
 

 

Kas te tunnete oma  
tööõigusi Taanis? 
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Kui asi puudutab töötajate, professionaalide ja juhtkonna konku-

rentsivõimelisi palgatasemeid, siis on Taani on selles üks kahest esimesest 

Euroopa riigist. 

 

Vastupidi enamustele Euroopa riikidele tulenevad põhilised Taani tööturu 

praktikad kollektiivlepingutest tööandjate ja töötajaid esindavate organi-

satsioonide vahel, mis kindlustab tööturul suure üksmeele. 

 

Enamus töötingimusi on vastavalt iga ettevõtte spetsiifilisele vajadusele 

läbiräägitavad nii siseriiklikul- kui ka ettevõtte tasandil. Koos jõuavad 

tööandjad ja töötajad töövaldkonnas vastastikku siduvate kokkulepeteni. 

Valitsus sekkub palga regulatsiooni ja töötingimustesse võimalikult vähe. 

 

See on põhjus, miks enamik Taani töötajatest on ametiühingu liikmed. 

Taanis kuulub enamik töötajatest ametiühingutesse. Ametiühingute 

tihedus on maailmas üks suuremaid. Tegelikult on peaaegu 69 protsenti 

kõigist töötajatest ametiühingute liikmed. Teie Taani kolleegid eeldavad, 

et kuulute ametiühingusse. 
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LO (Landsorganisationen - 18 ametiühingu ülemaaline organisatsioon) ja 

FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd – Funktsionäride 

ja Teenistujate Ühendus) ühendused on olnud oma kollektiivlepingutega 

vahendiks Taani heade palkade ja töötingimuste loomisel. 

 

Taani töötajad on kõvasti võidelnud töökohal kollektiivlepingute 

sõlmimise õiguse eest. Kollektiivlepingutega määratakse kindlaks reeglid 

seoses palkadega, pensionitega, tööajaga jms. 

 

Seetõttu on kollektiivleping teie tööandjaga oluline. Kui teil on kahtlusi, 

kas teie töökohal on kollektiivleping, või kui soovite teada, millised reeglid 

teile kehtivad, võtke ühendust oma kohaliku 3F filiaaliga. 
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 Hea palga ja töötingimustega kindlustamisel 

 Nõuga Taani töötingimuste ja Taanis töötamise kohta 

 Teie töölepingu läbivaatamisel ja teie töötingimuste kohta nõu 

andmisel 

 Abi ja õigusabiga tööd puudutavate teemade lahendamisel 

 Kollektiivlepingute läbirääkimistel 

 Ametlikel töövaidluste ajal streigi palgaga kindlustamisel 

 Abi ja nõuga teie palkade, pensionite ja töötingmuste kohta 

 Abiga teie töökeskkonna parandamisel 

 Nõu ja abiga hariduse ja täiendõppe puhul 

 

Kui te olete liige, saab ametiühing  

teid järgnevas aidata: 

 



 

 

On väga oluline teada, et mitte kõigil end ühinguks nimetavatel 

institutsioonidel ei ole tööandjatega kollektiivlepingut ja nad ei ole 

võimalised teid aitama. 

 

Ainult nn LO ja FTF ühingutel on tööandjatega riiklik kokkulepe ja 

seetõttu suudavad nad teid aidata. Sellepärast on väga oluline olla vaid 

LO ja FTF-ga liitunud ühingute liige. 

 

Külastage www.LO.dk ja saage teada, millisel ühingul on teie töövaldkon-

nas kollektiivleping ja ühinege selle ühinguga. 
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http://www.LO.dk/


 

 

For further information please contact  

Anthony Sylvester: 
 

e-mail:  anthony.sylvester@3f.dk 

tlf.:  +45 70 300 300 

dir.:  +45 88 920 981 

mob.:  +45 40 4360761 
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This booklet is designed for you to find information about your labour rights 
in Denmark  and  how the union might help you with this.  
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