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EESTI KEELE INSTITUUDI TÖÖSISEKORRAEESKIRJAD

 1. Üldsätted.	
Töösisekorraeeskirjad määravad poolte, edaspidi tööandja ja töötajate ühised käitumisreeglid töösuhetes.	
Kõik töösisekorraeeskirjadega seotud küsimused lahendab tööandja talle antud õiguste piires ja vastavuses kehtiva seadusandlusega.	
Materiaalselt vastutavad töötajad on kohustatud töölepingu peatumisel, muutmisel või lõppemisel tööandjale üle andma kõik kaubalis-materiaalsed ja rahalised väärtused tööandja poolt kindlaks määratud tähtajaks.	
Töösisekorraeeskirjad on tööandja ja töötajate vahelise töölepingu lahutamatu osa.	
Tööandja peab tagama töötajale võimaluse igal ajal tutvuda töösisekorra-eeskirjadega.	

2. Töötajate töölevõtmise ja vabastamise kord	
2.1. Tööleping sõlmitakse kirjalikult kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale, teine tööandjale.
2.2. Leping võidakse sõlmida määramata ajaks või määratud ajaks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastat. Teadustöötajate ametikohad täidetakse instituudis konkursi alusel kindlaksmääratud tähtajaks vastavalt kehtivale korrale.	
2.3. Töölepingu kohustuslikeks tingimusteks on järgmised lepped:	
	poolte andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või asukoht);	
töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg;

tähtajalise töölepingu korral töölepingu kestus ja alus;
ameti- või kutsenimetus või kvalifikatsiooninõuded ja tööülesannete kirjeldus;	
töö tegemise koht või piirkond;
palgatingimused;
tööajanorm;
töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse   andmiseks; töölepingu etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused
viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule.	
                  	

 
Töölepingu tingimused võivad hõlmata ka leppeid teiste küsimuste kohta. 
Tööle võtmisel tuleb töölesoovijal esitada tööandjale järgmised dokumendid:	
	isikut tõendav dokument;	
2.5.2   tööraamat;	
2.5.3   tunnistus (diplom) vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;	
2.5.4   tõend (sanitaarraamat) tervise kohta, kui tööleping sõlmitakse töötamiseks tööl, kus on ette nähtud eelnev ja perioodiline tervisekontroll, samuti alla 21-aastase isiku tööle võtmisel erieeskirjades ettenähtud töödele.	
	töölesoovijal on õigus omaalgatuslikult esitada tööandjale iseloomustusi, soovitusi ja muid dokumente, mis iseloomustavad tema eelnenud töötamist ning kutseoskuste olemasolu ja kasutamist.

