
TÖÖVAIDLUSKOMISJONI OTSUS

Töövaidlusasja number 4-1/2608

Otsuse teatavaks tegemise aeg 25.01.2016 16:00

Otsuse tegemise asukoht Endla 10 a Tallinn

Otsuse tegemise kuupäev 18.01.2016

Töövaidluskomisjoni koosseis

Juhataja
Töötajate esindaja

Tööandjate esindaja

Raili Karjane
Siiri Kivi
Aare Kruuser

Sekretär-referent Tiina Troska, 681 2702, tiina.troska@ti.ee  

Töövaidlusasi töölepingu  ülesütlemise  vaidlustamine,  töölepingu 
jätkamine,  kahju  hüvitamine,  mittevaralise  kahju 
hüvitamine

Menetlusosalised

Avaldaja

Vastaspool Politsei- ja Piirivalveamet, 70008747
Pärnu mnt 139 Tallinn, 15060 Harju maakond
Esindaja: Veronika Isberg

Resolutsioon

Juhindudes TLS § 88 lg. 1 punktist 5; 95 lg. 2; 104 lg. 1; 107 lg. 1,2; 108; 109 lg. 1; ITVS § 10 lg. 
1; 15 lg. 1 punktist 4; RVastS § 17 ning ITVS § 4 lg. 1 alusel töövaidluskomisjon

otsustas:

1) jätta xxx avaldus Politsei- ja Piirivalveameti 1. augustil 2014.a. soodustingimustel töölepingu 
ülesütlemise 4. detsembril 2015.a. TLS § 88 lg. 1 punkti 5 alusel tühiseks tunnistamiseks, töölepingu 
jätkamiseks ja töölepingu tühise ülesütlemise tõttu saamata jäänud töötasu 1725,00 EUR 
väljamõistmiseks rahuldamata;
2) lõpetada xxx nõudes Politsei- ja Piirivalveametilt riigivastutuse seaduse § 9 alusel mittevaralise 
kahju hüvitamiseks 7000,00 EUR väljamõistmiseks menetlus.

Edasikaebe kord

Töövaidluskomisjoni  otsusega  mittenõustumisel  võivad  vaidlevad  pooled  pöörduda  hagiavalduse 
vormis maakohtusse sama töövaidluse läbivaatamiseks ühe kuu jooksul töövaidluskomisjoni otsuse 
ärakirja  saamise  päevale  järgnevast  päevast.  Hagi  esitatakse  kohtusse  tsiviilkohtumenetluse 
seadustikus  ettenähtud  korras,  arvestades  individuaalse  töövaidluse  lahendamise  seaduse  §  24 
sätestatut. 

Asjaolud

xxx, edaspidi avaldaja vaidlustas 17. detsembril 2015.a. esitatud töövaidlusavalduses Politsei- ja 
Piirivalveameti, edaspidi vastaspool 1. augustil 2014.a. sõlmitud soodustingimustel töölepingu 
ülesütlemise 4. detsembril 2015.a., palus lugeda tema tööleping vastaspoole 4. detsembri 2015.a. 
ülesütlemisega mittelõppenuks, välja mõista vastaspoolelt töölepingu tühise ülesütlemise tõttu 



saamata jäänud töötasu 1725,00 EUR ja mittevaralise kahju hüvitamiseks 7000,00 EUR. 

Vastaspoole juures logistikabüroo tehnika- ja varustustalituse juhtivspetsialistina töötanud avaldaja 
määrati vastaspoole 26. augusti 2015.a. otsusega vastaspoole 1. juuni 2015.a. otsusega 
väljakuulutatud Vormivarustuse täisteenuse ostmise riigihanke hankekomisjoni esimeheks. 4. 
detsembril 2015.a. teatas vastaspool avaldajale töölepingu ülesütlemisest TLS § 88 lg. 5 alusel, 
avaldaja vastu usalduse kaotuse tõttu. Avaldaja palus tunnistada ülesütlemine tühiseks. 

