ÕIGLASE HOOAJATÖÖ
MEELESPEA

1

Kas te teate, kes on teie tööandja, ja kas see
töö on seaduslik?

2

Kas teil on kirjalik leping?

3

Kas teate, kui palju peaksite saama tasu ühe
töötunni eest?

4

Kas teate, et teil on õigus saada puhkusetasu?

5

Kas tööandja registreerib teie töötunde?

6

Kas te töötate õige (seaduslikult lubatava) arvu töötunde?

7

Kas te saate tööpäeva jooksul piisavalt puhkeaega?

8

Kui te maksate majutuse, transpordi ja ravikindlustuse eest,
kas need summad on seaduslikult õiged?

9

Kas teie elamistingimused on korralikud?

10

Kas tööl rakendatakse kaitsemeetmeid?

11

Kas teil on alles tööandja antud dokumendid ja kas te registreerite
(suulised) kokkulepped teie vahel?

12

Kas te teate, kellelt küsida abi, kui teil on tööl probleeme, ja kuidas
võtta ühendust ametiühinguga?

www.ela.europa.eu
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TÖÖTAJATE ÕIGUSED
VÕRDNE KOHTLEMINE
Teil kui ELi kodanikul on õigus otsida tööd, sh hooajatööd, teises ELi riigis. Teie
töötingimused peaksid olema samad vastuvõtva ELi riigi kodanikega ja
teil on õigus saada sama abi riiklikelt tööhõiveasutustelt. Samuti on hooajatöötajatel õigus samal tasemel sotsiaalkaitsele nagu teistel selle riigi
kindlustatud inimestel.

DEKLAREERITUD TÖÖ
Tehke kindlaks, et teid võetaks hooajatöötajana tööle seaduslikult, et teil oleksid samad õigused ja sotsiaalkaitse
nagu selle riigi kodanikel. Mõnes ELi riigis
antakse hooajatöötajatele konkreetsed tööhõivevormid. Teave töölepingute kohta ELi riikides:
https://ec.europa.eu/eures/main

Teavet lähetatud töötajate töötingimuste
kohta ja kohalike ametiasutuste kontaktandmed leiate vastuvõtva riigi veebisaidilt: https://europa.eu/your
europe/citizens/work/work-abroad/
posted-workers/index_et.htm

TÖÖ- JA
ELAMISTINGIMUSED
Hooajatöötajana on teil samad õigused ning
tööohutus- ja -tervishoiualane kaitse nagu
teistel töötajatel selles ELi riigis, kus töötate.
Hooajatöötajate majutus ja transport peavad
vastama selles ELi riigis kehtivatele tervishoiuja ohutusstandarditele, sh suhtlemisdistantsi
hoidmise ning tervishoiu- ja ohutusmeetmed,
mida rakendatakse COVID-19 pandeemia vastases võitluses.

LÄHETATUD HOOAJATÖÖTAJAD

Teie õiglase
hooajatöö juhend

Kui teid lähetatakse tööle teise ELi riiki, kehtivad teile
vastuvõtva riigi töötingimused. Need hõlmavad töötasu (palk ja lisatasud), maksimaalset tööaega,
minimaalset puhkeaega, majutustingimusi
ning tervise-, ohutus- ja hügieenialaseid tingimusi tööl.

Te olete hooajatöötaja,
kui võtate vastu ajutist tööd
konkreetsetel aastaaegadel.
Te olete liikuv hooajatöötaja, kui
lähete sellele tööle mõnda ELi riiki,
mis ei ole teie peamine elukoht.
Selles brošüüris kirjeldatud õigused
kehtivad ELi kodanikele ja kolmandate riikide
kodanikele, kes elavad seaduslikult ELi riikides.

#Rights4AllSeasons

Teid loetakse lähetatud töötajaks ka juhul, kui
mõni ELi riigi ajutist tööd vahendav asutus võtab teid tööle teises ELi liikmesriigis
töötamiseks.

SOTSIAALKINDLUSTUS
Teie kui töötaja suhtes kohaldatakse töökoha
riigis kehtivaid sotsiaalkindlustusega seotud
õigusnorme, isegi kui te elate teises ELi riigis.
Teile peaks olema kättesaadav samasugune sotsiaalkaitse nagu teistele kindlustatud inimestele
selles riigis.
Kui te olete lähetatud hooajatöötaja, kohaldatakse teie suhtes lähetavas riigis kehtivaid
sotsiaalkindlustusega seotud õigusnorme.
Teil peab olema selles riigis väljastatud porditav
dokument A1. See tõendab, et teil ei ole mingit
kohustust tasuda makse töökoha ELi riigis.

Lisateave teie sotsiaalkindlustuskatte kohta
teises riigis toimuva lähetuse ajal: https://
europa.eu/youreurope/citizens/
work/unemployment-and-benefits/
country-coverage/index_et.htm

		KÜSIMUSED JA KAEBUSED
Kui teil tekib töösuhte ajal probleeme ja teile
tundub, et tööandja ei pea eeskirjadest kinni,
saate pöörduda asjaomase riikliku asutuse ja
ametiühingu poole: https://europa.
eu/youreurope/citizens/work/workabroad/cross-border-commuter/
index_et.htm

LISATEAVE
Tööalase liikuvuse portaalis EURES
(https://ec.europa.eu/eures/public/et/
homepage) on üksikasjalikku praktilist,
õigusalast ja haldusteavet elamis- ja
töötingimuste kohta kõigis ELi riikides. Elamis- ja
töötamistingimuste andmebaasis on üksikasjalikku teavet tähtsatel teemadel, nagu majutuse
leidmine, maksud ja palju muud. EURESe riiklikel
veebisaitidel on kasulikku teavet hooajatöötajate suhtes kohaldatavate töö- ja elamistingimuste kohta.