2.6. Tööle võtmisel võib määrata katseaega maksimaalselt. kuni 4 kuud.	
2.7. Töölepingu muutmine on lubatud vaid poolte omavahelisel kokkuleppel (välja arvatud seaduses ettenähtud juhud) ning vormistatakse kirjalikult, millele kirjutavad alla nii töötaja kui tööandja.	
2.7. Tööandja ja töötaja vahel sõlmitud tööleping lõpeb või lõpetatakse üksnes Eesti Vabariigi Töölepingu Seaduses ettenähtud alustel ja korras.	
2.8. Tööandja võib lõpetada määramata kui ka määratud ajaks sõlmitud töölepingu enne lepingutähtaja möödumist:
ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni likvideerimisel;
tööandja pankroti väljakuulutamisel või pankrotimenetluse raugemisel pankrotiseaduses sätestatud korras;
töötajate koondamisel;
töötaja mittevastavusel oma ametikohale või tehtavale tööle tööoskuse või tervise tõttu;
katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu;
töötajapoolsel töökohustuste rikkumisel;
töötaja suhtes usalduse kaotamisel;
töötaja vääritu teo tõttu;
töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu;
[kehtetu – RT I 2006, 10, 64 – jõust. 4.03.2006]
 põhikohaga töötaja töölevõtmisel;
töötaja korruptiivse teo tõttu. 
2.9. Tööandja ja töötaja on kohustatud töölepingu lõpetamisest teineteisele ette teatama kirjalikult. Soov lõpetada tööleping peab olema väljendatud tingimusteta.	
2.10. Määramata ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamisest teatab töötaja tööandjale ette vähemalt 1 kuu, erandjuhul vähemalt 5 kalendripäeva (TLS § 79 p.2).
2.11. Katseaja kestel on nii töötajal kui ka tööandjal õigus leping lõpetada. Töötaja on kohustatud lepingu lõpetamise soovist kohustatud tööandjat kirjalikult teavitama 3 kalendripäeva ette.
2.12. Töötaja koondamise etteteatamise tähtaeg sõltub töötaja Eesti Keele Instituudis töötamise staažist:  kuni 5 aastat – mitte vähem kui 2 kuud
                               5-10 aastat – mitte vähem kui 3 kuud
                               üle 10 aasta – mitte vähem kui 4 kuud
2.13. Töötaja mittevastavusel oma ametikohale või tehtavale tööle tööoskuse või tervise tõttu teatab tööandja töölepingu lõpetamisest töötajale vähemalt 1 kuu ette.
2.14. Ettenähtud tähtaegades mittejärgimisel on tööandja kohustatud maksma Töötajale hüvitust töötaja keskmise päevapalga ulatuses iga tööpäeva eest, mille võrra lepingu lõpetamisest ette teatati.
2.15. Tööandja teeb töölepingu lõpetamise kohta lepingusse kande, milles näidatakse lepingu lõpetamise aluse formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile, samuti töölepingu lõpetamise päev, kasutamata jäänud puhkuse eest rahaline hüvitis, töötajale või tööandjale hüvituse maksmine ja lepingu järgi saadu tagastamine.	
2.16. Tööandja teeb töölepingu lõpetamise kohta töötaja tööraamatusse kande, milles näidatakse töölepingu lõpetamise päev. 	
Töölepingu lõpetamise formuleeringu viitega seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile kannab tööandja tööraamatusse ainult töötaja nõudel.	
2.17. Tööandja on kohustatud andma töötajale tööraamatu ja maksma lõpparve töölepingu lõpetamise päeval.	

3. Poolte kohustused	

3.1. Tööandja ja töötaja kohustuvad:
	täitma töölepingu tingimusi ja teisi omavahelisi sõlmitud kokkuleppeid;	

täitma töösisekorraeeskirju, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;	
hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole huve ja vara ning tegema endast sõltuva, et ei teeks sama ka kolmandate isikute 
suhtes;
olema teineteise suhtes viisakad, korrektsed käitumises;	
3.1.5   täitma seadusandluses muid vastastikuseid tööalaseid kohustusi.	

3.2. Tööandja kohustused:	
	kindlustama töötaja töölepingus ettenähtud tööga, töövahenditega ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke korraldusi, mis võimaldavad otstarbekalt kasutada tööaega;	

maksma töö eest tasu ettenähtud ajal ja suuruses;	
maksma töölähetuse aja eest päeva, majutus- ja sõiduraha, millise suuruse ja maksmise tingimused ning korra on kehtestanud EV Valitsus.	
andma ettenähtud puhkust ja maksma puhkusetasu;	
	tagama töökohal töötajatele joogivee 
olemasolu;
	tutvustama töötajale töölevõtmisel allkirja vastu töösisekorraeeskirju, töö- ja tuleohutuse nõudeid;	
täitma seadusandluses ja töölepingus ettenähtud muid kohustusi.	



3.3. Töötaja kohustused: 	
	tegema töölepingus ettenähtud tööd õigeaegselt ja täpselt täitma tööandja tööalaseid korraldusi ning täitma ka otsese töö organiseerija- vahetu juhi korraldusi (suulisi, kirjalikke);	

kinni pidama tööajast ja kasutama seda ainult töökohustuste täitmiseks; täiendama oma kutseoskusi ja tegema endast sõltuva ettevõtte maine tõstmiseks;	
hoidma oma töökoha korras ja puhta, täitma hügieeninõudeid, suitsetama ainult selleks ettenähtud kohas ning mitte viibima töö ajal ebakaines olekus;	
kasutama telefoni erakõnede jaoks ainult tungiva vajaduse korral.	
	tööandja lähetusel minema töölähetusse väljaspool töölepinguga määratud töö tegemise asukohta (kuni 30 kalendripäevaks) ja esitama pärast lähetusest naasmist lähetuskulude aruande hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.	
	teatama õnnetusjuhtumist, või selle tekkimise ohust, samuti teistest töötakistustest viivitamatult tööandjale või vahetule juhile;	
mitte töötama ilma tööandja kirjaliku loata teistes asutustes ja ettevõtetes, samuti mitte osutama tööandjale konkurentsi; olema tööandjale lojaalne.
	lepinguperioodil loodud autoriõigustega kaitstavate teoste (v.a. teadusartiklid) varalised õigused kuuluvad tööandjale eraldi tasu saamata.
	täitma seadusandluses ning muudes kokkulepetes ettenähtud 
kohustusi.	

