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Töötasu vähendamine TLS § 37 alusel
Eeldused TLS § 37 rakendamiseks: 

1. Töötajale ei ole võimalik anda kokkulepitud ulatuses tööd; 
2. Töö andmata jätmine on tingitud ettenägematutest asjaoludest väljaspool tööandja kontrolli; 
3. Töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.
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Töötasu vähendamine TLS § 37 alusel
Mida teatesse kirja panna?
• Töötasu vähendamise põhjendus; 
• Töötasu vähendamise protsent ja uus töötasu suurus (mitte alla miinimumtasu);
• Info teise töö pakkumise kohta; 
• Vähendatud töötasu maksmise alguskuupäev (minimaalselt 14 päeva pärast teate esitamist) ja kestus; 
• Tähtaeg ettepanekute ja kommentaaride esitamiseks; 
• Viide töötaja õigusele tööleping TLS § 37 lg 5 alusel üles öelda. 

Millega peab tööandja veel arvestama?
• TLS § 37 alusel tasu vähendamine toimub ühepoolse avalduse alusel. Kokkulepe ei ole vajalik; 
• Kui töötaja saab tulemustasu, siis tuleb otsustada kas vähendamine kehtib üksnes põhi- või ka 

tulemustasu kohta. 
• Vähendatud töökoormuse tingimustes tuleb töö ümber korraldada (nt anda töötajatele üks vaba päev 

nädalas).
• Töötaja ettepanekutele ja esitatud vastuväidetele tuleb reageerida. 
• Kui töötaja otsustab töölepingu TLS § 37 alusel üles öelda, maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja 

ühe kuu keskmise töötasu ulatuses.  
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Töötasu hüvitis Töötukassalt

• Hüvitis töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt 
märkimisväärselt häiritud.

• Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest töötasust (viimasele kolmele töötamise kuule 
eelnenud üheksal töötamise kuul makstud töötuskindlustusmakse põhjal), kuid mitte rohkem 
kui 1000 eurot (bruto) kuus.

• Hüvitise makstakse töölepinguga töötajatele.

§ VV 20.03.2020 määrus nr 21 “Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a 
määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020” muutmine”
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Töötasu hüvitis Töötukassalt – kriteeriumite täitmine
KRITEERIUMID HÜVITISE TAOTLEMISEKS

1) tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% 
võrreldes eelmise aasta sama kalendrikuu käibe või tuluga;
2) tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu 
seaduse § 35 või § 37;
3) töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% 
ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.

Täidetud peab olema kolmest kriteeriumist vähemalt kaks. Sealjuures:  

• Kriteeriumid ei pea olema täidetud terve kuu lõikes (s.t tasu võib olla vähendada ka näiteks 20. kuupäevast). 

• Hüvitist makstakse kogu kalendrikuu eest sõltumata kriteeriumite täitmise täpsest ajast.

• Hüvitist makstakse töötajatele, kelle suhtes TLS § 35 või TLS § 37 sel kuul rakendatakse – s.h siis, kui nad on 
hüvitise taotlemise kuul osaliselt puhkusel või haiguslehel. 
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Töötasu hüvitis Töötukassalt – taotluse esitamine
TAOTLUSE ESITAMINE

• Taotlus esitatakse eelneva kuu eest (aprilli alguses märtsi kuu eest); 

• Tööandja peab eelnevalt välja maksma oma töötasu osa (vähemalt EUR 150); 

• Taotlus tuleb esitada iga kuu eest eraldi, kriteeriumid võivad kuude lõikes erineda; 

• Taotlusele tuleb lisada tõendid (käibedeklaratsioon, dokumendid tõendamaks töötasu 
vähendamist või töö mitteandmist ning tööandja tasuosa väljamaksmist). Töötukassal on õigus 
nõuda täiendavaid dokumente. 

NB! Tööandja tagastab hüvitise täies ulatuses, kui töösuhe lõpetatakse kalendrikuul, mille eest 
töötasu hüvitist taotletakse, või sellele järgneval kalendrikuul koondamise tõttu.
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Näide töötasu arvutamise kohta

Töötaja brutotasuga 1000 
eurot

Töötaja brutotasuga 2000 
eurot

Töötasu säilib (TLS § 35) Töötukassa osa – EUR 700
Tööandja osa – EUR 300

Töötukassa osa – EUR 1000
Tööandja osa – EUR 1000

Töötasu vähendatakse 50% 
(TLS § 37)

Töötukassa osa – EUR 700
Tööandja osa – EUR 150

Töötukassa osa – EUR 1000
Tööandja osa – EUR 150
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Küsimusi?

Kaia Kuusler
Advokaadibüroo KPMG Law

vandeadvokaat
+372 53 450 999

kaia.kuusler@kpmglaw.ee
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