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Päevakord:
1.

Kohtumine PPA-s ametiühingu esindajatega.

2.

PÄA komandodevõrgustiku ümberkorraldamise analüüs.

3.

Sotsiaalpartnerluse kokkuleppe sisu.

4.

ATS eelnõu.

K. Liivamägi: Meie poolt huvitab arvatavasti teid piirivalve küsimus.
Merike Võsang: Ootame teilt endiselt hindamiskriteeriumeid ja uut struktuuri.
Eela Velström: Minu teada on teil homme PPA-s kell 10.00 juhtkonnaga sel teemal kohtumine,
kuhu mina ka juurde tulen.

Merike Võsang: Selle kohta ei tea ma midagi.
Eela Velström: Ahti Tasujale on selline kutse juba ammu saadetud ning minu teada on ta selle
aktsepteerinud. Seal on siis administratsiooni esindajad kui ka piirivalve juhtkond. Selgitatakse just
kõike seda, mida te olete küsinud. Ahtit siin täna ei ole?
Merike Võsang: Jah, ta on täna hõivatud.
Eela Velström: Annan selle kutse siis praegu teile edasi, selles mõttes, et keegi võiks piirivalve
poole pealt ikkagi seal olla.
Tarmo Türkson: Mitte ei võiks, vaid peaks.
Eela Velström: Mina võin rääkida üldise konteksti praegu siin ära II päevakorrapunktina, mida me
ise oleme PPA kaudu teada saanud, aga PPA on ise ka tegutsenud.
K. Liivamägi: Minu poolt oleks ettepanek, et arutame ka avaliku teenistuse seaduse eelnõud
natukene, et mida me nii meie vaatevinklist kui ka teie vaatevinklist sealt leiame. Ma tean, et 28.
detsembriks tuleks esitada ettepanekud sellele seaduse eelnõule. Mida nagu meie näeme ja võib
olla, et teil on ka mõned sellised valupunktid omalt poolt. Aga selle protokolli suhtes on mul
ettepanek, et kas saaksime selle protokolli juurde ka hr Laeva vastused.
4.1
Eela Velström: Need on lisatud eelmise kohtumise protokolli juurde.
4.2
4.3
Tarmo Türkson: See on kõige lõpus, eraldi lisa. Täna räägime ATS-ist ja kas räägime veel ka
sellest piirivalve asjast? Siis on ATS arutelu teine punkt ja esimene on siis sotsiaalpartnerluse
kokkulepe.
4.4
4.5
ROTALi esindaja: Kas on laekunud informatsiooni, et pääste analüüs on valmis? Juhid
väidavad, et veel ikkagi ei ole, aga pidi olema novembri 2. nädalaks, siis kui kohtusime. Pidi 2
nädalat aega minema, nüüd on detsembri lõpp. Päästeameti juhtkond käib ise juba mööda
komandosid, mis kinni pannakse, mis meile tundub väga imelik. Meile öeldakse, et ei ole valmis,
aga käiakse juba inimestega rääkimas.
4.6
4.7
Eela Velström: Arvatavasti on seal ootamatuid tõrkeid tekkinud, näiteks Loksa komando
ruumide rentimise osas. Sinna oli plaanitud komando, kuid nüüd tuleb välja, et selle säilitamine
seal on küsitav, aga mitte analüüsist lähtuvalt, vaid kinnisvara vaidlusest lähtuvalt ja me ei saa
öelda, et see otsus, kus Loksa on sees, et see on lõplik.
4.8
Tarmo Türkson: Ka omavalitsuste kaasamine on veel pooleli selles mõttes, kas alusandmed
on õiged, kas lisandub veel mingisuguseid lisakriteeriumeid, mida ei ole veel suudetud arvestada.
Minu arvates peaksid nad saama selle aasta sees veel läbi käidud ja läbi räägitud, siis saaksid
vajadusel korrektuure teha või mitte ja selle protsessiga edasi minna. Nii nagu Eela siin ütles, üks
huvitav asi, mis siin on välja tulnud, et kembeldakse parteipoliitilisel tasandil. Ühele tundub, et talle
on liiga tehtud ja ta püüab seda nüüd tagasi teha ja see vajab ka selgitamist. Päris suur hulk
omavalitsusi, kus ei lähe ühtegi komandot sulgemisele ega ka ümberkorraldamisele, on ka kirjad
saatnud, et miks neid kinni pannakse? Ka neile tuleb ametlikult vastata, et „ei, teid ei panda kinni
ja ei ole ka kunagi plaanis olnud seda teha“.

4.9
Lisaks sellele oli maavanemate koosolek. Päästeamet käis ka maavanematega rääkimas ja
soovis ka nendelt sisendit saada. Kalev Timberg on minule teada olevalt ka komandopealikega
sellel teemal rääkinud, vähemalt oli sellest juttu, et ta pidi sellel teemal kõnelema. Kas ta kõneles
või mis ta kõneles, seda ma ei tea, aga nii sai kokku lepitud.
Mina ei tea, et meile mingit ametlikku seisukohta või analüüsi sisse oleks tulnud. Tean, et mõni
nädal tagasi oli jutt, kus nad pidid hakkama käima mööda omavalitsusi, et ära kuulata, mida on
lubatud ja et nende seisukohad ära kuulataks ja võimaluse korral arvestatakse või ei arvestata, või
esitatakse oma vastuväiteid. See protsess peaks sellisel kujul praegu käima.
Lõplik otsus, kuidas seda tehakse, on PÄA juhtkonna otsus. Kui ministeerium ütleb, mida teha,
püstitades kindlad kriteeriumid, siis PÄA peab ütlema, kuidas nad seda teevad, kuidas nad
saavutavad optimaalse seisu ja koosseisu. Kui teil on väga veenvaid vastuargumente, seisukohti või
lisafakte, mida meie ei tea, siis palun saatke need ka meie majja. Kõigepealt tuleks teil aga oma
juhtkonnaga rääkida ja kui sealt tekib teil vajadus edasi rääkida, siis meil on pääste- ja
kriisireguleerimispoliitika osakond, kellega võite ka vajadusel otse suhelda.
ROTALi esindaja [kes?]: Seda küll, Te rääkisite kõik ilusasti lahti, aga meile saadeti küsimustele
vastuseks kiri, et meil ei ole teiega veel midagi arutada. Lihtne lakooniline vastus, millest midagi
välja ei loe. Jääb mulje, et meisse suhtutakse selliselt, et kes te üldse olete ja mida te tahate? See on
probleem ja sellepärast me selle küsimuse tõstatamegi.
Tarmo Türkson: Siis peaks PÄA juhtkonnaga rääkima ka kommunikatsioonist, et kuidas on
korrektne teiega suhelda.
ROTALi esindaja: Võiks meiega inimlikult suhelda, rääkida, mis toimub. Selge on, et kuidagi peab
asi edasi minema ja asi peab lõpuks valmis saama.
Tarmo Türkson: Selge on see, et kui lõplik lahendus on olemas, siis seoses sellega tulevad
järgmised sammud. Ka need komandod, mis ringi organiseeritakse, ka nendele inimestele tuleb
välja saata teatised. Sellest tulenevalt hakkab kogu see protsess pihta, siis oleks lõplik selgus majas.
Aga kui praegu keegi minu käest küsiks, mis saab - siis ma tõesti ei tea, mis saab.
ROTALi esindaja: Kas sellele on mingi tähtaeg pandud, kuna PÄA-s see asi valmis peaks saama?
Muidu jookseb kõik segaselt, nad ütlevad, et midagi ei ole ja tasapisi järjest tehakse ja lõpuks
ütlevad, et selline asi tuli lõpuks välja.
Tarmo Türkson: Ei, see päris nii ei saa ikkagi olla. Selles mõttes, et kogu see lisaraha, mis me
lisaeelarvest saime, see 2,1 miljonit, mille eesmärk on elupäästevõimekuse tõstmine, siis selleks on
ette nähtud meie arengukavas konkreetsed kriteeriumid. Selle raha saamise taotlusel anti ka
lubadus, et järgmise aasta jooksul see raha kasutatakse ära selliselt, et elupäästevõimekus oleks
plaanitule vastav. . Teiste sõnadega, see peab selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguses
ilmtingimata valmis olema, sel lihtsal põhjusel, et raha on saadud selle konkreetse asja tegemise
jaoks. Meie huvi hakkab olema nüüd see, et see protsess, mida teha, hakkaks käivituma PÄA poolt,
kuidas nad selle siis ellu viivad. Ministeerium ei saa seda lõputult oodata, millal see lahendus tuleb,
see ei saa kuude küsimus olla. Kui aga see on kuude küsimus, peame PÄA käest küsima, mis siis
nüüd toimub? Aeg hakkab lihtsalt ümber saama ja sellisel kujul ei ole võimalik edasi minna.
K. Liivamägi: Aga selle teema jätkuks, ma mäletan, viimase kohtumise lõpus andsite te teada, et
PÄA juhtkonnaga on kohtumine, kuidas selle 2,1 miljoniga hakatakse toimetama. Kas te saite
sellele vastuse? Olete te sellel teemal kohtunud? Meile on öeldud ja olema aru saanud ja nii nagu te