4. Tööaeg ja selle kasutamine	

	Tööaja kestus päevas on  8 tundi ja nädalas  40 tundi.

Tööaeg algab kell  9.00 ja lõpeb kell  17.30,  kui tööleping ei sätesta teisiti
Vaheaeg puhkamiseks ja einetamiseks on 30  minutit.	
Töötajal on õigus kahele puhkepausile á 10 minutit.	
4.2. Riiklike pühade eelsel tööpäeval on tööpäev vastavalt kollektiivlepingule 12.00-ni.
4.3. Isiklikes asjus töölt ärakäimiseks saadakse luba vahetult juhilt, 
viimase äraolekul tema asetäitjalt.	
4.4. Töötaja sunnitud töölt puudumisel (haigus jm. põhjused) on ta 
kohustatud esimesel võimalusel sellest teatama oma vahetule juhile või selle äraolekul Instituudi sekretärile.
4.5. Tööpäeva kestel haigestumise ja töölt lahkumise korral peab töötaja sellest teatama oma vahetule juhile või selle äraolekul Instituudi sekretärile.	
4.6. Ületunnitööks loetakse töötamist üle töölepingus kokkulepitud tööajanormi ja on reeglina lubatud ainult poolte kokkuleppel.	
4.7. Töötamise eest töövälisel ajal, juhul, kui see on tööandjale vajalik,  makstakse töötajale lisatasu seaduses sätestatud alusel ja korras
4.8. Tööandja peab ületunnitöö arvestust.
4.9. Ületunnitöö ning töövälisel ajal töötamise, samuti puhkepauside arvestus ei laiene töötajatele, kelle suhtes on rakendatud iseseisvat otsustuspädevust (libisev töögraafik, kodus töötamine jms).	
4.10. Tööaja hulka ei arvestata: üldjuhul arsti juures käimist, tegelemist harrastustega, perekondlike asjade ajamist jne.  

5. Tööstaaž 
5.1. Pidevat tööstaaži tööandja juures arvutatakse töötaja poolt tööandja juurde tööleasumise päevast.  

6. Töö tasustamine  
6.1. Töötaja töötasu suurus ja töö tasustamise tingimused lepitakse kokku kirjaliku avanssitöölepingu sõlmimisel.	
6.2. Töötajatele makstakse palka reeglina 1 kord kuus, kalendrikuu viimasel kuupäeval töötaja poolt esitatud pangakontole. Kokkuleppeliselt võib töötajale maksta palka ka 2 korda kuus, kusjuures avanss kantakse töötaja arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks.
6.3. Kui palgapäev langeb puhkepäevale makstakse töötajale töötasu puhkepäevale eelneval päeval.	

7. Puhkused	
7.1. Kõigile töötajatele antakse Eesti Keele Instituudis vastavalt töölepingule  tööaasta eest põhipuhkust 28-56 (VV määrus nr 353  20.11.01) kalendripäeva (mille hulka ei arvata riiklikke pühi). Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osadena, kusjuures Ühe katkematu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva.	
7.2. Tööandja koostab puhkuste ajakava iga kalendriaasta jaanuariks ja teeb selle töötajatele teatavaks samal kuul.	
7.3. Puhkuste ajakava koostamisel lähtub tööandja töö korraldamise 
huvidest.	
7.4. Väljaspool puhkuse ajakava antav puhkus vormistatakse tööandja korraldusega vastaval avaldusel ning sellest teatab töötaja tööandjale ette vähemalt 2 nädalat ette.
7.5. Palgata puhkust antakse töötaja avalduse alusel poolte kokkuleppel määratud ajaks.
7.6. Põhipuhkuse asendamine rahalise kompensatsiooniga ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui töövahekord lõpeb enne väljateenitud põhipuhkuse kasutamist.	
7.7. Puhkusetasu makstakse töötajale välja eelviimasel päeval enne puhkuse algust.	

