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ÄRI- JA TOOTMISSALADUSTE 
HOIDMISE KOHUSTUS



ÕIGUSLIK RAAMISTIK

Võlaõigusseadus (VÕS)

- VÕS üldosa kohaldub ka töölepingutele (§ 1 lg 1)

- Tööleping kui käsundusleping (§§-d 619-634)

- Saladuse hoidmise kohustus (§ 625)

Töölepingu seadus (TLS)

– Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses 
käsunduslepingu kohta sätestatut, kui TLS-s ei ole 
sätestatud teisiti (§ 1 lg 3) – TLS-s erinormid

– Saladuse hoidmise kohustus (§ 22)
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KOHUSTUSE TEKKIMISE ALUS

 Seadusest tulenev kohustus             töölepingu 
seadus teeb viite võlaõigusseadusele:

Käsundisaaja peab käsundi täitmise ajal hoidma 
saladuses talle seoses käsundiga teatavaks saanud 
asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on 
käsundiandjal õigustatud huvi, eelkõige hoidma 
käsundiandja tootmis- või ärisaladust (VÕS § 625 lg 1)
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MILLINE TEAVE ON KOHUSTUSEGA KAETUD?

 Saladuses hoitava teabe üldine määratlus seaduse 
kohaselt (VÕS § 625 lg 1):

- töösuhtega teatavaks saanud asjaolud

- tööandjal on teabe saladuses hoidmiseks õigustatud huvi

 Tööandja võib oma tootmis- ja ärisaladuste sisu 
määratleda (TLS § 22 lg 1):

- kas üksnes tootmis- ja ärisaladused?

- tööandja ühepoolne määratlemisõigus

- töötaja teavitamine kirjalikus vormis (TLS § 6 lg 3)

 Tööandja tootmis- ja ärisaladuse sisu
- TLS, VÕS ega äriseadustik ei loetle/defineeri

- konkurentsiseadus § 63, TRIPS-leping art 39 p 2
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ÄRISALADUSE SISU KONKURENTSISEADUSE 
KOHASELT

 § 63 lg 1: Ärisaladuseks loetakse niisugune teave 

ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine 
teistele isikutele võib selle ettevõtja huve 
kahjustada, eelkõige 

– oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning 

– teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -
protsesside, tarneallikate, ostu-müügi mahtude, 
turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, 
kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta 
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INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE 
KAUBANDUSASPEKTIDE LEPING (TRIPS)

 Art 39 p 2:Füüsilistel ja juriidilistel isikutel peab 
olema võimalus takistada nende seadusliku 
kontrolli all oleva teabe avaldamist teistele või 
selle omandamist või kasutamist teiste poolt ilma 
nende nõusolekuta viisil, mis on vastuolus ausate 
kaubandustavadega, tingimusel et:
a) selline teave on saladus selles tähenduses, et see ei ole 
kogumis või üksikosade täpses paigutuses ja kokkupanus üldteada 
või kergesti kättesaadav isikutele ringkondades, kes tavaliselt 
kõnesolevat laadi teabega tegelevad
b) sellel teabel on kaubanduslik väärtus tema salajasuse tõttu
c) selle teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest 
lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas
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TEAVE, MILLELE SALADUSE HOIDMISE KOHUSTUS 
EI KEHTI

 Teave, mis ei ole tööandja äri- või tootmissaladus 
(nt avalik teave)

 Töötajal on teabe avalikustamiseks tööandja luba

 Töötajal on seadusest tulenevalt 
avalikustamiskohustus
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KOHUSTUSE KEHTIVUS

 Töösuhte ajal

 Pärast töösuhte lõppemist ulatuses, mis on vajalik 
tööandja õigustatud huvide kaitseks (VÕS § 625 

lg 2)
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TÖÖTAJA VASTUTUS

 Leppetrahv

– kokkulepe töötajaga

– mõistlik suurus (VÕS § 162)

– õigus nõuda mõistliku aja jooksul pärast rikkumise avastamist (VÕS §

159 lg 2)

– tühisus

 Tööandjal on õigus kahju hüvitamisele osas, mis ületab 
leppetrahvi

 Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda (TLS § 88 

lg 1 p 8)

– mõistliku aja jooksul pärast seda kui tööandja rikkumisest teada sai või 
pidi teada saama (TLS § 88 lg 4)

 Karistusseadustik § 377: Ärisaladuse õigustamatu avaldamine ja 
kasutamine
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Karina Paatsi

KONKUREERIMISPIIRANG



ÕIGUSLIK RAAMISTIK

 Võlaõigusseadus (VÕS)

– VÕS üldosa (§§-d 1-207) kohaldub ka töölepingutele (§ 1 lg 1)

– Tööleping kui käsundusleping (§§-d 619-634)

 Töölepingu seadus (TLS)

– Töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses 
käsunduslepingu kohta sätestatut, kui TLS-s ei ole 
sätestatud teisiti (§ 1 lg 3) – TLS-s erinormid

– Konkurentsipiirangu tingimused (§§-d 23-27)
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KONKURENTSIPIIRANGU SISU JA SÕLMIMISE 
EELDUSED

 Piirangu aluseks kokkulepe, kirjalik vorm

 Piirang on vajalik, et kaitsta tööandja erilist 
majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks 
on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui
– töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või 

tootmis- ja ärisaladusega ning 

– nende teadmiste kasutamine võib tööandjat oluliselt kahjustada

 Kas kokkuleppe saab sõlmida iga töötajaga?