ise ütlesite, enamus on planeeritud päästetöötajate elupäästevõimekuse tõstmiseks. See tähendab siis
seda, et neil tuleb veidi palgasummas juurde.
Tarmo Türkson: Tõenäoliselt palgasummas ei tule juurde, nende töötunde tuleb juurde, sellest
nende lisatöötundidest hakatakse juurde maksma.
Eela Velström: Kui me räägime inimeste sissetulekutest, siis me oleme korrektsed, kui me räägime
palgast, siis on need erinevad mõisted.
ROTALi esindaja: Sellest rahast tulevad, siis ületunnid ja lisaks siis need, kes tulevad madalamast
astmest kõrgemale – see palgavahe?
Tarmo Türkson: Saan aru, et mingid ideed on selles, et kui elupäästevõimekus tõuseb, siis ka kõige
madalama tasemega komandosid tulenevalt sellest jääb järgi vaid üksikuid sest kõik lähevad II
astme peale ära, kuna neil on elupäästevõimekus ja II astme töötasud on suuremad. Teisest küljest –
ütleme kui II kategooria komando, mis on kusagil maapiirkonnas või siis linnalises piirkonnas ja
kui me vaatame väljakutsete arvu, kus nad käivad ja kui see ühel hetkel erineb kordades, aga tänu
elupäästevõimekusele maapiirkonna komando saab sama palju, kui linnalises piirkonnas, siis tekib
küsimus – me töötasu on sama, me töötame sama palju, sina käid kuus 15 korda ja mina 55 korda
väljakutsel, kus see õiglus siin on? Kas see mingit küsimust ei tekita?
ROTALi esindaja: Paljud ka III kategooria komandod sõidavad vähem välja, kui II kategooria
omad. Seda ei saa päris nii võtta, selle lihtsa asja pärast, nagu me teame ennetustööl on suur rõhk,
see tähendab siis seda, et kui meil väljasõidud vähenevad, kes on siis huvitatud ennetustöö
tegemisest – see on väga keeruline ja seda päris nii ei saa võtta, palju sa välja sõitsid, sest seesama
kõrgema astme komando näiteks III, kellel on seal tehased ümber, võibolla ta tõesti sõidab vähem
välja, vähem on prügikastipõlenguid, sest enamus on alarmid prügikastipõlengute kohta, päris neid
võrdsustada ei saa.
Tarmo Türkson: Jõuamegi väga hea asja juurde - loomulikult te peate kõiki neid asju reguleerima
läbirääkimistega vajaduse korral, kui me oma sotsiaalhartaga ühele poole saame, kollektiivlepingu
saame ametiga, mina isiklikult oleksin huvitatud poole aasta tagasisidet saama kasvõi ka teie poolt
küsimusele – kas see süsteem mitte ei ole õiglane vaid kas ta tundub teile õiglasena? Ühel hetkel te
seal sees mõtlete - seaduse järgi ametlikult on kõik õige, aga õiglustunne ütleb, et midagi on nagu
viltu, see nagu päris aus ei ole. See tagasiside ei ole kohustus, see oleks võimalus ja seda oleks
huvitav teada.
ROTALi esindaja: See on kõige lihtsam asi, mis määratleb selle ära. Võtame ametnikuna,
meeskonnavanem II grupis ja meeskonnavanem ka III grupis, nad peavad vastama täpselt ühtedele
kriteeriumidele. Siin tekibki see küsimus – miks ma pean siis ikkagi madalamat töötasu saama kui
see kõrgem grupp, rääkimata siis sellest, kui maakohtades on vaba koht, siis inimesel, kes käib
praegu III grupi komandos ametnikuna, ei ole mingit huvi minna sinna oma kodule lähemale, kuna
ta kaotab juba sellega, kusjuures nõuded on kõik ühesugused.
Eela Velström: Töö intensiivsus siis ikkagi loeb, ma mõtlen seda, et kui me ei maksa intensiivsema
töö eest kõrgemat palka, siis tegelikult teeme liiga sellele II grupi inimesele, kes töötab rohkem, aga
saab sama palka – seal on hästi palju detaile. Mina seda Tarmo fookust väga toetan. Üks asi on see,
kus me paneme paika juriidika, protsessid, kõik muud asjad, aga sinna taha tahaks näha, kuidas

inimesed selles süsteemis ennast tunnevad ja kui seal on mõned sellised kohad, kus me tunneme, et
asi ei ole õige, siis järelikult saame seal juriidikat muuta või prooviks midagi teisiti teha.
ROTALi esindaja: Praegugi on probleeme olnud – inimesed küsivad, et me oleme ju ka samad
tuletõrjujad, kõik asjad on täidetud, miks me saame, näiteks kroonides, tuhat krooni vähem palka?
Kui võtta väljasõidud, siis tõesti, ühed sõidavad aastas 1400 korda välja, teised 40 korda. Meie
ennast küll puudutatuna ei tunne, sest võrdselt töötame mõlemad. Mina oleksin väga rõõmus, kui
tulekahjusid ei oleks ja me terve selle aasta istuksime depoos.
Tarmo Türkson: Igal mündil on 2 külge. Järelikult te teete nii kehva ennetustööd, et te peate 1400
korda välja sõitma. Palka tuleb teil hoopis maha võtta kehva töö eest.
ROTALi esindaja: Võib ka nii, aga siis tuleb ennetustöö eest palka juurde panna, ehk siis jõuame
täpselt samasse kohta.
Tarmo Türkson: Kuidas asjale vaadata, sellepärast ongi inimestel vaja teada saada, kuidas nad end
tunnevad – kas asi on õiglane või ei ole? Kui te ütlete, et probleemi ei ole, järelikult 99% ütleb, et
ongi õiglane.
ROTALi esindaja: Teeme 50 ja 50, sest nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Kellelegi
tundub, et paigal istumise eest palk on tõesti väike.
Eela Velström: Et meil jääks sotsiaalpartnerluse kokkuvõtte jaoks rohkem aega, siis tõmbaks
politsei-piirivalve teemale joone nii öelda alla. Vahetasin PPA-ga praegu e-kirju ja esitan praegu
Merikesele kutse homme, kell 10 tulla PPA-sse, sest sealt mulle saadetud on järgmine
informatsioon. Hea meelega ütleksin ROTALile, et nende osakonnajuhataja Ahti Tasuja võlgneb
meile selgituse. Ahti on andnud Erkile Nelisele, kes on PPA palgaprojekti juht, tagasisidet, et ta
tahab ainult temaga rääkida ja et kedagi teist ta juurde ei soovi. PPA seda soovi ei aktsepteeri, kuna
ametiühingu esindaja ei ole üksikisik, ta esindab kogu oma organisatsiooni, järelikult see
teavitamine peab toimuma laiemas ringis ja ma saan aru, et ka sina, Merike, ei teadnud sellest
midagi.
Merike Võsang: No me olema täna ka vähe kokku puutunud, võib-olla ka sellepärast.
Eela Velström: Vähemalt on minu poolt sul homsele koosolekule kutse olemas – V korrusel PPA
peamajas, me võime fuajees kokku saada ja koos minna.
Tarmo Türkson: Piirivalve asjas peab homme tulema lõplik selgus.
Eela Velström: Homme me tegelikult hakkame vaatama neid materjale, mida te olete oodanud,
millised on need hindamiskriteeriumid, milliste aluste järgi on ametikohad liigitatud nelja gruppi ja
kuidas see mõjutab inimeste liikumist. See ei ole seotud prefektuuride struktuurimuudatustega –
need kaks asja tuleb lahku viia, mis niigi selles segases meediasõnumis olid koos. Üks asi siis on:
prefektuuride muutmine sisulisteks struktuuriüksusteks ja teine on PPA sisemine ametikohtade
hindamine ja sellest lähtuv palgasüsteem, mida tahetakse hakata rakendama. Praegu on valmis
saadud ametikohtade hindamisega – see on hästi põhjalik süsteem ja ma ise ootan nagu teiegi selle
lõpliku variandi avaldamist.
Tarmo Türkson: Nüüd tuleb tänane põhiteema või üks paljudest põhiteemadest /sotsiaalpartnerlus/

