
Töötukassa hüvitisest

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt
oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle 
elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitise põhimõtted

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:
- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 
protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
- tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
- tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või 
alampalgani.

Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. 
Töötajad peavad olema tööl töölepinguga.

Selgituse TLS § 35 ja § 37 rakendamise kohta leiab https://www.tooelu.ee/et/uudised/2567/.
Tööandja võib esitada töötasu vähendamise teatise e-kirja teel, kuid peab veenduma, et töötaja või
usaldusisik selle kätte saab (nt küsib kinnitust  e-kirja kättesaamise kohta).  Vaidluse korral  peab
tööandja suutma tõendada millal ja mil viisil on teade töötajale või usaldusisikule kätte toimetatud. 
Teatises (näidis lisatud) peab olema kirjas:

1. Miks töötasu vähendamine aset leiab.
2. Mis ajavahemikus tööandja rakendab TLS § 37 alusel töötasu vähendamist? 
3. Kui palju töömaht ja töötasu langeb? 
4. Selgitus, et töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. 
5. Teave, et töötajal on õigus anda oma arvamus 7 kalendripäeva jooksul.
6. Teates antakse töötajale selgelt teada, et juhul, kui ta ei ole töötasu vähendamisega nõus, siis

on tal õigus tööleping üles öelda TLS § 37 lg 5 alusel. Töötaja peab teatama tööandjale oma 
otsusest ette viis tööpäeva enne seda, kui tööandja poolt kehtestatav tööaja ja töötasu 
vähendamine kehtima hakkab.

7. Teates võib määrata ka konkreetse tähtaja, mis ajaks töötajad peavad oma otsusest, kas nad 
nõustuvad töötasu vähendamisega või mitte, ja kellele (mis aadressil) teada andma. 

Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.

Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle
töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 
1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).

Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai 
osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul.

Töötukassa tasub hüvitiselt ja tööandja tasub töötasult sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja 
kohustusliku kogumispensioni makse ning tulumaksu.

Oluline teada:



- hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele;
- hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu
eest;
- tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui on töötasu 
töötajatele välja maksnud;
- töötasude deklareerimist ei pea ootama. Töötukassa käsitleb taotlusi võimalikult kiiresti, makstes 
üldjuhul hüvitise välja 5 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Märtsikuu eest aprilli alguses 
taotletud hüvitised maksab töötukassa töötajatele välja aprilli esimeses pooles. 
- kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu 
hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Taotlemine
Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas 6. aprillist 2020. a.

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse iga kalendrikuu kohta eraldi. 
Vastavustingimused võivad kuude lõikes olla erinevad, kuid kolmest kaks tingimust peavad olema 
täidetud mõlemal kuul.

Soovitame tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajadusel teha 
volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha. Volituse andmise õpetus om 
lisatud..

Kirjalik juhis taotluse täitmiseks on lisatud.. 

Lisainfot saate aadressilt tth@tootukassa.ee või telefonilt 15501 või ka raamatupidajalt.


