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EELNÕU 

05.10.2017 

 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste 

muutmise seadus 
 

§ 1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmine  

 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 8
1
 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Tööpoliitika infosüsteem (edaspidi andmekogu) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, 

mida peetakse tulemusliku ja tõhusa tööpoliitika väljatöötamiseks töövaldkonna probleemide 

analüüsimise, teadmistepõhiste tööpoliitika otsuste ja statistika tegemise, 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutuste ja teiste tööpoliitikat rakendavate asutuste 

poliitikameetmete seire ning tööpoliitika tulemuslikkuse hindamise kaudu.“; 

 

2) paragrahvi 8
1
 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas jäetakse välja sõnad „isiku- ja 

juhtumipõhiseid“; 

 

3) paragrahvi 8
1
 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„4) puude, püsiva töövõimetuse, töövõime hindamise ja töövõimetoetuse kohta;“; 

 

4) paragrahvi 8
1
 lõiget 4 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses: 

 

„12) töötamise ja töö eest saadud tasude kohta; 

13) toimetulekutoetuse kohta; 

14) andmeandjate loetelu ja neilt saadavate andmete kohta.“; 

 

5) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Töövahendus on töö ja töötaja leidmiseks vajaliku teabe vahendamine isiku ja tööandja 

vahel.“; 

 

6) paragrahvi 36 tekst loetakse lõikeks 1 ja § 36 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: 

 

„(2) Sõidu- ja majutustoetust ei ole õigust saada, kui tööturuteenuse osutamise koht ja isiku 

rahvastikuregistrijärgne elukoht on sellise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus 

ühistransport on tasuta, välja arvatud juhul, kui ühistranspordi asemel on vaja kasutada muud 

liiki transporti: 

1) tööturuteenuse osutamise aja tõttu; 

2) käesoleva seaduse § 2 punktis 4 nimetatud puudega töötul ja isikul, kes vastab puudega 

töötu mõistes nimetatud tunnustele, terviseseisundi tõttu.“;  

 

7) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Ettevõtja esitab enne majandustegevuse alustamist majandustegevusteate majandustegevuse 

seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras, kui ta: 

1) tegeleb käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 nimetatud töövahendusega; 
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2) sõlmib isikuga töölepingu eesmärgiga suunata ta renditööle töölepingu seaduse § 6 lõike 5 

mõistes (edaspidi renditööjõu vahendamine).“; 

8) paragrahv 39
1
 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

  

„§ 39
1
. Tasu nõudmise keeld 

 

(1) Ettevõtja, kes tegeleb töövahendusega, ei tohi nõuda tööd leida soovivalt isikult tasu 

töövahenduse eest.  

 

(2) Ettevõtja, kes tegeleb renditööjõu vahendamisega, ei tohi nõuda töötajalt tasu tema 

renditööle suunamise eest.“;  

 

9) seadust täiendatakse §-ga 39
2
 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 39
2
.
 
Andmete automatiseeritud otsingu piirang 

 

(1) Ettevõtja, kes tegeleb töövahendusega, ei tohi töövahendusportaalis võimaldada tööd leida 

sooviva isiku automatiseeritud otsingut võrdse kohtlemise seaduse § 1 lõikes 1 ja soolise 

võrdõiguslikkuse seaduse § 6 lõigetes 1–3 nimetatud tunnuste ega emakeele andmete alusel. 

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirangut ei kohaldata, kui tööandja või muu 

otsingu tegija on esitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse, milles 

märgitakse vaba töökoha nimetus, kuhu isikut otsitakse, ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud tunnuste kasutamise põhjendus koos viitega andmete saamise õiguslikule alusele. 

 

(3) Ettevõtja, kes tegeleb töövahendusega, peab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

taotluse ja automatiseeritud otsingu andmeid säilitama vähemalt ühe aasta jooksul pärast 

otsingu tegemist viisil, mis võimaldab need teha järelevalveasutusele kontrollimiseks 

kättesaadavaks.“; 

 

10) paragrahvi 41 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Eesti Töötukassa nõuab käesoleva seaduse § 18 lõikes 9, § 19 lõigetes 8 ja 8
1
 ning § 20 

lõikes 5 nimetatud juhtudel tööturuteenuste osutamiseks kulunud summad tagasi. Eesti 

Töötukassa võib tagasi nõuda käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 3, 5 ja 7–14 sätestatud 

tööturuteenuse ja §-s 25 sätestatud tööturutoetuse õigusliku aluseta saadud summa.“; 

 

11) seaduse 7
1
. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„7
1
. peatükk 

RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE“; 

12) seaduse 7
1
. peatüki tekst loetakse 1. jaoks ja pealkiri sõnastatakse järgmiselt: 

„1. jagu 

Haldusjärelevalve“; 

 

13) paragrahvi 42
1
 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks; 

 

14) seaduse 7
1
. peatükki täiendatakse 2. jaoga järgmises sõnastuses: 

 

„2. jagu 
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Riiklik järelevalve  

 

§ 42
4
. Riiklik järelevalve  

 

(1) Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 38, 39
1 

ja 39
2
 sätestatud nõuete täitmise üle 

teostab Tööinspektsioon. 