Vastaspool põhjendas avaldaja töölepingu ülesütlemist vormivarustuse hankes esitatud 
informatsiooni varjamisega. Hankekomisjoni 2. novembri 2015.a. koosolekul otsustati, et avaldaja 
selgitaks välja võimaluse tellida tehnilise eksperdi arvamus ühe pakkuja esitatud tehnilise kirjelduse 
hanketingimustele vastavuse väljaselgitamiseks. Koostöös logistikabüroo juhi xxx otsustati tellida 
ATLM Design OÜ vormiriiete lõigete spetsiifiliste õmblustehniliste küsimuste osas 
konsultatsiooniteenus. 10. novembril 2015.a. esitas konsultant oma arvamuse konkreetse pakkuja 
esitatud lõigete kohta ning andis ühtlasi ka hinnangu hanke läbiviimisele. Avaldaja seletas, et 
konsultatsioon telliti juhuks, kui hankes osalenud pakkujatel peaks tekkima hanke käigus erialaseid 
küsimusi, milledele vastamiseks puudus hanke läbiviijatel pädevus, hanke läbiviimiseks konsultandi 
abi ei vajatud. Seetõttu otsustati koos xxx ja avaldaja otsese juhi xxx, piirduda konsultandi 
arvamusest juhtkonna informeerimisega, tervikuna saatis ta selle koos selgitustega 3. detsembril 
2015.a. Konsultandi arvamuse olemasolu fakti avaldaja vastaspoole eest ei varjanud. Pealegi keeldus 
konsultant hiljem oma arvamus põhistamiseks lisaseletuste andmisest. Kontrollimata andmete 
esitamine oli aga vastuolus ameti tööpõhimõtetega. 

Konsultandi ekspertarvamusega seonduvate asjaolude välja selgitamiseks uuris asja 
sisekontrollibüroo. Selle juhi ja peadirektori asetäitja xxx 2. detsembril 2015.a. aset leidnud vestlus 
toimus avaldajale tema arvates tema põhiõigusi, eelkõige vabadust riivatud viisil. Vestlus toimus 
turvaalas, kuhu sisenemine registreeriti, temalt võeti ära mobiiltelefon, turvaalast väljumine oli 
piiratud. Vestluse käigus selgus seejuures, et vastaspool oli vaadanud juba läbi tema meilid ning 
sisekontrollibüroo kaasamise tõttu võis eeldada ka muid distsiplinaarseid menetlustoiminguid, näiteks 
telefoni pealtkuulamist. 

Avaldaja leidis seejuures et töölepingu ülesütlemisel kahjustas vastaspool olulisel määral tema 
mainet. Juba samal päeval, kui tööleping üles öeldi, avaldati sotsiaalmeedias artikkel tema 
vallandamisest, mille kohta sai info levida meediasse üksnes vastaspoole kaudu. Tema töölepingu 
ülesütlemisest olid selleks hetkeks teadlikud üksnes vastaspool ja avaldaja. Artiklis viidati ka avaldaja 
kuuluvusele IRL liikmena Keila volikogusse, millega kahjustati teda ka valijate silmis. Samuti 
kahjustas üldsuse teavitamine tema töölepingu ülesütlemisest tema mainet tema hobitöös, tegevuses 
dirigendina ja kontserdikorraldajana ning võis mõju avaldada ka tema perekonnaliikmete heale 
nimele. Samuti vähendas usalduse kaotuse tõttu töölepingu ülesütlemine oluliselt avaldaja võimalusi 
kandideerida edaspidi riigitööga seotud ametikohtadele. Lugedes eeltoodu põhjal vastaspoole 
käitumise tema inimväärikust solvavaks ja alandavaks, nõudis avaldaja riigivastutuse seaduse § 9 
alusel mittevaralise kahju hüvitamist summas 7000,00 EUR.

Vastaspoole seisukohad

Vastaspool avaldaja nõudeid ei tunnustanud. 