Eela Velström: Printisin sellele tekstile paar kommentaaridega varianti juurde, kus me saame
jälgida tehtud ettepanekuid. Mõnedes punktides on kokkulepe 100% olemas, aga mõnedes
punktides tahaks ikkagi arutada.

Eela Velström: Tasandite osas sai siia sisse pandud - õigus kaasata eksperte, mis oli teiepoolne
ettepanek. Siis on teie ettepanekutena sisse pandud, I tasandi kohtumistena, õigusloomealase arutelu
täpsustused:“ sotsiaaldialoogi partnerite huve või õigusi puudutavaid õigusaktide eelnõud edastame
aegsasti kirjalikult või e-posti teel sotsiaaldialoogi partneritele, määrates vastamiseks mõistliku aja.
Kirjalikult esitatud ettepanekute mittearvestamist põhjendatakse“ on täiesti õige eeldus. Me peame
siis teadma, et need on korrektselt esitatud ja läbi mõeldud ettepanekud, mitte umbes püstitatud
küsimused .Me peame teadma, mida me siis ettepanekuna käsitleme.
Merike Võsang: Me võime konkretiseerida seda, kas me mõtleme neid ettepanekuid või mida me
siin täpselt mõtleme.
Eela Velström: Sellega nõus, kui teie poolt tulevad sisulised ettepanekud, siis saavad need meie
poolt ka sisse arvestatud või nende mittearvestamise korral põhjendatud, miks seda ei tehta. Ja me
ei ole võrdsustanud II ja I tasandi kirjeldust, mis oli teie projektis sees, kus te need sisuliselt
võrdsustasite selle I ja II tasandile, viies ka II tasandile sisse kogu õigusalase arutelu. Meiepoolne
nägemus on see, et ametid ei koosta eelnõusid.
K. Liivamägi: No aga käskkirju?
Eela Velström: See on tööalane operatiivne tegevus ja seda ka praegune II tasand mitte mingil moel
ei piira. Peadirektorid teevad seda oma ameti raames, oma volitustega, seda ei saa võrdsustada
õigusaktide aruteluga ja üldiste printsiipidega, mida me tahame arutada siin.
K. Liivamägi: Aga kui me räägime ikkagi sotsiaalpartnerlusest ja siis kui II tasandil antakse
seesama käskkiri tööandja poolt välja, see siis ei ole ju sotsiaalpartnerlus selgelt.
Eela Velström: Kui te sotsiaalpartnerlusena näete seda, et kõiki asutuse juhtimiseks kasutatavaid
operatiivprotsesse hakatakse arutlema läbi sotsiaaldialoogi, siis see ei ole reaalne. Kui me lepime
kokku, et teatud põhimõttelised muudatused ja uuendused, mida näiteks vormistatakse käskkirja
vormis, saavad enne sotsiaaldialoogi käigus läbi arutatud, siis see on reaalne, - aga see ei ole
õigusloome. See on juhtimislik ja majanduslik teave, mis praegusel juhul informatsioonilises
kohustuses sisaldub. Aga seda kohustust ,panna ametitele, et nad peavad iga käskkirja tooma
aruteluks lauale , see ei ole reaalne.
ROTALi esindaja: Need käskkirjad, mis põhimõtteliselt muudavad struktuuri, palka, töökorraldust
madalamal komandodes, mida peadirektor võib oma käskkirjaga teha – need asjad, mis otseselt
inimesi puudutavad, need ikkagi peaks.
Eela Velström: Kui me oleme siin kokku leppinud, et me lähtume rahvusvahelisest sotsiaaldialoogi
tõlgendusest ja sellest, mida informeerimine ja konsulteerimine kätkeb, - mis on olnud täiesti õige
märkus ka hr Liivamäe poolt - meil ei ole seda seaduslikku kohustust, aga me näeme, et see on
õige asi ja me püüame seda sisse viia. Usaldusisiku seaduses on see detailselt paragrahvide kaupa
lahti kirjutatud, kõik need majandus- informatsioonilised, IT-alased jm struktuurimuudatused, mis
konkreetselt puudutavad inimeste igapäevast toimimist selles asutuses. Ja see on täiesti 100% II
tasandil olemas ja me lausa tahame, et see seal toimuks ja et PPA näide või Häirekeskuse näide,
mida me käsitlesime eelmine kord, see ongi II tasandi asi.

Tarmo Türkson: Selleks olekski meil vaja konkreetne raamistik teha, kus on mõlemale poolele
üheselt arusaadavad, kuidas protsessid toimivad, millega me lepime kokku, et nii me neid asju
ajamegi.
ROTALi esindaja: Aga mis tasandil siis tulevikus tuleks see asi arutusele, kui piirivalvajatel on
probleemid selle ametikohtade hindamisega, sealt tulenevad palgad, sealt tulenevad muud
töösuhted, mis tasandil siis tulevikus see skeemi järgi esialgu tuleks - kui hakatakse muutma juba?
Eela Velström: II tasand on asutuse tasand ja kui mõlemalt poolt tekib küsimusi , või näiteks kui
töötajate pool ei saa piisavalt informatsiooni või see informatsioon neid piisavalt ei rahulda ja
tööandja pool saab teie poolt ettepanekuid, mida tal pole volitusi iseseisvalt ellu viia, siis on see I
tasandi teema. Kuid see, mis toimub, mis on selle põhjus, kuidas seda läbi viiakse, - see
informatsioon peab toimima asutuse tasandil. See on elementaarne juhtimise osa.
Tarmo Türkson: Kui seal ei saada lahendusi ja tekib erimeelsusi, siis saab selle tõsta järgmisele
tasandile. Ükskõik, tuleb see siis teie või asutuse poolt.
ROTALi esindaja: Me ei tahagi operatiivkäskkirjadest saada informatsiooni, aga kõiki, mis
puudutavad töö tegemist, töökeskkonda, sisekorraeeskirjad- asutuse siseasjad.
Eela Velström: Jah, sellised kõikidele kehtima hakkavad muudatused peavad olema informeerimise
käigus edastatud..
Merike Võsang: Selle informatsioonikohustuse võib-olla võib sinna panna.
Eela Velström: Kas me seda II tasandit siis täiendame informeerimise ja konsulteerimise kohustuse
osas lähtuvalt usaldusisiku seadusest, kus see kõik on hästi täpselt kirjas.
ROTALi esindaja: Aga kui seda usaldusisiku seadust muudetakse?.
Eela Velström: See, et Euroopa Liidu direktiive muudetakse on vähe tõenäoline, pigem ma arvan, et
see ka seaduslikult laieneb mingil hetkel kogu riigisektorile, kuigi ta praegu veel seaduse järgi nii
ei ole.
ROTALi esindaja: Ülemöödunud koosolekul oli meil juba jutt, et kaasatakse juba selle protsessi
käigus, kui ametil on teada, et tööalast protsessi on vaja hakata muutma.
Eela Velström: Jah, tööandja peab mingi materjali ette valmistama, analüüsi, järeldused,
ettepanekud, otsuste projektid, sellelt tasandilt peaks hakkama juba informeerimine ja
konsulteerimine peale.
ROTALi esindaja: II tasandil peaks siis informeerimine juba toimunud olema enne otsuse
vastuvõtmist, kui analüüs on tehtud, siis analüüs antakse edasi, siis tulemused ja selgitused. Kui seal
tasandil kaasatakse ametiühing siis peaks kõik normaalne olema.
Tarmo Türkson: Meie soov oleks see, et see süsteem toimiks selliselt, et 99% nendest probleemidest
ei jõuaks kunagi I tasandile. See oleks normaalne, et oma igapäevane töö toimuks koostöös asutuse