 Piirang: töötaja kohustub 
– mitte töötama tööandja konkurendi juures või

– mitte tegutsema tööandjaga samal majandus- või 
kutsetegevuse alal 
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KONKURENTSIPIIRANGU PIIRITLEMINE

 Piirang peab olema: 

1) Piiritletud
− ruumiliselt (tööandja tegutsemiskoht või ala, kus töötaja 

võiks tööandjale konkurentsi pakkuda)

− ajaliselt

− esemeliselt (konkurendid – sama kaubaturg, 
tegevusvaldkonnad, konkureeriv tegevus)

2) Mõistlik ja töötajale äratuntav

27.05.2014Advokaadibüroo Borenius - Karina Paatsi15



TÄIENDAVAD TINGIMUSED PIIRANGULE, MIS 
KEHTIB PÄRAST TÖÖSUHTE LÕPPEMIST

 Kirjalik kokkulepe

 Piirangu maksimaalne tähtaeg on 1 aasta

 Tööandja maksab töötajale piirangu ajal hüvitist

– igakuiselt

– mõistlikus suuruses
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KONKURENTSIPIIRANGU TÜHISUS

 Töölepingu kehtivuse ajal            seaduses 
ettenähtud nõudeid rikkudes sõlmitud kokkulepe 
on tühine

 Pärast töölepingu lõppemist kohalduv piirang 
seaduses ettenähtud nõudeid rikkudes sõlmitud
kokkulepe on tühine, v.a kui töötaja täidab 
kokkulepet

 Konkurentsipiirangu tingimused kui 
tüüptingimused
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KONKURENTSIPIIRANGU ÜLES ÜTLEMINE

 Tööandja poolt
– igal ajal, teatades sellest töötajale ette vähemalt 30 kalendripäeva

– üles saab öelda nii töösuhte ajal kehtiva piirangu kui pärast 
töösuhte lõppemist kohalduva piirangu

 Töötaja poolt
– kui tööandja huvi konkurentsi piiramise vastu ei ole asjaolude 

muutumise tõttu enam mõistlik, teatades tööandjale ette vähemalt 
15 kalendripäeva

– töötaja võib konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda 30 
kalendripäeva jooksul arvates sellest, kui ta on tööandjapoolse 
töölepingu olulise rikkumise tõttu töölepingu üles öelnud, teatades 
sellest tööandjale vähemalt 15 kalendripäeva ette
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TÖÖTAJA TEATAMISKOHUSTUS

 Aluseks tööandja nõue

 Töötaja peab andma teavet oma tööalase ja 
majandus- või kutsetegevuse kohta ulatuses, 
milles see omab tähtsust konkurentsipiirangu 
kokkuleppest kinnipidamise kontrollimiseks

 Nõude võib esitada ning töötajal on kohustus 
anda teavet nii töölepingu kehtivuse ajal kui 
pärast selle lõppemist

 Leppetrahv (kokkulepe)
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TÖÖTAJA VASTUTUS

 Leppetrahv
– kokkulepe töötajaga

– mõistlik suurus (VÕS § 162)

– õigus nõuda mõistliku aja jooksul pärast rikkumise avastamist 
(VÕS § 159 lg 2)

– tühisus

 Tööandjal on õigus kahju hüvitamisele osas, mis 
ületab leppetrahvi

 Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles 
öelda (TLS § 88 lg 1 p 8)

– mõistliku aja jooksul pärast seda kui tööandja rikkumisest teada 
sai või pidi teada saama (TLS § 88 lg 4)
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KÕLVATU KONKURENTS (KONKURENTSISEADUS §§

50-52)

 Kõlvatu konkurents on keelatud 

 Kõlvatu konkurents on ebaaus äritegevus, mh 
konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine, 
konkurendi töötaja ärakasutamine

 Konfidentsiaalse teabe kuritarvitamine

konkurendi konfidentsiaalse teabe kasutamine, kui 

vastavad andmed on saadud seadusevastaselt

 Konkurendi töötaja ärakasutamine  

töötaja mõjutamine tegutsema mõjutaja või kolmanda isiku 

huvides
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Liina Jents

INTELLEKTUAALSE OMANDI 
REGULEERIMINE TÖÖSUHTES



MIS ON INTELLEKTUAALNE OMAND (IP)?