Avaldaja asus 01.08.2014 tööle soodustingimustel töölepingu alusel
administratsiooni logistikabüroo tehnika- ja varustustalituse juhtivspetsialisti töökohal.
Logistikabüroo juhataja 01.06.2015 otsusega nr 1.11-19/426-4 riigihanke „Vormivarustuse 
täisteenuse ostmine“ hankekomisjoni moodustamise kohta nimetati avaldaja oma ametikoha tõttu 
hankekomisjoni liikmeks ülesandega täita hankekomisjoni esimehe puudumisel komisjoni esimehe 
kohustusi. Samuti määrati avaldaja selle otsusega riigihanke tehnilise kirjelduse eest vastutavaks 
isikuks. Logistikabüroo juhataja 26.08.2015 otsusega määrati avaldaja hankekomisjoni esimeheks. 

Avaldaja sai 02.11.2015 toimunud vormivarustuse täisteenuse tellimise hankekomisjoni
koosolekul ülesandeks selgitada välja võimalused lõigete lugemise ja tõlgendamise tehnilise eksperdi 
kaasamiseks. 04.11.2015 saatis avaldaja kolmele äriühingule vormi täisteenuse hanke juures olevate 
vormiriiete lõigete interpreteerimise ja vajadusel kommenteerimise teenuse hinnapäringul. 
Konsultandiks valiti välja ATLM Design OÜ, kelle esindaja saatis avaldajale 10.11.2015 e-posti teel 
arvamuse lõigete kohta. Nimetatud arvamuses toodi põhjalikult välja lõikefailidel olevad vead ja 
sellest tulenevad järeldused. Ekspert oli seisukohal, et tegemist on kas täieliku ebaprofessionaalsuse, 
ebakompetentsusega või tahtlikult pahatahtliku tegevusega, mille tulemusena ei ole tegemist 
korralike baaslõigetega, mida saaks kasutada riigihanke korraldamises ning et arendajal on seetõttu 
selge ja ülekaalukas eelis hankes osalemisel. 
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12.11.2015 küsis avaldaja kõrgemalseisev juht PPA peadirektori asetäitja varade alal xxx avaldajalt 
e-kirja teel eksperdi arvamuse kohta ülevaadet. Avaldaja teatas xxx e-kirja teel eksperdi e-kirja 
lõppjärelduse ja lisas juurde oma kommentaari, väites, et talle oli eksperdi arvamus arusaamatu. xxx 
küsis avaldajalt e-kirja teel, millele ekspert oma arvamusele tugineb ja soovis neid selgitusi näha. 
Avaldaja selgitas 13. novembril 2015.a, et tegemist oli eksperdi subjektiivse arvamusega, mida 
ekspert ei soovi eksponeerida ja et ekspert ei olnud nõus kirjalikult midagi lisama ega põhjendama. 
Eksperdi sisulisi põhjendusi avaldaja ei esitanud. xxx tekkis kahtlus, et avaldaja varjab tema eest 
olulist infot, mistõttu pöördus ta asjaolude selgitamiseks sisekontrollibüroo poole. Sisekontrollibüroo 
tuvastas, et ekspert andis avaldajale 10.11.2015 sisulised põhjendused oma arvamuse selgitamiseks. 
Kuna avaldaja eitas aga jätkuvalt, ka 02.12.2015 sisekontrollibüroo juhi juuresolekul toimunud 
vestluses eksperdilt tema seisukohtade põhjenduste saamist, lõpetati tema soodustingimustel 
tööleping 04.12.2015TLS § 88 lg 1 p 5 alusel, tööandjale valetamise ja tema eest informatsiooni 
varjamise tõttu. Töölepingu jätkamist avaldajaga vastaspool võimalikuks ei pidanud. 

