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SÕITJATEVEO ÜLDTÖÖKOKKULEPPE MUUTMINE 

 
 
Autoettevõtete Liit, registrikood 80018037 (edaspidi AL), keda esindab juhatuse esimees Andrei 
Mändla, ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing, registrikood 80043986 (edaspidi ETTA), 
keda esindab juhatuse esimees Üllar Kallas 
 
Arvestades vajadust aidata kaasa bussijuhtide järelkasvu suurendamisele ja bussijuhtide töötasu 
tõusule otsustasid sotsiaalpartnerid AL ja ETTA:  
 
1. Muuta 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe § 4 punkti 1 ja  lisada punktid 2 ja 3 ning 
sõnastada need alljärgnevalt:  
  

1. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise 
tingimused laienevad ja on kohustuslikud kõigile Ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate 
bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata 
nendega sõlmitud lepingu liigist, kui käesoleva paragrahvi punktides 2 ja 3 ei ole sätestatud 
teisiti. 
2. Üldtöökokkuleppe Lisa 1 paragrahvides 6 ja 7 sätestatud tingimusi laiendatakse 
kollektiivlepingu seaduse § 42 tähenduses ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga 
tegelevatele (ühenduse tegevusloa, liiniloa ja avaliku teenindamise lepingu alusel) ja selleks 
tööjõudu rentivatele tööandjatele ning nende töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud 
lepingu liigist.  
3. Üldtöökokkuleppe Lisa 1 paragrahvides 9 ja 11 sätestatud tingimusi laiendatakse 
kollektiivlepingu seaduse § 42 tähenduses tööandjatele ning nende töötajatele, kelle puhul on 
täidetud mõlemad alljärgnevad tingimused: 1) kes on ühistranspordiseaduse mõttes avaliku 
teenindamise lepingu alusel bussiveoga tegelevate ja selleks tööjõudu rentivate tööandjate 
töötajad, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist, sh avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavad bussijuhid; 2) keda rakendatakse avaliku teenindamise lepingu täitmisel, mille 
riigihankel on tööandjal võimalik esitada pakkumus pärast Üldtöökokkuleppe Lisa 1 
paragrahvis 9 nimetatud miinimum kuutasu kehtima hakkamist.  

 
2. Muuta 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe Lisa 1 paragrahvi 6 ja 7 ning sõnastada 
need alljärgnevalt: 
 

§ 6 Alates 01.10.2023 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1300 € kuus (miinimum kuutasu). 
 
§ 7 Alates 01.04.2024 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel 
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1350 € kuus (miinimum kuutasu). 

 
3. Lisada 13.01.2020 sõlmitud Sõitjateveo Üldtöökokkuleppe Lisasse 1 paragrahvid 8, 9, 10 ja 11 ning 
sõnastada need alljärgnevalt: 
 

§ 8 Alates 01.10.2024 on Ühenduse tegevusloa, liiniloa või avaliku teenindamise lepingu alusel  
töötavate bussi-, trolli- ja trammijuhtide brutopalk täistööajaga töötamise korral vähemalt 
1400 € kuus (miinimum kuutasu).  
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§ 9 Alates 01.02.2025 on Avaliku teenindamise lepingu alusel töötavate bussijuhtide brutopalk 
täistööajaga töötamise korral vähemalt 2024. aasta teise kvartali Eesti keskmine brutokuupalk 
Statistikaameti andmete alusel ümardatuna täiskümneks euroks (miinimum kuutasu), 
tingimusel, et töötajat rakendatakse avaliku teenindamise lepingu täitmisel, mille riigihankel 
on tööandjal olnud võimalik pakkumus esitada pärast antud paragrahvis nimetatud miinimum 
kuutasu kehtima hakkamist.  
 
§ 10 Alates 01.04.2025 kehtima hakkavas üldtöökokkuleppes rakendatakse paragrahvis 9 
toodud miinimum kuutasu kuni 2025. aasta lõpuni. Sealt edasi on igal aastal alates 1. 
jaanuarist avaliku teenindamise lepingu alusel töötavate bussijuhtide brutopalk täistööajaga 
töötamise korral vähemalt eelmise kalendriaasta teise kvartali Eesti keskmine brutokuupalk 
Statistikaameti andmete alusel ümardatuna täiskümneks euroks (miinimum kuutasu), 
tingimusel, et töötajat rakendatakse avaliku teenindamise lepingu täitmisel, mille riigihankel 
on tööandjal olnud võimalik pakkumus esitada pärast antud paragrahvis nimetatud miinimum 
kuutasu kehtima hakkamist.  
 
§ 11 Kui Eesti keskmine brutokuupalk on võrreldes bussijuhtide kehtiva  miinimum kuutasuga 
langenud, kehtivat  miinimum kuutasu ei muudeta. 

 
4. Muudatus jõustub 1. juulil 2023. aastal.  
 
 
Autoettevõtete Liit     Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing 
 
Andrei Mändla      Üllar Kallas 
juhatuse esimees (president)    juhatuse esimees  
 
allkirjastatud digitaalselt    allkirjastatud digitaalselt 
28. veebruar 2023    28. veebruar 2023 