REGISTREERITAV  IP REGISTREERIMATA  IP

Leiutis (seade, meetod, aine, 
või nende kombinatsioon)

Kirjandus-, kunsti- ja teadusteos, sh

• kirjalikud teosed

• kõned, loengud, ettekanded

• joonised, plaanid, projektid 

• tarkavara, andmebaasid

• disaini- ja moekunstiteosed

• fotod

• muusika- ja audiovisuaalsed teosed

• ...

Tööstusdisainilahendus Esitus, fonogramm, saade (ülekanne)

Kaubamärk Ärisaladus, know-how

Ärinimi 

Domeen
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TÖÖKOHUSTUSTE TÄITMISE KORRAS LOODUD 
TEOSED

Tööandjale lähevad üle:

• varalised õigused teose kasutamiseks 
tööülesannetega
ettenähtud eesmärgil ja piirides 

kui

• teos on loodud otseste tööülesannete täitmise korras

 Arvutiprogrammi ja andmebaasi puhul ainulitsents
varaliste õiguse teostamiseks

 Automaatne varaliste õiguste üleminek on ainult 
töölepingu puhul, mitte aga töövõtulepingu vm. lepingu 
puhul! 
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TÖÖKOHUSTUSTE TÄITMISEL LOODUD MUU IP

IP liik Õiguste kuuluvus

Teose esitaja õigused Õigused kuuluvad esitajale

Leiutaja õigused (patent) Õigused kuuluvad leiutajale

Leiutaja õigused (kasulik mudel) Õigused kuuluvad leiutajale

Ärisaladus Õigused kuuluvad ettevõttele?

Tööstusdisainilahendus Õigused kuuluvad tööandjale

27.05.2014Advokaadibüroo Borenius – Liina Jents25

!!! Väga oluline täiendav regulatsioon töölepingus



SOOVITUSE IP TÄIENDAVAKS REGULEERIMISEKS 
TÖÖSUHTES

 Tööandjale läheb üle kogu IP selle loomise hetkest:

– otseste tööülesannete täitmise käigus või sellega seoses;

– tööajal; või

– tööandjale kuuluvaid töövahendeid, oskusteavet või muud 
tööandjale kuuluvat materiaalset või immateriaalset vara 
kasutades.

 Eraldi regulatsioon autori isiklike õiguste osas

 IP üleandmise ja litsentsi eest tasu sisaldub töötasus

 Teiste isikute IP kasutamise keeld ilma nõusolekuta + 
regulatsioon enda varasema IP lisamise osas

 Tööandja õigused ajaliste, territoriaalsete jm 
piiranguteta (sh on litsentsi korral tööandjal litsentsi 
üleandmise ja all-litsentsimise õigus)

27.05.2014Advokaadibüroo Borenius – Liina Jents26



27.05.2014Advokaadibüroo Borenius27

KONTAKT

Karina Paatsi

Partner, vandeadvokaat

Äri- ja tööõiguse töögrupi juht

E-post karina.paatsi@borenius.ee

Karina Paatsi nõustab kliente töösuhetega seotud küsimustes, sealhulgas
töölepingute ja muude tööõigusalaste dokumentide koostamisel ning
töövaidlustes. Lisaks on Karinal pikaajaline kogemus klientide nõustamisel nii
äritegevuse alustamisega kui kõigis äriühingute igapäevase
majandustegevusega seotud õigusküsimustes, muuhulgas ühingute
restruktureerimiste, ühinemiste ja likvideerimiste läbiviimisel. Lisaks
advokaaditööle on Karina andnud loenguid Tartu Ülikoolis, Estonian Business
Schoolis, Eesti Tööandjate Keskliidus ning panustab regulaarselt Äripäeva
poolt välja antavasse käsiraamatusse ning esineb seminaridel.
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KONTAKT

Liina Jents

vandeadvokaat

Intellektuaalne omand, IT ja tehnoloogia.

E-post liina.jents@borenius.ee

Liina nõustab kliente peamiselt intellektuaalse omandi valdkonnas. Tema tegevusvaldkond
advokaadina ulatub traditsioonilisest autoriõigusest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest kuni
IT ja muude tehnoloogia küsimusteni, hõlmates endas ka kaubamärkide, patentide ja
domeeninimedega seonduvat. Samuti nõustab ta kliente reklaami- ja ravimiõiguse küsimustes.

Peale intellektuaalse omandi nõustab Liina kliente ka nende igapäevase majandustegevusega
seotud õigusalastes küsimustes ning erinevate lepingute koostamisel.

Lisaks advokaaditööle jagab Liina oma kogemusi ja teadmisi intellektuaalsest omandist lektorina
Tartu Ülikooli Viljandi Kulutuuriakadeemias ning erinevatel koolitustel ja seminaridel, osaleb
eksperdina intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupis (Justiitsministeerium) ja on
aktiivne AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property) Eesti
töörühma liige. Liina on ka Tartu Ülikooli doktorant ja tema uurimisvaldkond on seotud
intellektuaalse omandi probleemidega.
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Advokaadibüroo Borenius
Kawe Plaza, Pärnu mnt 15, 10141 TALLINN  

tel +372 665 1888 e-post borenius@borenius.ee
web www.borenius.ee
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