
 

 

 

 

 

 

 

Memo 

Kellelt:  

Vilve Raik 

linna personalidirektor 

Silver Tamm 

linnakassa osakonna juhataja 

Kellele:  

linna ameti- ja hallatavate asutuste 

juhid, teenistuste juhid 

 

Kuupäev: 

25.03.2020 

Teema: Töö tasustamine ajavahemikus märts-aprill 2020, tööle võtmine ja puhkuste korraldamine 

riigis kehtestatud eriolukorra ajal 

1. Töötasustamise üldsätted 

Vastavalt linna kriisikomisjoni 15. märtsi 2020 otsusele ja seoses riigis kehtestatud eriolukorraga 

säilitatakse linna töötajatele märtsis ja aprillis töökohad ning töötasu ei vähendata. See tähendab, 

et töötajatele jätkatakse senise palga maksmist 1. märtsist kuni 30. aprillini 2020.  

 

1.1. Töötajad, kes teevad kaugtööd 

Kaugtöö on täismahus töö tegemine väljaspool töö tegemise asukohta. Kaugtöö on võimalik töödel, 

kus töötaja füüsiline kohalolek tööülesannete täitmiseks töö tegemise asukohas ei ole ilmtingimata 

vajalik. Igal esmaspäeval lepivad vahetu juht ja töötaja kokku kaugtööl täidetavad ülesanded. 

Kaugtöö tegemise ajal makstakse töötajatele senist palka. Juhul kui töötaja saab püsilisatasu, 

jätkatakse selle maksmist. Kaugtöö tegemine otsustatakse koostöös asutuse juhiga. 

 

1.2. Töötajad, kellele pole tööd anda 

Töötajatele, kes ei saa teha tööd kaugtööna ega töötada töökohal, jätkatakse senise palga maksmist. 

Need töötajad tuleb märkida tööajatabelisse kui töölt puudujad, puudumise liigiga „lubatud 

puudumine töötasuga“ (Y/ liik 0180). Asutused, kes on eriolukorra ajal suletud, loetakse üldjuhul 

nende hulka, kus töötajatel tööd ei ole.  

 

1.3. Töötajad, kelle töö on oluliselt vähenenud 

Töötajatele, kelle töö on oluliselt vähenenud, jätkatakse senise palga maksmist. 

 

1.4. Karantiinis olevad töötajad 

Töötajate, kes peavad välisriigist saabumise järgselt olema 14 kp karantiinis ja kes ei saa teha 

kaugtööd, tasustamine toimub analoogiliselt töötajatega, kellele tööd anda ei ole. 

 

1.5. Töövõimetuslehel olevad töötajad 

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas. 

Haiguspäevade sisestamise osas tööajatabeli täitmisel midagi ei muutu. 

 

1.6. Töötajad, kes teevad asendustööd, öötööd, ületunnitööd 

Asendustasu makstakse, ületunnitöö ning öötöö hüvitatakse vastavalt kehtivale korrale. Nädala 

jooksul tehtud üle- ja öötunnid kuupäeva ja kellaajalise täpsusega (v.a summeeritud tööaja 

arvestuse korral) edastab töötaja vahetu juht oma asutuse/üksuse tööajatabeli täitjale, kes sisestab 

tunnid tööajatabelisse iga järgmise nädala esmaspäevaks. Juht peab tagama arvestuse tehtud 

tööülesannete osas töötajate kaupa. 

 

1.7. Töötajad, kes on nõus tegema teist tööd 

Teise töö tegemiseks on vaja töötaja nõusolekut. Juhul kui töötaja teeb teist tööd samas või teises 

linna asutuses, säilitatakse tema senine põhipalk. Senine põhipalk säilitatakse ka juhul kui teise töö 
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palk on töötaja senisest palgast madalam. Palka maksab ja tööajatabelit täidab asutus, kust töötaja 

teisele tööle suunatakse. 

Teisele tööle suunamisel tuleb töötajale tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad 

töötingimused. Töötajaga läbirääkimisel tuleb arvestada, kas ta kuulub riskirühma.  

Lisa: osapoolte vaheline kokkuleppe tüüpvorm 

 

1.8. Palgatõusud ja tasustamine tulemusliku töö eest 

Eriolukorra ajal on külmutatud kõik planeeritud palgatõusud. Peale eriolukorra lõppemist otsustab 

edasised palgatõusud linnavalitsus. Eriolukorra ajal on tulemustasude ja preemiate maksmine 

peatatud. 

 

1.9. Töötajate värbamine 

Üldine põhimõte on, et uus töötaja võetakse tööle hädavajadusel. Hädavajadust hindab asutuse juht. 

Soovitus on uusi töötajaid tööle võtta võimalusel alates 10.maist.  

 

2. Asutused, kes teenivad omatulu 

Omatulu teenivate asutuste omatulu alatäitmine ei mõjuta hetkel nende asutuste kulude täitmist, 

kulueelarve on kõikidel asutustel kinnitatud kogu aastaks. See tähendab, et nende asutuste 

töötajatele kehtivad kõik ülaltoodud töötasu maksmise reeglid. Omatulude alatäitmisest tulenevad 

mõjud vaadatakse üle ning tehakse vastavad otsused lisaeelarvega. 

 

3. Puhkuse kasutamine 

Üldine põhimõte on, et juhid eriolukorra kehtivuse ajal puhkust ei võta. Teiste töötajate puhkuste 

kasutamine on vahetu juhi otsus ja vastutus – tuleb kaaluda, kas töötajat saab lubada eriolukorras 

puhkusele. 

Paljudel asutustel on puhkuse ajakava käesolevaks aastaks kinnitatud (seadusest tulenevalt peab 

ajakava olema kinnitatud 31.03-ks). Ajakavas olevat töötaja puhkust on tööandjal võimalik muuta 

(katkestada või edasi lükata) ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju 

tekkimise ärahoidmiseks. Ajakava puhkuste muutmisel tuleb linnatöötaja portaalis  (LTP) muuta 

ajakava puhkusetaotlus.  

Juhul kui asutusel on puhkuse ajakava kinnitamata, saab juht ajakava koostamisel arvestada 

töötajate puhkusele lubamisel praegust kriisiolukorda. Puhkuste ajakava tuleb kinnitada märtsikuu 

lõpuks nendel, kellel ajakava on veel kinnitamata. 

 

4. Teenuse eest tasumine (VÕS lepingud) 

Kui teenust VÕS lepingu alusel reaalselt ei osutatud, puudub alus tasu maksmiseks. Teenuse eest 

tasutakse ulatuses, milles teenust osutati. Tasu osutatud teenuse eest makstakse välja akti/aruande 

alusel, kus kajastatakse tööde osutamine kokkulepitud perioodil, sealhulgas tööde osutamine muus 

vormis (näiteks kui treening viidi läbi videotreeninguna, vms).  

 

 

 

 

 

 