juhi või juhtkonna poolt ettenähtud asjadega. See on eesmärk, kuhu me tahaksime jõuda. Antaksegi
võimalus, kui siin ei ole võimalik, siis läheme sammukese edasi.
ROTALi esindaja: Mul on üks kõrvalmärkus. II tasandi analüüsi, seal kus me hetkel PÄA-ga oleme
- nad ütlevad, et analüüs ei ole valmis ja meil ei ole midagi rääkida. Kas ei oleks ametiühingu
kaasamine korrektsem, juba siis, kui ministeerium on püstitanud PÄAle ülesanded ja mingi väike
asi on kokku pandud ja ametiühing saaks teada, et sellised muudatused on kavas, et tutvustada neid
ametiühingule, et ametiühing saaks töötajatele selgitusi anda. Ei hinda konkreetseks, vaid teaks
kuhu suunas liigutakse. PÄA analüüsib ja analüüsib, lihtsam on neil komandod kinni panna, kuid
informatsiooni tahaks ikkagi saada.
Tarmo Türkson: Loomulikult. Ega ministeerium ei püstitanud ülesannet, mitu komandot te peate
sulgema või avama. On konkreetsed kriteeriumid, milline peab elupäästevõimekus olema, sellest
tulenevalt, kuidas on kaetus, kohalejõudmiskiirus, inimhulk- kuidas see asi tehakse. Õige on, et
ametiühing peab teadma, milline on strateegiline eesmärk, kuhu PÄA oma tegevusega peab jõudma.
ROTALi esindaja: Mida rohkem päid koos, seda parem. Mõni hea ettepanek võib tulla ka altpoolt,
ei pruugi nii olla, et kõik tuleb ülevalt.
ROTALi esindaja: Hetkel tundub, et kardetakse, et altpoolt tuleb negatiivset – vastasseis. Kui on
piisavalt palju informatsiooni ja protsessi käigus saab juba auru välja lasta, siis tulemus tuleb ilma
vastuseisuta.
ROTALi esindaja: Negatiivne tuleb sellepärast, et sa ei tea midagi ja lõpuks lüüakse sulle lauale, et
nii on.
Tarmo Türkson: Kui enne võis arvata ja seisukoht oli selline, et ametiühingud on mis iganes, siis
praegu me käsitleme ametiühingut kui koostööpartnereid. Te olete meie koostööpartnerid ja meil
kõigil on ühine eesmärk. Ei ole mitte ametiühinguliikmed ja ministeeriumi ametnikud, vaid me
oleme sisejulgeoleku valdkonna töötajad, kellel on ühine eesmärk, et me saaksime võimalikult
optimaalselt, ratsionaalsete kuludega soovitud eesmärgi. Kõik, kes seda ellu viivad, saaksid
võimalikult heade vahenditega, võimalikult hästi ja rahulolevalt kõike seda teha. Selle poole
võiksime püüelda.
Eela Velström: Leidsin arvutist presentaelseohässet p me

K. Liivamägi: Ma ei ütle praegu „ei“ ega „ja“. Tulles teie ettepaneku juurde kui tohib, siis
järjekordselt ei ole me nõus sellega, et kirjutate selle I tasandi sisse, et siseministeeriumi
delegatsioon kohtub töötajaid esindava delegatsiooniga. Me oleme ametiühingud ja me oleme
ametiühingu partnerid ja me ei esinda töötajaid- me oleme seda mitu korda öelnud. Seda on meie
juristid ka üle vaadanud ja sellega me igal juhul nõus ei ole. Ja ka II tasandil ei ole töötajate
esindusorganisatsioonid, vaid on ametiühingud.
Eela Velström: See on sõnastus, mida me pakkusime dialoogi laiema mõistena.
K. Liivamägi: Kus ta laiema mõistena on kirjutatud, las ta olla. Hr Türkson ütles selle kohta väga
ilusasti, kuidas kaasatakse, aga sotsiaaldialoog toimub I tasandil Siseministeeriumi ja ROTALi
vahel ning II tasandil samuti ROTALiga.
ROTALi esindaja: Eelmisel kohtumisel kriipsutasime välja „I ja või II astme partnerite osalus“, kas
siia võib panna „õigus kaasata eksperte“?
Eela Velström: Jah, saab.
ROTALi esindaja: kuna punkt 2.6. ütleb, kui III tasandil hakkama ei saa, viiakse see asi II tasandile.
K. Liivamägi: Punkt 2.4.1. alguses on väga ilusasti kirjutatud teie poolt pakutud variandis:
„valitsemisalaülesed eesmärgid ja põhimõtted“ ja me kirjutamegi selle siis sisse. Kas oskate
põhjendada, miks te „eesmärgi arutamise“ välja jätate? Lepiks kokku, et meie poolt pakutud variant
„ning arutatakse sotsiaalpartnerite algatatud või muude asjakohaste seaduste ning määruste
eelnõude üle ja arutelude eesmärgiks on kokkuleppe saavutamine, enne lõplike otsuste tegemist“. Et
me jõuame konsensusele siin enne lõpliku otsuste tegemist.
Paloma Krõõt Tupay: Kui see on eesmärgiks, siis eelmine lause oli veidi kohmakas.
Eela Velström: Seda, kas alati on võimalik saavutada kokkulepe, selles ei saa me eelnevalt kokku
leppida, - pooled võivad jääda ka eriarvamusele.
K. Liivamägi: No vähemalt tullakse kokku ja arutatakse teemat.
Eela Velström: Aga seda me oleme kinnitanud.
K. Liivamägi: Aga eesmärk, kui me sotsiaalpartnerid oleme, siis tuleme kokku ja arutame teemat ja
üritame leida konsensuse.
Tarmo Türkson: Konsensuse väljendiga ma oleksin ettevaatlik. Istudes NATO komiteedes, kus kõik
otsused käivad konsensuse alusel - kui kokkulepe, siis nõus. Konsensusele tähendab seda, et kõik
viimseni, kes laua taga istuvad oleksid nõus- kindlasti oleksime me nõus kokku leppima, kuigi me
ei ole nõus – oleme nõus, et me kõik nõus oleme. Ärme parem vääna sõnu.
Eela Velström: Teiseks peame vaatama, millised õigused ja kohustused on seadusega pandud selle
dialoogi erinevatele osapooltele. Õigusloome on üks ministeeriumi põhitegevustest ja kui te ütlete,
et me ei saa seda tegevust teha, kui me ei saa teiega siin kokkuleppele ühe või teise eelnõu osas –
no meil ei ole õigust piirata meile seadusega pandud kohustusi. Seda me küll teha ei saa.

