Tööinspektsiooni infokiri (veebruar 2010)

Huumor
Nii tööohutus kui ka töötervishoid ja samuti töösuhted on tõsised
teemad. See aga ei tähenda sugugi, et tööinspektorite või Tööinspektsioonis töötavate juristide igapäevatöös ei tule ette omapäraseid küsimusi, naljakaid arusaamatusi ja humoorikaid olukordi.
Pilguheiduna Tööinspektsiooni töötajate argipäeva pakume valiku aja
jooksul kogunenud muigama ajavatest paladest.

Kõne juristi infotelefonile:
„Millal masu lõpeb? Te olete ju infotelefon – jagage siis mulle teavet selle kohta!”

Tööinspektorile saabunud e-kiri:
Tere!
Vabandage, et tülitan Teid, aga sooviks teada, kui töötaja on väga kohusetruu ja töökas, kas
siis kaamerast nähtud liigutuste põhjal on õigus töötaja vallandada, kui ta ei ole millegagi
vahele jäänud ega talle pole tehtud ühtegi märkust. Kui vaadatakse lihtsalt pilti ja öeldakse,
miks käed on nii ja naa ja miks kõnnid edasi-tagasi. See on lihtsalt üldine jutt, mis juhtus ühe
töötajaga. Palun veidi nõu, et saaksin inimest veidi aidata. Ja veel, miks vahepeal on jakk
seljas ja siis ei ole jne.
soovin Teile kõike head ja tänan ning ootan üldist infot nii palju, kui
see on võimalik.

Tööisnpektori vastuvõtule sisenes ärritunud noor neiu:
”Ma sõidan iga päev tööle ja tagasi bussiga. Eile oli bussis nii palju rahvast ja nii kõvasti
trügimist, et ma jäin rasedaks. Tööandja aga ei taha mind kergemale tööle saata. Aidake mul
vormistada avaldust töövaidluskomisjonile!”

Juristi infotelefonile saabus kõne, kus paluti selgitust selle kohta, millistel juhtudel saab
töötajat koondada. Pärast pikka selgitust jõudis helistaja otusele:
„Ma ei saa päris täpselt aru kumb meist loll on, aga mulle tundub, et pigem Teie!”

Kõne tööinspektor-juristi lauatelefonile.
Küsija: Kuidas on nüüd (peale uue TLS jõustumist) vaja sõnastada palgata puhkuse avaldus?
Vastaja: Seadus ei anna kindlat vormi ette. Sõnastada tuleb nii, et soov oleks selgelt
väljendatud ja arusaadav.
Küsija: Mulle on räägitud, et nüüd tuleb kirjutada nii: "Soovin palgata puhkust ajavahemikul X.
Sellel ajavahemikul ei taha ma teha mitte mingisugust tööd ja selle töö mittetegemise eest ma
ei soovi saada mitte mingisugust tasu."

