) koostöö- ehk ühisplatvorm; 2) töö tegija; ja 3) klient. Selles loetelus on jäetud töö 
tegija meelega töötajaks nimetamata, sest töötaja on tööõiguslik termin, mis tuleneb TLS-ist. Samas ei 
ole üheselt selge, kas koostööplatvormi vahendusel tööd tegev isik on töötaja või iseseisev 
lepingupartner võlaõigusseaduse tähenduses.  

Koostööplatvormi vahendusel tehtava töö liikideks on rahvahange (crowdsourcing) ja töö nõudmisel 
mobiilirakenduse/interneti kaudu (work-on demand via mobile apps/internet). 
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Rahvahanke puhul teevad töö tegijad tööd ainult interneti teel koostööplatvormi vahendusel paljudele 
klientidele. Rahvahanke koostööplatvormi näiteks on Amazon Mechanical Turk (AMT, ka MTurk). 
Tööülesanded on reeglina monotoonsed ja tasu minimaalne. 

Töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu tehakse reeglina töid, mida on tehtud ka enne 
koostööplatvormitöö esilekerkimist: isikute, asjade transport, remonditööd, haljastustööd ja nii edasi. 
Uudne ongi asjaolu, et kliendid ja töö tegijad viib omavahel kokku infotehnoloogiline 
koostööplatvorm. Töö nõudmisel mobiilirakenduse näiteks on Uber. 

Koostööplatvormi vahendusel tehtavat tööd Eesti tööõiguses ei reguleerita. Samas on võimalik töö 
tegija ja koostööplatvormi vaheline lepinguline suhe kvalifitseerida nii võlaõiguslikuks suhteks kui ka 
töölepinguliseks suhteks kehtiva õiguse raames sõltuvalt sellest, millist juriidilist koostöövormi 
kasutatakse. 

4) Spetsialistide ajutine kaasamine juhtimistegevusse (interim management) 

Tegemist on töövormiga, mille raames tegutsev ettevõte „liisib kindlal eesmärgil välja” töötajaid 
ajutiselt teistele ettevõtetele. Selline töötajate liisimine on liisijaettevõtte põhitegevus, kuid 
erinevusena renditööst on väljaliisitavad töötajad kõrgel tasemel spetsialistid, keda saadetakse 
teistesse ettevõtetesse spetsiaalselt juhtimise või mingi tehnilise probleemiga seoses või abiks 
majanduslikult rasketel aegadel. Lõppeesmärgiks on kasutajaettevõtte käekäigu paranemine.619 

Ajutise spetsialisti kaasamine on kehtiva õiguse kohaselt mõeldav võlaõigusliku teenuse osutamise 
lepingu raames. 

5) Juhutöö (casual work) 

Juhutöö kontekstis ei ole töötajale pakutav töö stabiilne ja jätkuv ning tööandja ei ole kohustatud 
töötajale regulaarselt tööd pakkuma. Tööandjal on õigus kutsuda töötaja tööle vastavalt tööandja 
vajadusele. 

Juhutöö jaguneb omakorda tähtajaliseks hooaja- või projektipõhiseks tööks (intermittent work) ja 
tööks väljakutsel (on-call work). Töö väljakutsel alaliigiks on nulltunnilepingud (zero hours 
contracts). 

Hooaja- ja projektipõhise töö raames pakub tööandja töötajale tööd kas regulaarselt või 
ebaregulaarselt vastavalt vajadusele: näiteks kui on vaja võtta osa konkreetsest projektist või 
pakutakse tööd vastavalt aastaaegadele, näiteks põllumajanduses. Töö on tähtajalise iseloomuga, mis 
eeldab konkreetse ülesande täitmist või kokkulepitud perioodi jooksul tööl olemist. 

Töö väljakutsel tähendab sellist tööd, mille raames on tööandja ja töötaja vahel kestev töölepinguline 
suhe, kuid tööandja ei paku töötajale igal ajal tööd. Tööandjal on võimalik töötaja välja kutsuda just 
siis, kui ta töötajat vajab. Mõnedes töölepingutes lepitakse kokku miinimum- ja 
maksimumtöötundides. Samas on ka lepingud, milles ei lepita kokku tööajas ning tööandja ei ole isegi 
kohustatud töötajale kunagi tööd pakkuma – neid nimetataksegi nulltunnilepinguteks.620 Juhutöö ei 
ole Eesti tööõiguses reguleeritud.  

6) IKT-põhine mobiilne töö (ICT-based mobile work) 

IKT-põhise mobiilse töö esilekerkimine on tugevalt seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
arenguga ning laia kättesaadavusega. IKT-põhine mobiilne töö tähendab sellist töökorraldust, mille 
puhul tööülesandeid täidetakse osaliselt, kuid regulaarselt väljaspool põhitöökohta. Põhitöökohaks 
võivad olla nii tööandja ettevõtte ruumid kui ka isiklik kodukontor. Tööülesannete täitmiseks 
kasutatakse kommunikatsioonitehnoloogiat – kas siis nutitelefoni või arvutit, et pääseda ligi tööandja 
arvutivõrgule. Töö võib leida aset igas kohas ja igal ajal vastavalt tööandja ja töötaja vajadustele. Selle 
alla käib ka töö liikumises (work on the road)621. IKT-põhine mobiilne töö sarnaneb kaugtööga 

                                                             
619 Op cit. lk 40. 
620 Op cit. lk 46. 
621 Vt ka digitaalne nomaadlus. 
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(teleworking), kuid erineb sellest seetõttu, et töötamine toimub veelgi paindlikumalt, kas või näiteks 
reisides.622 IKT-põhine mobiilne töö ei ole Eesti tööõiguses reguleeritud. 

 

                                                             
622 Op cit. lk 72–73. 
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