Põhjendamatuks tunnistas vastaspool ka mittevaralise kahju hüvitamise nõuet. Avaldaja 
töökohustuse täitmise kontrollimine korraldati tema põhiõigusi rikkumata ja eraelu
austades. Kuna tegemist oli tundliku teemaga, kus tööandja kahtlustas töötajat endale
valetamises ja info varjamises, siis valiti vestluseks turvaala, kus saab privaatselt ja
segamatult rääkida ning kus puuduvad segavad telefonikõned ja tahtmatud häirimised
kolleegide poolt. Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusega nr 262 kehtestatud riigisaladuse ja 
salastatud välisteabe kaitse korra §-st 45 kohaselt ei tohi turvaalal asuda ühtegi tehnilist vahendit 
ega eset, sh mobiiltelefone. Selline nõue on kehtestatud ka peadirektori 07.07.2014 käskkirjaga nr 
210 „Salastatud teabe töötlemise ja kaitse juhendi kinnitamine“ kinnitatud salastatud teabe 
töötlemise ja kaitse juhendiga. Juhendi p 48 kohaselt on teenistujatel ja külalistel keelatud turvaalale 
viia mobiiltelefoni, fotoaparaati, videokaamerat või muid tehnilisi vahendeid ning relva, mis pannakse 
selleks ettenähtud hoiukohta. Selline nõue kehtib võrdselt kõigile teenistujatele – nii avaldajale kui ka 
peadirektori asetäitjale ja sisekontrollibüroo juhile.

Turvaalal koosolekut läbi viies tuleb järgida turvaalale kehtestatud nõudeid. Turvaalale
sisenedes ja sealt väljudes ei koheldud avaldajat teisiti, kui viidatud juhend ette näeb, see tähendab, 
et ükskõik, kes ja missugust nõupidamist turvaalal korraldab, peavad kõik osalised ära andma 
telefonid, arvutid, fotoaparaadid jms sõltumata ametikohast ja koosolekul käsitletavatest teemadest. 
Avaldaja kirjeldatud turvaalalt väljumine vastab viidatud juhendi nõuetele. Turvaalal kohtumisele 
avaldaja vastu ei vaielnud ega soovinud sealt ka enne kohtumise lõppemist lahkuda. Väljumine 
turvaalalt piiratud ei ole. 

Tööandjal oli õigus lugeda avaldaja tööalaseid e-kirju. Avaldaja väide, et vastaspool on rikkunud 
tema puutumatust ilma menetlust alustamata tema e-kirju omavoliliselt omastades“ ei vasta tõele. 
Tööarvuti on töötaja kasutusse antud töö tegemiseks. Tööandjal on õigus tutvuda töötaja poolt 
tehtud tööga, sealhulgas ka töötaja tööalaste e-kirjadega. Ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel 
töötajate arvutikasutuse privaatsuse kohta avaldatud juhendmaterjalist nähtuvalt ei ole tööandjal 
mingit takistust kontrollida töötaja töökohustuste täitmist, sh lugeda tööülesannete täitmisega seotud 
e-kirju. Teenistujatel on asutuse e-posti aadressi kasutamine mittetööalasel eesmärgil keelatud. 
Järelikult kehtib e-posti kasutamise osas tööandja kehtestatud regulatsioon, mille kohaselt töötaja e-
kirju võidakse töökohustuste rikkumise korral uurida ja töötajal ei saa olla õiguspärast ootust 
privaatsusele tööalaste e-kirjade osas. Töötaja personaalsesse sõnumisaladuse kaitsealasse saab 
lugeda vaid töötaja erakirju, tööalased kirjad ja kõned teeb töötaja tööandja nimel ja tööandja jaoks. 

Tõele ei vastanud ka avaldaja väide vastaspoole poolt tema nime ja erakondliku kuuluvuse 
avaldamise kohta. Vastaspoole saadetud pressiteates ja privaatsetel e-posti aadressidel saadetud 
kirjades avaldaja nimi puudub. Avaldaja erakondlik kuuluvus on avalik, kõigile kättesaadav teave, 
avalikult tema au ja nime valeväidete esitamisega ei ole kahjustatud. Riigivastutuse seaduse 
(RVastS) § 9 lg. 1 tuleneva mittevaralise kahju hüvitise nõue ei olnud seejuures asjakohane, kuna 
riigivastutuse seadus ei reguleeri õiguste taastamist ja kahju hüvitamist eraõiguslikes suhetes, selle 
seaduse alusel kahju hüvitamise taotluse lahendamise pädevus on kahju tekitanud haldusorganil ja 
halduskohtul. Samuti ei vasta avaldaja nõue RVastS § 9 lg 1 sätestatud õigusrikkumise tunnustele. 
Avaldajal mittevaralise kahju tekkimine vastaspoole tegevuse tagajärjel on tõendamata. 