K. Liivamägi: Tuleksin tagasi punkt 2.4.1. juurde, mis juba eelmisel korral tekitas küsimuse: kuidas
me selle „eesmärgid ja põhimõtted“, mis siis need sotsiaaldialoogi valitsemisalaülesed eesmärgid ja
põhimõtted on – need tuleks ka lahti kirjutada, kas lisaga või ma ei tea ...
Eela Velström: Need on meil siin punktis 1 olemas ja te ei ole siia ka mingisuguseid täiendusi
teinud. (Vaadake sotsiaalpartnerluse punkti 1-1.3
Merike Võsang: Lisame siis VIIDE punk 1´le/ sellega nõus.
K. Liivamägi: Need on väga kõlavad, tuleme kokku, aga läheme ikkagi erinevate mõtetega laiali.
Eela Velström: Aga seda ei saa välistada, me ei saa võtta siin partei või erakonna kohustusi.
Tarmo Türkson: Me ei saa siin kokku leppida, et edaspidi jõuame kõikides asjades siin ühesuguste
seisukohtadeni.
Eela Velström: Selge on see, et tööandjad ja töövõtjad on erinevate huvidega ja seda me peame
aktsepteerima, see on oma olemuselt nii. Vahendid ja eesmärgid, mis me oma koostöös seame, on
huve üksteisele lähendada, aga me ei saa võtta eesmärgiks, et need huvid sulanduvad kokku.
Paloma Krõõt Tupay: Kui me räägime kaasamise protsessist ja kõigest sellest seadusloomest, siis ei
saa me kellelegi anda õigust öelda, et ainult teie nõusolekul me võtame selle seaduse vastu – see
oleks vastuolus seadusega.
Eela Velström: Siin on meil veel põhjust tööd teha – toome siis kohe lauda veel ühe eriarvamuse,
mis praegu sotsiaalkokkuleppe teksti juures on. Kas me siin, kus me sätestame uue
kollektiivlepingute sõlmimise mudeli, ei ütle midagi olemasoleva, kehtiva kollektiivlepingu kohta
ja jätame ta n.ö õhku rippuma? Teiepoolsetes ettepanekutes oli punkt 3 täielikult välja võetud. Me
ei ole siin jäigalt seisukohal, et ta peab olema siin, selles kokkuleppes, aga kui me sõlmime selle
kokkuleppe, siis me peame midagi tegema praeguse kollektiivlepinguga, sest paralleelselt me neid
kehtima jätta ei saa: neid kollektiivlepinguid, mida me hakkame sõlmima selle mudeli alusel
ametites ja siis veel mingi kõikidele töötajatele laienev kollektiivleping. Me võime võtta selle
kollektiivlepingu ja põhimõtte, et ta selle aastaga lõpeb, aga tema tingimused kehtivad edasi nii
kaua, kuniks need muudetakse kollektiivlepingu läbirääkimiste käigus ametites. Me võime selle
alusel teha eraldi kokkuleppe kehtiva kollektiivlepingu juurde. Seda me võime teha.
Tarmo Türkson: See peaks olema reguleeritud. Kui teile ei meeldi, et see selles sotiaalpartnerluse
lepingus on, siis teeme nii, nagu Eela välja pakkus.
ROTALi esindaja: Mul on üks küsimus kollektiivlepingu osas. Praegu, selle asja järgi viime me
kollektiivlepingu sõlmimise tööandja tasandile?.
Tarmo Türkson: Jah, seadusest tulenevalt.
ROTALi esindaja: Aga meil on nüüd väike nüanss. Kuna palgaastmed kehtestab Vabariigi Valitsus,
siis tööandjal ei ole õigust meie palgaastmete juures läbi rääkida. Mis me sellega teeme?
Eela Velström: Seda õigust ei ole ka ministeeriumil kunagi olnud.

ROTALi esindaja: Praegu on see 10% võimalik, me saame rääkida läbi ainult selle 10% ulatuses.
Kas, see antakse 5% või 10%, ülejäänud ei ole PÄA pädevuses. Me peaksime mõtlema selle peale.
Tööaja korralduse me saaksime PÄA kokku leppida, aga palga kokkuleppeid, mis on üheks
kollektiivlepingu põhialuseks, me teha ei saa.
Eela Velström: Me saame rääkida läbi palga põhimõtted, aga millest me ei saa tõepoolest ilma
valitsuseta, rääkida, on palkade määrad.
ROTALi esindaja: Peaksime selle siis kuidagi fikseerima, et see õhku rippuma ei jääks, sest muidu
me räägime ainult sellest 10%, mis on lubatud põhipalgale lisa.
Eela Velström: Põhimõtteliselt on see ROTALi ja valitsuse tase, paneme selle siis kirja: „Pooled on
võtnud teadmiseks, et alampalkade alased läbirääkimised peetakse üleriigilise ametiühingute
katusorganisatsiooni ja Vabariigi Valitsuse tasemel“.
K. Liivamägi: Sellega ma olen päri.
Tarmo Türkson: Kas sa soovid, et see kolmas punkt oleks selle lepingu osa või teeme selle eraldi?
Paloma Krõõt Tupay: Teeme selle eraldi.
K. Liivamägi: Kui meil on sotsiaalpartnerluse kokkulepe, siis sotsiaalpartnerluse kokkuleppega ma
näen, et kollektiivlepingut puudutada ei oleks vaja.
K. Liivamägi: Kui tohib, ma tulen tagasi kolmanda tasandi juurde. Täpsustuseks oleks vaja märkida
sisse, kes või kuidas kutsub III tasandi kohtumise kokku? /2.3 ja 2.6/ on III tasandi kohtumised. Kas
ei tuleks siin märkida regulatsioon, kes kutsub kokku III tasandit?
ROTALi esindaja: Kui üks pool tahab kutsuda kokku ja teine pool ei tule?
Ettepanek: Esitada teisele poolele soov kohtumiseks mõistliku aja jooksul, kohtumine viiakse läbi
mõistliku aja jooksul.
Eela Velström: Punkt 3 läheb siis eraldi kokkuleppena kollektiivlepingu juurde, kollektiivlepingu
lisana siis vormistame. III tasandit täiendame nende märkustega, mis puudutavad temaatikat,
ekspertide kaasamist ja mis puudutab ettepanekut kutsuda koosolek kokku mõistliku aja jooksul.
K. Liivamägi: Punkt 2.4 on ikkagi see, et eelmises sotsiaalpartnerluse kokkuleppes oli viidatud, et
kutsutakse seaduste eelnõude, määruste eelnõude üle arutamisele. Selles tekstis on kirjas, et
sotsiaaldialoogi huve või huve puudutavate õigusaktide eelnõud edastab Siseministeerium aegsasti
kirjalikult või e-posti teel sotsiaaldialoogi partnerit. See on informeerimine.
Tarmo Türkson: Aga selle peale te saategi oma seisukohad esitada.
Eela Velström: Taga on ju kohe, et kirjalikult esitatud ettepanekute, võime öelda, et esitatud
ettepanekuid arutatakse ja kirjalikult esitatud ettepanekud …. see on siin vaikimisi sees, et me
arutame neid, aga kui te tahate seda kirja panna......

ROTALi esindaja: Punktis 4 on sees, et „sotsiaalpartnerid teevad kõik endast oleneva, et
sotsiaaldialoogi käigus esile kerkivad erimeelsused lahendatakse ühises koostöös enne avalikkuse
ette jõudmist läbirääkimiste teel“.
Eela Velström: Nõus, ütlen aga veel kord, et arutelu on seal vaikimisi sees. Punktis 2.4.
K. Liivamägi: Punktini 4 me veel jõuame. Minu küsimus on ikkagi – kuidas nende eelnõude juures
saab olla? Kui te algatate mingisuguse eelnõu, siis moodustatakse töörühm, ametiühing võiks ka
selles töörühmas kaasatud olla.
Tarmo Türkson: Eelnõu algatamiseks ei ole alati töörühma vaja.
K. Liivamägi: Alati ei ole, aga mingisugused pead tulevad ju ikkagi kokku, mitte üks inimene ei
kirjuta ju määrust.
Tarmo Türkson: Paljusid eelnõusid kirjutab ka üks inimene, kui esimene draft on valmis, siis
hakatakse kaasama.
Paloma Krõõt Tupay: Paneme selle põhimõtte üldiselt sisse, mis on informeerimine ja
konsulteerimine, -üldiselt see kehtib kõikide jaoks. See ei tähenda seda, et me edastame eelnõu, kus
on olemas paber märkega EELNÕU, võtame endale kohustuseks informeerida, mis toimub.
K. Liivamägi: Räägime nii nagu ATS on: alates suvest soovis ametiühing olla selle eelnõu loomise
juures. Saatsime sinna kirju taotlusega olla kohtumise juures- neid kohtumisi ei korraldatud. Nüüd,
kui ATS on valmis, saadeti ta seitsmendale kooskõlastusringile ja seitsmendal kutsuti ka ametiühing
justiitsministri vastuvõtule. See on lihtsalt näide.
Ametiühing on tahtnud varakult olla läbirääkimiste juures ja seda on välistatud ja siis kui eelnõu on
valmis, siis kutsutakse. Soovime seda siin, sotsiaalpartnerluse kokkuleppes välistada - siin
Siseministeeriumis.
Eela Velström: Me ei eeldagi siin, et ATSi suurusjärgu seadusemuudatusega võiks nii juhtuda.
Peaasjalikult räägime meie valitsusala õigusaktidest, milledest ATSiga võrdlust ükski ei kannata.
Tarmo Türkson: Kui PPS ja sellest lähtuvad asjad meie haldusalas läbi saavad, siis enamus muid
seadusi, mida tegema hakatakse ei puuduta meie haldusala töötajaid.
Eela Velström: ATS ei ole päris õnnestunud näide, sest me mõlemad oleme informeeritavad ja
konsulteeritavad. Oleme selle eelnõu saanud teiega täpselt samal ajal. See, mida me võiksime siia
kirja panna, on seesama, mida me rääkisime - kui on tehtud eeltööd, viidud läbi analüüs, on tehtud
järeldused ja on kokku kirjutatud esimene projekt- on juba koht, kust algatada arutelu. Ei kujuta
ette, mis on see ametiühingu ressurss, osaleda ministeeriumi igapäevases töös- õigusloomes.
ROTALi esindaja: Kui on näha vajadust, kui mingi algupärane asi on olemas, kui tekib suur
konflikt …
Paloma Krõõt Tupay: Me räägime § 20, millest ma ka rääkisin. Me võtame usaldusisiku seaduse
definitsiooni üle ja kui me loeme seda, mida sa ka näitasid, siis siin ei ole kirjutatud konkreetselt, et
ainult informeeritakse eelnõudest vaid just nendest otsustest - toome selle põhimõtte siia sisse.