 

(2) Tööinspektsioon võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks 

kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve 

erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 

 

(3) Tööinspektsioonil on õigus riikliku järelevalve teostamisel teha töövahendusteenust 

osutavale ettevõtjale kontrollost sellest ette teatamata.“; 

 

15) paragrahvi 43 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses: 

 

„(21) Käesoleva seaduse § 36 lõiget 2 ei kohaldata isiku suhtes, kellel on tekkinud õigus 

sõidu- ja majutustoetusele käesoleva seaduse § 36 alusel enne 2018. aasta 1. jaanuari. 

 

(22) Ettevõtja, kes tegeleb töövahendusega, peab tagama, et tööd leida soovivate isikute 

andmete automatiseeritud otsing vastab käesoleva seaduse §-s 39
2
 sätestatud nõuetele 

hiljemalt 2018. aasta 1. juulil.“. 

 

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine  

 

Maksukorralduse seaduse § 29 täiendatakse punktiga 15
2
 järgmises sõnastuses: 

 

„15
2
) Sotsiaalministeeriumile tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 8

1
 sätestatud ülesannete 

täitmiseks;“. 

 

§ 3. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine  

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(4) Ettevõtja, kes tegeleb töövahendusega, ja tööandja ei või nõuda tema poole tööleidmise 

sooviga pöördunud isikult andmeid käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud 

asjaolude kohta.“. 

 

§ 4. Töölepingu seaduse muutmine 

 

Töölepingu seadust täiendatakse §-ga 6
1
 järgmises sõnastuses: 

 

„§ 6
1
. Töölepingu sõlmimine kasutajaettevõtjaga 

 

Tingimused, mis takistavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 38 punktis 2 nimetatud 

ettevõtja töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, sõlmimast töölepingut 

kasutajaettevõtjaga pärast kasutajaettevõttes ajutise töötamise lõppemist, on tühised.“. 

 

§ 5. Töötuskindlustuse seaduse muutmine 

 

Töötuskindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 
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1) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 8
1
 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„8
1
) täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/589, milles käsitletakse 

Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu 

liikuvusteenustele ja tööturgude edasist integratsiooni ning millega muudetakse määruseid 

(EL) nr 492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 107, 22.04.2016, lk 1–28), tähenduses riikliku 

koordinatsioonibüroo ülesandeid, on EURESe liige ning korraldab organisatsioonide 

EURESe liikmeks ja partneriks vastuvõtmist ning nendega koostööd. EURESe liikmeks ja 

partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister määrusega.“; 

 

2) paragrahvi 37 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„3) Töötukassal on õigus tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavate 

tegevuste elluviimise rahastamiseks kasutada ajutiselt kuni väljamaksetaotluse rahuldamiseni 

töötuskindlustushüvitiste sihtfondi vahendeid. Väljamaksetaotluse rahuldamata jätmisel 

kaetakse eelnimetatud tegevuste kulud käesoleva seaduse §-s 38
1 

ettenähtud vahenditest.“; 

 

3) paragrahvi 38 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„3) Töötukassal on õigus tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest rahastatavate 

tegevuste kulude finantseerimiseks kasutada ajutiselt kuni väljamaksetaotluse rahuldamiseni 

koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi vahendeid. 

Väljamaksetaotluse rahuldamata jätmisel kaetakse eelnimetatud tegevuste kulud käesoleva 

seaduse §-s 38
1
 ettenähtud vahenditest.“; 

 

4) paragrahvi 38
1
 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

 

„4) tööhõivet soodustavast Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavate teenuste osutamiseks ja 

toetuste maksmiseks.“; 

 

5) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Töötukassa võib nõuda kindlustatule, töötajale või ametnikule (edaspidi hüvitise saaja) 

õigusliku aluseta määratud ja makstud hüvitised hüvitise saajalt tagasi.“. 

 

 

 

Eiki Nestor 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn                           2017 

 

Algatab Vabariigi Valitsus                                 2017 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 


