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Töötushüvitised käsunduslepingu lõpetamisel

Lugupeetud avaldaja
Kirjutasite enda ja oma töökaaslaste murest, et seoses eriolukorraga öeldi üles Teie ja Teie
kolleegide käsunduslepingud. Soovisite teada, kas Teil ning Teie pensionäridest ja üliõpilastest
töökaaslastel on nüüd õigus saada töötushüvitisi ja muud abi. Oma kirjas märkisite, et
Eesti Töötukassa on tuvastanud Teil puuduva töövõime kuni pensionieani.
Olukorras, kus Eesti Töötukassa on tuvastanud, et Teil puudub töövõime, ei sõltu
töövõimetoetuse saamine sellest, kas käite tööl. Töötamise kohustus puudutab vaid osalise
töövõimega inimesi. Kuigi Teil on tuvastatud puuduv töövõime, on Teil võimalik taotleda
töötuskindlustushüvitist. Seda, kas Teil on töötuskindlustushüvitise saamise tingimused täidetud,
saate teada Eesti Töötukassast. Olenevalt Teile määratud töötuskindlustushüvitise suurusest
võidakse Teie töövõimetoetust vähendada.
Kahjuks on nii, et Teie vanaduspensionäridest kolleegidel pole õigust töötutoetusele ega
töötuskindlustushüvitisele. Neile on töö kaotuse korral tagatud asendussissetulek pensioni näol.
Vanaduspensionäride töötasude pealt ei maksta töötuskindlustusmakseid.
Teie üliõpilastest kolleegidel on sõltuvalt olukorrast võimalus saada töötuskindlustushüvitist või
töötutoetust. Seda siis, kui nad on täiskoormusega või kutseõppes statsionaarses õppes õppijad
ning on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva töötanud nt käsunduslepingu alusel.
Töötutoetuse saamiseks peab kuusissetulek olema väiksem kui 189,10 eurot. Kas Teie
üliõpilastest kolleegidel on töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise tingimused
täidetud, saavad nad teada Eesti Töötukassast.
Kui neist hüvitistest ei piisa ja satute ikkagi hätta, on Teil õigus paluda abi
rahvastikuregistrijärgselt kohalikult omavalitsuselt. Valla- ja linnavalitsused maksavad
toimetulekutoetust ja pakuvad ka muud abi, näiteks paljud kohalikud omavalitsused on ette
näinud ravimitoetuse (vt nt Tallinnas makstavad sotsiaaltoetused).
Palusite veel selgitust, kas eriolukorra tõttu riigipoolse finantsabi otsused laienevad ka
käsunduslepingute alusel töötavatele inimestele. Kahjuks on tõesti nii, et seoses eriolukorraga on
Vabariigi Valitsus otsustanud töötasu hüvitist maksta vaid neile töötajatele, kellega on sõlmitud
tööleping ning kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt
häiritud. Selliselt on soovitud soodustada just töölepinguliste suhete säilimist. Keda ja kuidas
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eriolukorrast tingitult veel toetada kavatsetakse, pole ette teada. Kuna põhiseadus ei nõua taoliste
soodustuste tegemist, siis on riigil sääraste otsuste langetamisel üsna avar kaalutlusruum.
Soovin Teile ja Teie töökaaslastele selles keerulises olukorras vastupidamist.
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