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Arvamuse esitamine töölepingu seaduse muutmise
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu 361 SE kohta
Lugupeetud Siret Kotka

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi kaubanduskoda) tänab Sotsiaalministeeriumit
võimaluse eest avaldada arvamust töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 SE (edaspidi eelnõu) kohta.
Kaubanduskoda toetab eelnõuga kavandatavat töölepingu seaduse (edaspidi TLS)
muudatust, millega kaotatakse 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimisel
10-tööpäevane ooteaeg, et saada Tööinspektsioonilt nõusolek alaealise tööle
asumiseks. Nimetatud muudatus annab 13-14-aastaste noorte tööle võtmisel juurde
paindlikkust ja seeläbi motiveerib tööandjaid noori senisest enam tööle võtma
suurendades noorte võimalusi saada nende jaoks väärtuslikud esimesed
töökogemused. Samuti aitab see noortel teha teadlikuma erialavaliku ning omandada
üldise harjumuse tööd teha. Sealjuures säilib alaealiste jaoks piisav kaitsetase ning
tõenäoliselt väheneb poolte soov sõlmida paindlikkuse saavutamise eesmärgil alaealist
vähem kaitsev võlaõiguslik leping.
Endiselt jäävad kehtima mitmed alaealist tööturul kaitsvad sätted, näiteks ei tohi
tööandja endiselt lubada alaealist tööle, mis ületab alaealise võimeid või ohustab
alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu (TLS § 7 lg 2). Samuti
on tööandjal töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus pöörata
riskianalüüsi tegemise käigus tähelepanu erinevatele ohuteguritele töötaja vanusest
tulenevaid eripärasid silmas pidades.
Arvestades eeltooduga ning ka sellega, et seni ei ole Tööinspektsioon 13–14-aastaste
noorte seas ühegi nõusoleku andmisest keeldunud ja samuti pole selles vanuses
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noortega ka tööõnnetusi juhtunud1, peame nõusoleku taotlemise kohustuse kaotamist
igati mõistlikuks ja vajalikuks.
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