ROTALi esindaja: Näeksin sotsiaalpartnerluse leppes sellist tulevikku, et kui leiame mingi põletava
probleemi, mis tuleb näiteks III tasandil välja, aga see ei ole selle tasandi lahendus, siis tuleb see
tuua I tasandisse sisse ja siit saab algatada seaduseelnõu, et konflikt laheneks. Neid on ja neid võib
hakata tulema, sest seadused kogu aeg muutuvad ja midagi võib jääda märkamatuks.
Eela Velström: Selleks on meie regulaarsed kohtumised, ja kui teil on mingi märksõna kusagil
kõrvu jäänud, saate selle siin kohe üles riputada. Meil on tekkinud järjepidevus, mille alusel me
teile informatsiooni lauda toome. Arvan, et me ei oska paljutki veel ette näha ja arvestada, kuidas
see asi meil toimuma hakkab. Aga üle reguleerida ei ole ka mingil moel mõtet, muidu jääb kogu
see loomulik areng kängu. Jätaksin mõlemale poolele veidikene õhku, mis ei tähenda seda, et me
mingilgi moel vähendaksime oma osa aktiivsemas pooles kõigi nende teemade toomises teie ette.
Aga see arusaam, et te rohujuure tasandil olete nende õigusaktide loomise juures, tähendab
osalemist ministeeriumi igapäevases töös, sest õigusloome on ministeeriumi põhiülesanne.
Tarmo Türkson: Te peate mõtlema ka seda, et kui kogu õigusloome protsessi hakatakse tegema ja
me teile seda kirjalikult edastame, siis sooviksime teie poolt saada kirjalikku tagasisidet, et seda
siis ka arvestada ja kui me ei saa arvestada, siis kirjalikult põhjendada, mis teha. Siis palun
arvestada ka sellega, kui seadus on valmis ja parlamenti läinud, siis on teil igasugune võimalus
kadunud, siis olete te kaasvastutajad selle eest. Te ei saa enam öelda - me ei teadnud, meie huvisid
ei arvestatud. Te võtate sellega endale kohustuse panustada, et ühel hetkel ei pea ministeerium
ütlema, kui parlamendis küsitakse: “Kas te ametiühinguga rääkisite- rääkime, kas te neile saatsitejah, saatsime, kas nad teile ettepanekud esitasid - ei esitanud“. Ma ei taha öelda, et te ei tee seda,
vaid see paneb teile kohustuse seda teha.
K. Liivamägi: Et pingeid maha võtta, tooksin teile näite kuidas PPA teenistuses seadust üheskoos
tehti ja väga hästi. Ametiühingud olid selle asja juures kohe, siin Siseministeeriumis eelnõud
koostades kuni Riigikogu komisjoni arutluse juures väljas. Ja selle kohta meil pretensioone ei ole ja
see hakkas siit majast peale.
Eela Velström: Aga ilmselt mingisugusel hetkel, kui te saite juba kogutud materjali, saite ülesande
püstitusele otsa vaadata.
ROTALi esindaja: Ei saanudki arvamust avaldada, kui midagi ei olnud, see oli väga pingeline
protsess omal ajal.
Eela Velström: Tulen punkti 2.4 juurde tagasi ja küsiksin – kas on mingi konkreetne täpsustus, mida
te nüüd eeldate I tasandi õiguste, volituste, kohustuste juures, kas see tuleb näiteks kirjalikult
hiljem?
ROTALi esindaja: Jah, teeme hiljem.
Paloma Krõõt Tupay: Mul on üks küsimus seosed ROTALI I tasandi kohtumisega- saime just enne
paranduse /Ametiühinguga ROTAL/ ma küsin kas see on ROTAL?
K. Liivamägi: Ei pea ROTAL, see on ametiühingute delegatsioon.
Paloma Krõõt Tupay: Kas see on avatud loetelu, kas siia võib veel teisi juurde tulla, või kas siin
tohib osaleda ainult ametiühing?

K. Liivamägi: Jah, ainult ametiühingutega ja Siseministeeriumiga on kokkulepe.
Eela Velström: Ja kui meil tekib juurde mõni usaldusisik, siis me peaksime temaga kohtuma eraldi?
K. Liivamägi: Siis Siseministeerium kohtub eraldi, jääme palun ametiühingute juurde. Kui on
ametiühingud, siis räägime ametiühingutest, kui ametiühinguid ei ole, siis sõlmige teine kokkulepe.
Eela Velström: See tähendab siis seda, et me sotsiaaldialoogiga ikkagi räägime preambulas oma
eesmärkidele vastu, sest usaldusisiku seadus, kust me tahame lähtuda informeerimise ja
konsulteerimise sisus osas tähendab tegelikult seda, et tööandja informeerib ametiühingu
usaldusisikut, kellel on kohustus edastada see kõikidele töötajatele. Ametiühing informeerib kõiki
töötajaid. Aga konsultatsiooni osas ehk teie tagasiside osas saab ta arvestada ainult
ametiühinguliikmete arvamust ja selles osas ei kata me kõiki neid oma valitsusala töötajaid, keda
meil on eesmärk selle informeerimise ja konsulteerimise protsessiga hakata katma.
Merike Võsang: Sotsiaalpartnerluse eesmärk ei ole olla kinnine.
Eela Velström: Olen nõus, et üldisest eesmärgist oleme me teiega veel väga kaugel. Ka kõik
ametiühinguliikmed ei ole korralikult teavitatud, asjadega kursis ja kaasatud n.ö selles
organisatsioonis teadlikult sees. Nagu meie sotsiaaldialoogi eesmärki selgitasime- selle
sotsiaalpartnerluse kokkuleppe konkreetne partner on ROTAL, koos ametiühingutega, mis kas
kuuluvad ROTALisse või mingil hetkel lisandub neid, kes ei kuulu või n.ö astuvad sisse või astuvad
välja, see on tegelikult ametiühingu organisatsiooni küsimus. Aga kokkulepet me sõlmime
sotsiaaldialoogi osas ja sotsiaaldialoogi olemus on avatud.
K. Liivamägi: Sotsiaalpartnerid sõlmivad selle kokkuleppe ja sotsiaalpartnerid on ROTAL ja
Siseministeerium selle kokkuleppe järgi.
Eela Velström: Kokkuleppe järgi küll, aga kas me sotsiaaldialoogi kui sellist ei saa jätta avatuks,
kõigile valitsusala töötajatele?
K. Liivamägi: Sõlmige, kellega te veel soovite, sõlmige see teiste töötajatega, sõlmige teine
kokkulepe ja vaadake, kuidas te selle sõlmitud saate
Paloma Krõõt Tupay: Kas see on töötajate huvides?
K. Liivamägi: Me räägime ametiühingust.
Tarmo Türkson: Kas räägime ametiühingu huvidest või töötajate huvidest?
Eela Velström: Kas need on vastandlikud?
K. Liivamägi: Me esindame ametiühingu liikmeid.
ROTALi esindaja: Aga kõik hüved, mis tulevad lepingust, laienevad automaatselt kõigile.
Eela Velström: Miks te siis ei ole huvitatud kaasamisest kui vastutuse laiendamisest?