8. Tööalaste korralduse andmise kord	
8.1. Tööalaseid korraldusi annab otsene juht.	
8.2. Tööalased korraldused, mis puudutavad igapäevast tööd, antakse suuliselt, välja arvatud need, mille vormistamise kirjalik vorm on nõutav kehtiva seadusandlusega. Lubamatu on anda korraldusi, milliste täitmine ei kuulu töötaja kompetentsi (ei ole sisse kantud töölepingusse või ei sisaldu ametijuhendis).	

9. Vaidluste lahendamine	
9.1. Töösuhetes töötaja ja tööandja vahel tekkinud vaidlused vaadatakse läbi individuaalse töövaidluse lahendamise korras.	

10. Ravikindlustus	
10.1. Töötajatele makstakse töövõimetuslehe alusel hüvitist vastavalt ravikindlustusseadusele. Ravikindlustusseaduse ja selle rakendamisaktide kohandamisel tekkinud vaidlused lahendab ravikindlustuskomisjon või kohus.	

11. Distsiplinaarvastutus	
11.1. Distsiplinaarsüütegude määratlemisel, selle eest karistuste määramisel, juhindub tööandja Eesti Vabariigi “Töötajate distsiplinaarvastutuse seadusest”.
11.2. Distsiplinaarsüüteod on:	
‑ töölepingu seaduse § 48 ja 50 nimetatud kohustuste töötajapoolne süüline täitmata jätmine, samuti tööl joobnuna viibimine;	
- töölepingu seaduse § 104 lõikes 2 nimetatud süüline tegu (kui töötaja on põhjustanud tööandja vara puudujäägi, hävimise, kaotsimineku või riisumise, samuti kui ta on töökohal varastanud kaastöötaja vara; seadnud ohtu tööandja vara säilimise; põhjustanud tarbijate, klientide või äripartnerite usaldamatuse tööandja vastu), mille tõttu töötaja kaotas tööandja usalduse;	
11.3. Distsiplinaarkaristused on:	
	noomitus;	

rahatrahv mitte üle töötaja kümnekordse keskmise päevapalga;	
palga maksmise peatamisega töölt kõrvaldamine mitte üle kümne järjestikuse graafikujärgse tööpäeva;	
töölepingu lõpetamine seaduse § 86 punktide 6...8 alusel (töötajapoolsel töökohustuste rikkumisel, töötaja suhtes usalduse kaotamisel, töötaja vääritu teo tõttu).	
11.4. Distsiplinaarvõim.	
Distsiplinaarkaristuse määramise, täitmise ja ennetähtaegse kustutamise õigus kuulub tööandjale.	
11.5. Enne karistuse määramist tuleb süüdlaselt nõuda kirjalikku seletust. Süüdlase keeldumine seletuse andmisest, samuti seletuses valeandmete esitamine ei takista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist.	
11.6. Töötaja võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist.	
11.7. Distsiplinaarkaristus vormistatakse käskkirjaga, üks eksemplar jääb tööandjale, teise annab tööandja töötajale.	


12. Töö- ja tuleohutuse üldnõuded
12.1. Töökeskkonna- ja tuleohutuse nõuete täitmine on kohustuslik kõikidele töötajatele.	
12.2. Iga töötaja peab tööle tulekul (enne tööle asumist) läbima sissejuhatava töökaitse- ja tuleohutusalase juhendamise ning esmase instrueerimise töökohal.	
12.3. Tööandja kohustused:	
	Tagada töö korraldamisel ohutud ja tervislikud tingimused vastavalt riiklikult kehtestatud normidele ja seadustele.	

Selgitab töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid.	
Täidab töökeskkonna järelevalveorganite ettekirjutusi ja 
korraldusi.	
Tagab töötaja tööõnnetuse puhul kohese asjakohase juurdluse. Tagab kannatanule haigustoetuse, kompensatsiooni ja hüvituse maksmise vastavalt kehtivale seadusele.	
Kindlustab masinate ja seadmete korrasoleku.	
12.4. Töötaja kohustused:	
	Täidab ohutu töötamise juhendeid ning eeskirjadega temale või tema käsutuses olevatele töövahenditele ja töökohtadele ettenähtud nõudeid.	