Eeltoodu alusel leidis vastaspool, et avaldaja töölepingu erakorraline ülesütlemine temast tuleneval 
põhjusel vastas seadusele, õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning oli seega põhjendatud. Juhul kui 
töövaidluskomisjon tunnistab töölepingu erakorralise ülesütlemise õigusvastaseks, palus vastaspool 
lõpetada tööleping TLS § 107 lg 2 alusel.

Töövaidluskomisjoni põhjendused
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Asjas puudub vaidlus selles, et vastaspool ütles alates 4. augustist 2014.a. soodustingimustel 
töölepingu alusel töötanud avaldajale töölepingu üles 4. detsembril 2015.a. TLS § 88 lg. 1 punkti 5 
tingimustel. Nimetatud alusel võib tööandja töölepingu üles öelda töötajale, kes on pannud toime teo, 
millega põhjustas usalduse kaotuse tema vastu. Avaldaja palus tunnistada ülesütlemine tühiseks, 
tema töösuhte vastaspoolega mittelõppenuks, välja mõista vastaspoolelt seoses töölepingu 
seadusevastase lõpetamisega saamata jäänud ühe kuu töötasu 1725,00 EUR ja Riigivastutuse 
seaduse alusel ülesütlemisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks 7000,00 EUR. 

Töövaidluskomisjon jõudis asjas esitatud tõendite alusel järeldusele, et avaldus ei kuulu 
rahuldamisele. 

1. Vastavalt TLS § 104 lg. 1 on seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav 
töölepingu ülesütlemine tühine. Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu 
ülesütlemine on seadusest tuleneva aluse puudumise tõttu tühine, loetakse vastavalt TLS § 107 lg. 1, 
et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud. Kui töösuhe töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise 
korral jätkub, on töötajal TLS § 108 alusel õigus nõuda kahju hüvitamist, eelkõige saamata jäänud 
töötasu. Tööandja või töötaja taotlusel lõpetab kohus või töövaidluskomisjon aga töölepingu TLS § 
107 lg. 2 alusel alates ajast, kui see oleks lõppenud ülesütlemise kehtivuse korral. Nimetatud alusel 
töölepingu lõpetamise korral maksab tööandja töötajale hüvitist TLS § 109 lg. 1 sätestatud määras, 
töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Järelikult, kuna vastaspool taotles ka töölepingu 
ülesütlemise tühisuse tuvastamisel avaldaja töölepingu lõpetamist TLS § 107 lg. 2 alusel, ei kuulu 
töölepingu jätkamise ja ülesütlemise tõttu saamata jäänud töötasu nõuded rahuldamisele ka avaldaja 
töölepingu ülesütlemise tühiseks tunnistamise korral. 

2. Töölepingu ülesütlemise tühiseks tunnistamise nõude jättis töövaidluskomisjon rahuldamata. 
Vastavalt TLS § 95 lg. 2 peab tööandja töölepingu ülesütlemist põhjendama. 

Vastaspool põhjendas 4. detsembri 2015.a. ülesütlemisavalduses ja ka töövaidluse menetluses 
avaldaja töölepingu ülesütlemist tema töökohustustega vastaspoole väljakuulutatud vormivarustuse 
hanke hankekomisjoni esimehena. Ülesütlemise põhjuseks oli avaldaja poolt talle hankemenetluses 
teatavaks saanud ja hanke tulemuste seisukohast olulist teabe varjamine. Töövaidluskomisjon 
tuvastas, et vastaspool põhjendustes esitatud asjaolud vastasid ka tegelikkusele. 