K. Liivamägi: Kui nad tulevad ametiühingusse, siis palun väga.
ROTALi esindaja: Me ei ole kunagi ettepanekutest ära öelnud, räägin III tasandist, kus käivad
informeerimised.
Eela Velström: Küsin siis hästi konkreetse näite varal – kas need Häirekeskuse töötajad, kes esitasid
oma kaebuse ja oleksid pidanud eelmisel kohtumisel tulema siia informatsiooni kuulama laua tahakas nad on ROTALi liikmed?
K. Liivamägi: Jah, 2 nendest on.
Eela Velström: Aga 1 järelikult ei ole? Kas me oleksime tema pidanud jätma ukse taha, lihtsalt
seetõttu, et ta ei ole ametiühingu liige, mis sest et ta aktiivselt osaleb probleemide välja-toomises ja
informatsiooni vahendamises?
ROTALi esindaja: Ta ei oleks jäänud ukse taha, kuna meil on õigus nagu me oleme kokku leppinud,
kaasata eksperte. Seesama, et kes ei ole ametiühingus, aga ta jagab seda asja.
Eela Velström: Ärme pane asjadele valesid nimesid, räägime võimalikult selgelt. Antud juhul see
oleks tähendanud seda, et me oleksime oma kokkuleppe alusel pannud selle inimese ees ukse kinni.
Kas see on tõesti see, mida te n.ö sotsiaaldialoogi toimimisest tahate? Me ei saa eeldada, et kõik
inimesed, kes saavad anda oma panuse, on kas juba astunud või mingi kiirema n.ö ajaperioodi
jooksul astuvad ametiühingu liikmeks. See on vabatahtlik ja ma täiesti tunnustan teie õigust
eeldada, et inimesed seda teevad, aga te ei saa seda võtta ja sätestada kohustusena.
ROTALi esindaja: Aga räägime nüüd sellest, et lõpplahendus, kui me paneme siia kõik töötajate
esindusorganisatsioonid, kellel on õigused, nagu te teate, et ametiühingu rakukese võib luua, kui 3
inimest on koos. Ja nüüd meie mitteorganiseerunud inimesed teevad näiteks igaüks kolmeliikmelise
grupi, siis peame 2 korda suurema saali võtma.
Eela Velström: Arvan, et meie tööandjana pooldame seda, kui need inimesed esindavad neid samu
päästjaid ja tulevad meie juurde. Esimese sammuna on nad loonud ametiühingu ja tahavad pääseda
selle laua taha, siis ka meie esimene vastus neile antud kontekstis oleks see, et – palun
kontakteeruge PÄA töötajate ametiühinguga ja looge oma koondesindus. Me ei ole huvitatud
kolima suurde sinisesse saali. Konstruktiivne saab see laudkond olla 10-15% suurenduse osas,
edaspidi peame rääkima sootuks teiselaadilisest koosolekust. Siis me suudame veel anda tagasisidet
ja suudame kõikide inimeste arvamusi veel kuulda võtta. On teatud kriitiline suurus, kus koosolek
on veel töine. Palun ärge saage sellest siin nii aru, et me oleme huvitatud n.ö suurest hulgast
esindajatest. Me oleme huvitatud sellest, et see õigus oleks meie sotsiaaldialoogi sätestatud
põhimõtetes olemas, et see õigus jääks alles. Tööandjal on alati lihtsam rääkida läbi ühe
ametiühinguga kui kolmega.
K. Liivamägi: Me ei lepi sellega, siis jääb partnerluse kokkulepe sõlmimata.
Tarmo Türkson: Kas see on teie ametlik ettepanek?
K. Liivamägi: Meie ettepanek on, et I-II tasandil kohtutakse ametiühingutega, mitte töötajate
esindusorganisatsioonidega.
ROTALi esindaja: Et viia see III tasandile ja seal koondada need asjad, see teeb palju tööd juurde.

Eela Velström: Siis on meie järgmine teema see, et me mõtleme, kas me paneme siia sisse
omapoolse õiguse laiendada sotsiaaldialoogi teiste kokkulepetega, teiste töötajate esindajatega, sest
sellisel juhul, kui me peaksime olema olukorra ees, kus teie hinnangul mingite järgnevate aastate
jooksul kerkivad esile uued partnerid ei kvalifitseeru siia laua taha, siis peame nendega
sotsiaaldialoogi eraldi, mis tähendab muuhulgas ka seda, et te kaotate protsessi üle omapoolse
kontrolli. Kui te sellega nõus olete, siis tähendab see meile tööd juurde, see ei meeldi meile, aga me
oleme nõus selle kohustuse endale võtma.
K. Liivamägi: Ma ütlen, et see ei ole mitte ainult meie seisukoht vaid ka Eesti Ametiühingute
Keskliidu seisukoht, kelle juristidega me selle ka läbi oleme arutanud.
Eela Velström: Aga olete nõus, et Siseministeeriumile jääb õigus sotsiaaldialoogi laiendada sellisel
juhul?
K. Liivamägi: Ma ei tea, kuidas te selle kokku lepite. Punktis 2.1 on kõik öeldud.
Eela Velström: Sellisel juhul ei ole see enam esimene, kõrgeim ja ainus tasand, vaid see saab olema
üks mitmest.
ROTALi esindaja: Üritame siis saada oma liikmeteks kõik.
Eela Velström: See võiks olla teie huvi.
Merike Võsang: Mul on üks küsimus – kas ma saan õieti aru, et usaldusisikul on kohustus viia see
informatsioon kõikide töötajateni?
Eela Velström: Jah.
K. Liivamägi: Ametiühingu liikmeteni.
Eela Velström: Ametiühingul on kohustus viia info kõikide töötajateni, aga tal ei ole õigust
konsulteerida mitte ametiühingu liikmetega. Usaldusisik vahetab nii infot kui ka konsulteerib, sest
ta on valitud kõikide töötajate poolt. Ametiühingu usaldusisik on valitud ametiühinguliikmete poolt,
seega on tal sellest direktiivist ja Eesti Vabariigi seadusest johtuvad kohustused ja õigused piiratud
sellega, et informeerimise õigus ja kohustus on kõigi töötajate osas, aga konsulteerimise ja sealt
lähtuva kaasotsustuseõigus vaid oma liikmete osas.
K. Liivamägi: Paneme selle protokolli, arvan, et kui me järgmine kord kokku saame, siis me ütlema
ametiühingupoolse definitsiooni ja oma seletuse.
Merike Võsang: Kas see füüsiliselt kõikide teavitamine…..
Eela Velström: See on nüüd selle seaduse eripära, olen alati öelnud, et ma ei kujuta ette, kuidas seda
silmas peetakse, sest näiteks § 20 ütleb, et tööandja informeerib vastavalt raamatupidamise
seadusele koostatud majandusaasta aruandest hiljemalt 14 päeva peale majandusaasta aruande
kinnitamist ja kui me võtame sellise suure tööstusettevõtte, kus enamus inimesi näiteks keevitab,
siis ma ei kujuta ette, et oleks võimalik viia majandusaruanne paberkandjal ( sest need inimesed
oma töökohtadel arvutit ei oma) iga töötajani. See ei ole reaalne. Sellepärast seadus teeb ka teatud