Teeb tööd, milles ta on välja õppinud.	
Hoiab korras ja puhta oma töökoha	
Täidab tööandja, tema esindaja ja töökaitse järelvalvet teostavate isikute seaduslikke korraldusi.	
Teatab õnnetusjuhtumist, avariist või selle tekkimise ohust viivitamatult tööandjale.	
12.5.	Tuleohutuse üldnõuded	
12.5.1. Tööandja kohustused:	
- kindlustab riiklike seadustega ettenähtud tuleohutusnõudeid;	
- määrab tuleohutuse eest vastutavad isikud;	
- töötab välja ja kehtestab ruumidele, territooriumile ja töökohtadele tuleohutuse juhendid (nõuded);	
- kindlustab esmaste tulekustutusvahendite olemasolu ja nende korrasoleku;	
- kehtestab inimeste evakueerimise, vara päästmise jm. korra.	
12.5.2. Töötaja kohustub:	
- täitma tööandja poolt kehtestatud tuleohutuse juhendeid;	
- suitsetama, kasutama lahtist tuld ainult selleks ettenähtud kohas;	
- oskama käsitseda esmaseid tulekustutusvahendeid;	
- pärast tööpäeva lõppu lülitama vooluvõrgust välja kõik elektritarbijad, va erandjuhud, mis on kooskõlastatud Instituudi juhtkonnaga;	
- tulekahju tekkimisel võtma tarvitusele abinõud selle kustutamiseks esmaste tulekustutusvahenditega, teatades eelnevalt tuletõrje- ja päästeametisse telefonil 112.



13. Asutuse ruumides viibimine
13.1. Töötaja	võib reeglina viibida asutuse ruumides töölepingus sätestatud tööajal.
13.2. Väljaspool tööaega võib tööruumides viibida töötaja vahetu juhi nõusolekul järgmiselt: esmaspäevast reedeni mitte varem kui kell 8.00 ja mitte hiljem kui 21.30; puhkepäevadel ning riiklikel pühadel mitte varem kui 8.00 ning mitte hiljem kui 17.30. Suveperioodil kehtivad direktori käskkirjaga kehtestatud maja lahtioleku ajad. Töövälisel ajal asutuse ruumidesse sisenemisel ja ruumidest väljumisel on töötaja kohustatud end registreerima valvelauas olevas registreerimisraamatus.
13.3.  Kui töötaja viibib asutuse ruumides punktis 13.2 sätestatud lubatud aja väliselt ning see põhjustab turvafirma asjatu väljakutse, tasub töötaja turvafirma poolt esitatud arve ise.

14. Saalide kasutamine
14.1. Instituudi töötajail on õigus kasutada instituudi saale ja nõupidamiste ruume tööalaste koosolekute ja muude ürituste pidamiseks tasuta.
14.2.  Mitte tööga seotud ürituste (va isiklikud tähtpäevad  asutuse siseseks tähistamiseks) tasub töötaja saali eest Instituudi direktori käskkirjaga nr 14, 27. 03.07 kehtestatud korras. Isiklike tähtpäevade asutuse väliselt tähistamine ning muude meelelahutusega seotud ürituste pidamine on Instituudi saalides keelatud.
14.3. Instituudi saalide kasutusse andmine Instituudis mittetöötavatele isikutele toimub vaid personali- ja haldusjuhi loal.

13. Materiaalne vastutus	
13.1. Töötajate materiaalne vastutus on sätestatud materiaalse vastutuse lepinguga.
13.2. Töötaja kannab materiaalset vastutust tema tahtliku või ettevaatamatu (kergemeelse, hooletu) käitumise tõttu ettevõttele tekitatud otsese tegeliku kahju osas.	

14. Sugulaste ja hõimlaste koos töötamise piiramine 
14.1. Eesti Keele Instituudis on keelatud omavahel lähedases suguluses (vanemad, vennad, õed, lapsed) või hõimluses (abikaasa, abikaasa vanemad, vennad, õed, lapsed) olevatel isikutel töötada üksteise vahetus alluvuses olevatel või teise poolt vahetult kontrollitavatel ametikohtadel. Käesolev piirang ei laiene teadustöötajatele.

15. Lõppsätted	
15.1. Käesolevate töösisekorraeeskirjadega reguleerimata suhted tööandja ja töötaja vahel reguleeritakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.	
15.2. Töösisekorraeeskirjad jõustuvad nädala möödumisel alates eeskirjade tööinspektoriga kooskõlastamise päevale järgnevast kalendripäevast. Samas korras jõustuvad ka eeskirjade hilisemad muudatused ja täiendused.