2.1. Pooled ei vaidle selle üle, et avaldaja juhtimisel toimunud vormivarustuse täisteenuse tellimise 
hankekomisjoni 2. novembri 2015.a. koosolekul asuti seisukohale, et ühel pakkujal oli teiste ees 
konkurentsieelis ning selles seisukoha võtmiseks otsustati selgitada välja võimalused kasutada 
tehnilise eksperdi arvamust. Avaldaja telliski 4. novembril 2015.a. firmast ATLM Design OÜ 
hanketehnilise konsultatsiooni teenuse, ekspert saatis talle hinnangu 10. novembril 2015.a. 

2.2. Asjas ei ole vaidlust ka selles, et kuna hankepakkumiste esitamise tähtaeg oli 13. november 
2015.a., küsis peadirektori asetäitja xxx avaldajalt 12. novembril 2015.a. ülevaadet disaineri 
arvamusest, mille avaldaja ka 12. novembril 2015.a. meili teel teatas. Kommenteerides eksperdi 
arvamust ja esitades sellest üksnes tema väite hankes ebavõrdse kohtlemise kohta, seletas avaldaja 
ülemusele, et talle jäi eksperdi arvamus arusaamatuks. Eksperdi väite kohta selguse saamiseks 
nõudis xxx avaldajalt konsultandi arvamuse põhjendusi, millede olemasolu avaldaja aga eitas, väites, 
et konsultant ei olevat soovinud neid avalikustada. Asjasse kaasati sisekontrollibüroo, kes tuvastas, 
et avaldaja oli siiski saanud eksperdilt põhjendatud arvamuse, mille jättis aga xxx edastamata. Oma 
töövaidlusavalduses põhjendas avaldaja konsultandilt saadud arvamuse xxx mitteesitamist selle 
põhjenduste puudustega, tunnistades seejuures, et arvamuse mitteavalikustamise otsustas koos oma 
otseste ülemustega. Hankekomisjoni 2. novembri 2015.a. koosolekul otsustati aga, et vaieldavates 
küsimustes kujundatakse seisukoht pärast tehnilise eksperdi seisukoha saamist. 

2.3. Eeltoodu alusel tuvastas töövaidluskomisjon, et avaldaja ei teavitanud konsultandi arvamusest 
hankekomisjoni ning kuna ta keeldus seda esitamast ka peadirektori asetäitjale varade alal, 
põhjustas vastaspoole põhjendatud usaldamatuse enda vastu. 

3. Riigivastutuse seaduse (RVastS) alusel esitatud mittevaralise kahju 7000,00 EUR hüvitamise 
nõude lahendamine ei kuulu töövaidluskomisjoni pädevusse. 

Vastavalt ITVS § 10 lg. 1 juhindub töövaidluskomisjon individuaalsete töövaidluste lahendamisel 
töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest. Kui nõude lahendamine ei kuulu töövaidluskomisjoni 
pädevusse, lõpetab komisjon selles ITVS § 15 lg. 1 punkti 4 alusel menetluse. 

Isik, kelle õigusi on avaliku võimu kandja õigusvastase tegevusega avalik-õiguslikus suhtes rikutud, 
võib RVastS § 7 lg. 1 kohaselt nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist, kui kahju ei olnud võimalik 
vältida ega ole võimalik kõrvaldada haldusakti kehtetuks tunnistamisega (§ 3), toimingu 
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lõpetamisega (§ 4) või haldusakti andmisega või toimingu sooritamisega (§ 6). Kahju hüvitamise 
korra sätestava TVastS § 17 alusel võib kahju hüvitamiseks esitada taotluse kahju tekitanud 
haldusorganile või kaebuse halduskohtule. Seega ei kuulu avaldaja esitatud alusel ja põhjendustel 
mittevaralise kahju hüvitamise nõude lahendamine töövaidluskomisjoni pädevusse ning menetlus 
selles kuulub lõpetamisele.

(Allkirjastatud digitaalselt) (Allkirjastatud digitaalselt) (Allkirjastatud digitaalselt)

Raili Karjane
Juhataja

Siiri Kivi
Töötajate esindaja

Aare Kruuser
Tööandjate esindaja
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