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Noorte töötuse põhjused 

• pooleliolevad õpingud ja madal haridustase 

• vähesed oskused ning puuduv töö- ja praktikakogemus 

• pärast kooli lõpetamist otsitakse mõnda aega tööd ning 

ollakse valmis töökohtasid tihedamini vahetama 

• tööõigusliku regulatsiooni piirangud (alaealiste puhul) 

 

• Noorte (sh alaealiste) töötamisvõimaluste soodustamine 

annab noortele nii töö- ja praktikakogemust, kui ka arendab 

oskuseid 



Tööandja toetus noorte lühiajalise 

töötamise soodustamiseks 



Taust 

• 2016. a pakkus alaealistele töötamise võimalust ca 3% 

kõigist Eesti tööandjatest 

• 2015. aastal töötas ca 6600 13-16-aastast alaealist 

• Kõige rohkem töötavad noored suvisel koolivaheajal 

– 2016.a tehti kuni 16-aastastele töötajatele väljamakseid enim 

juunis (1316), juulis (2368) ning augustis (2448).  

 

 

 



Tegevuse eesmärk 

• Noorte töötuse ennetamine ja vähendamine 

• Tööandjate motiveerimine palkamaks alaealisi 

töötajaid 

• Suurendada alaealiste lühiajalise töötamise 

võimalusi koolivaheaegadel 

 



Toetus 

• 13-16-aastaste alaealiste tööle võtmise eest 

• 30% alaealise bruto töötasust, kuid mitte rohkem kui pool 

töötasu alammäära 

• Toetus on 12 kuu eest tagasiulatuvalt makstav. Taotlemise 

tähtaeg on I kvartal eelmise kalendriaasta eest 

• Toetuse taotlemiseks peab tööandja olema kalendriaasta 

jooksul tasunud alaealistest noortele töötasudena kokku 

vähemalt 1000 eurot brutopalka 



Toetuse taotlemine 

• Tööandja saab toetust nii töölepingu, kui ka muu 

võlaõigusliku (nt käsundus-, töövõtuleping) lepingu alusel 

töötanud alaealiste eest 

• Toetust saab taotleda juriidiline isik, füüsiline isik või 

kohaliku omavalitsuse üksuse asutus 

• Toetust saab tööandja tagasiulatuvalt taotleda Eesti 

Töötukassalt 



Teenus 

„Minu esimene töökoht“ 



Eesmärk 

• Läbi palgatoetuse ja koolituskulude hüvitamise tõsta 

tööandjate motivatsiooni noorte tööle palkamiseks 

• Soodustada noorte ja pikka aega tööturult eemal olnud 

inimeste tööle asumist ja tööturul püsimist 

 



Sihtrühm 

Seni kehtinud Uute muudatuste järgi 

17.-29. aastased noored 16.-29. aastased noored 

Kellel puudub erialane haridus (on 
alg-, põhi- või üldkeskharidus) 

Erialase hariduse puudumise nõue 
kaotati, st toetame nii erialase 
hariduse kui erialase hariduseta 
noorte esimese töökogemus saamist 

Kellel ei ole töökogemust või see on 
lühiajaline (on viimase kolme aasta 
jooksul töötanud vähem kui aasta või 
on kokku töötanud vähem kui kaks 
aastat) ning kes  on olnud töötuna 
registreeritud järjest vähemalt neli 
kuud ega ole tööd leidnud 

Kellel ei ole töökogemust või see on 
lühiajaline ning kes ei ole tööga 
hõivatud viimase kolme kuu jooksul 
või on kokku vähem kui 30 päeva 
järjest olnud ajutiselt hõivatud 
(võimaldame sel perioodil töötada 
ajutiselt kuni 30 päeva) 



Toetus 

Seni kehtinud Uute muudatuste järgi 

Palgatoetus poole lepingusuhte 
pikkuse eest, kuid mitte rohkem kui 
12 kuud 

Palgatoetus poole lepingusuhte 
pikkuse eest, kuid mitte rohkem kui 
12 kuud 

Toetuse suuruseks on 50% töötaja 
ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem 
kui kahekordne alampalk 

Toetuse suuruseks on 50% töötaja 
ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem 
kui kahekordne alampalk 

Tööalase koolituse kulu hüvitatakse 
tööandjale kuni 2500 euro ulatuses 

Tööalase koolituse kulu hüvitatakse 
tööandjale kuni 2500 euro ulatuses 

Tööandja peab sõlmima noorega 
tähtajatu töölepingu või vähemalt 
kaheaastase tähtajalise lepingu 

Tööandja peab sõlmima noorega 
tähtajatu töölepingu või vähemalt 
üheaastase tähtajalise lepingu 



Tänan! 
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