mööndused, et kui inimesi keegi ei esinda, siis sel juhul peakski majandusaruande nendeni viima
tööandja. Kui nüüd tööandja on vastamisi partneriga, on ta siis ametiühingu või töötajate
usaldusisik, siis saavad nemad leppida kokku viisis ja kanalis, kuidas seda tehakse. See võib olla
lihtsalt see, et kõik töötajad saavad SMSi, et majandusaasta aruanne on usaldusisiku või
ametiühingu koduleheküljel. Kes on huvitatud, see läheb, aga informeerimiskohustus on sellega
täidetud. Inimesteni on viidud teave, kus see informatsioon on kättesaadav. Seni kuni esindatust
üldse ei ole, sellist võimalust ei ole või tuleb iga inimesega eraldi kokku leppida. See on üsna suur
töö ja koormus tööandjale see Euroopa Liidu direktiivi vastu võtmine, mis päädis usaldusisiku
seadusega ja kui te ei ole kursis sellega, siis see oli üks viimaseid direktiive. Eesti pidi ratifitseerima
selle peale 2004. aastat, kuid see seadus võeti vastu alles 2007. aastal. Sellele eelnesid väga tulised
läbirääkimised nii tööandja kui ka Ametiühingute Keskorganisatsioonide poole pealt – see on väga
mahukas teema.
Tarmo Türkson: Siis punkt 2.1. jääb lahti, selles mõttes, et jätab lahti ja 2.3.1 kirjutab ROTAL.
K. Liivamägi: II tasandil on samuti ametiühingu organisatsioon.
Tarmo Türkson: Kas ametiühingu organisatsioon või ROTAL?
K. Liivamägi: See oli meil projektis kirjutatud – II tasandil kohtuvad Siseministeerium ja
valitsusala asutuste juhtkonnad nende juhtimisala ametiühingutega, kaasates vajadusel eksperte, see
oli meie projektis.
Eela Velström: Vaatame need asjad üle, teksti terviklikkus ongi oluline.
K. Liivamägi: Nüüd veel punkt 4 – me ei ole selle viimase lõpuga nõus. Punkt 4 võtab ära
igasuguse õiguse meediaga suhtlemisel. Meie ettepanek oli, et me paneme punkti sinna,
„sotsiaalpartnerid teevad kõik endast oleneva, et sotsiaaldialoogi käigus esile kerkivad erimeelsused
lahendatakse ühiselt koostöös ja punkt“.
Eela Velstöm: Me võime seda sõnastust kindlasti veel arutada, aga mingisugused meediareeglid
oleks meie mõlema huvides kokkulepitavad. See on ikkagi dialoog.
Tarmo Türkson: Katsuks rääkida ikka siin, mitte …
K. Liivamägi: Nagu ma aru saan, on teiepoolne pressiesindaja siin praegu olemas. Viimastel
kordadel oleme kokku leppinud, mida me meediasse anname, mida mitte. Aga kui me siin niiviisi
kokku lepime, et enne avalikkuse ette jõudmist, läbirääkimiste teel……
ROTALi esindaja: Jätame “ enne avalikkuse ette jõudmist“ välja, „ läbirääkimiste teel“ jätame sisse
– „ koostöös läbirääkimiste teel “.
Tarmo Türkson: Kas selline sobib?
Eela Velström: Selge on see, et kui meil läheb hästi, siis tahame sellega mõlemad meediasse jõuda,
aga kui ei lähe hästi, siis me tahame ehk ka meediasse jõuda, aga küsitav on, kuidas see mõjutab
seda, et meil võiks minna hästi?
ROTALi esindaja: Siiamaani oleme kokkuleppele jõudnud.

Eela Velström: Viimane piirivalve pool on, aga küsiksin, kas te olite ise teadlikud, et selline
informatsioon meedias ilmub. Meie ei olnud teadlikud, et Postimehes ilmub pikk artikkel Ahti
poolt. Meie ei olnud, PPA ei olnud ja küsitav on see, kas ja kuidas see aitab kaasa sellele, et viime
omavahelised suhted ja informatsiooni paremale tasemele? Pigem küsimus meedia poolt oli see, et
milles tegelikult probleem siis on? Inimesed ei ole teatud ettepanekutega nõus, otsustavad
pöörduda kohtusse, isegi see ei ole meediasõnum. See õigus on igal Eesti Vabariigi kodanikul
olemas.
K. Liivamägi: Aga see, ma saan aru, ei juhtunud ühe inimesega, seal oli ikka päris suur seltskond.
Merike Võsang: See, mis tegelikult juhtub, saavad inimesed teada, kui on käes 1. jaanuar, siis ikka
peaks ütlema inimestele, milline ametikoht neid ootab
Eela Velström: Kuuleme sellest siis homme PPAs, aga see teave, mis minul on, on see, et kõikidele
ametikohtadele, kus üleviimine eeldas töötaja nõusolekut, on teatised esitatud. See, mis puudutab
neid üleviimisi, mis toimuvad seaduse järgi, on kinnitus tulemas PPA direktor käskkirja näol, mis
praegu tinglikult ootab PPA koosseisu piirnumbreid, Milles me aga oleme ühel meelel, on ikkagi
see protseduur, mida peab läbi viima. Ilmselgelt ei ole töötajaid informeeritud laiemalt.
Merike Võsang: Nad ei tea, mis 1. jaanuaril juhtub.
Eela Velström: Minul on nimekiri 371 inimesest ja nendest ainult 60-70 on piirivalvurid, ülejäänud
on kõik politsei enda struktuurist. Esmaspäeval sain ma selle kohta informatsiooni ja kui ma sellele
tabelile otsa vaatan, siis kõige suuremad erinevused selles endises ja 1. jaanuarist pakutavas
staatuses on tegelikult politsei poolel. Piirivalve poolel on mõned üksikud, mis üldse torkavad
muutuses silma.. Samas on PPA sõnum see, et kellelgi ei muutu palgatingimused ega sotsiaalsed
garantiid.
Merike Võsang: Seda nad korrutavad, see on ainus asi, mida nad ütlevad
ROTALi esindaja: Kaks aastat tagasi oli esimene kord, kus viidi kokku. Seal garanteeriti, et palgad
ei muutu, enne seda olid palgad kõrgemad. Lepiti kokku natuke alla laskmisega, 8%.
Eela Velström: See on täiesti sootuks teine asi. 8% palgalangus ei ole üldse seotud politsei
struktuurimuudatustega.
ROTALi esindaja: Ei, aga sellel ajal see kõik toimus, nüüd tuleb uus reform peale, viiakse
madalamale, jälle hoitakse palka. Selle võiks ükskord ära lõpetada. Võiks öelda, et nüüd on palk
niimoodi ja ongi nii, et ei viida jälle üle, ei lõpetata eelmist ära, tuleb järgmine peale. See on pidev
selline – kogu aeg tõstetakse, säilitatakse see eelmine, mida lubati säilitada 2 aastat. Pidevalt midagi
säilitatakse,
ROTALi esindaja : Selge see, et inimene vajab informeeritust, siis tuleb aega anda, et see asi järele
mõelda, siis on hoopis teine tulemus.
Tarmo Türkson: Ma nüüd segan teie vestlusele vahele, mul saab kahe minuti pärast aeg otsa, ma
tahaks, et me lepiks 2 asja kokku:
1. Millal me järgmine kord kokku saame?

2. Millal me saaksime valmis omapoolsed parandused, et need ROTALile saata?
Eela Velström: Esimene küsimus on see, kas see on reaalne veel jooksval aastal?
Tarmo Türkson: Siis on see jõulude ja uue aasta vahel, jääb sellesse 4 päevasesse nädalasse.
K. Liivamägi: Mina olen olemas, minul ei ole probleemi.
Eela Velström: Eeldades, et me näiteks saame intensiivse ettevalmistusega kokkuleppele ja
elektroonilise materjalide vahetamisega nii kaugele, et ministriga need dokumendid veel sel aastal
allkirjastada - sotsiaalpartnerluse kokkuleppe uuendamine ja kollektiivlepingu lisa, - siis sellisel
juhul on meil väga kena punkt sellele aastale.
ROTALi esindaja: Kindlasti tuleb sisse panna see, et kuidas jääb palgaläbirääkimistega?
Eela Velström: Selle me paneme tõenäoliselt ikkagi, kuna me kollektiivlepingu tingimuste
jätkumisest ja nende uute kollektiivlepingute tähtaegadest räägime - siis selles lisas, ma arvan, see
läheb sinna kollektiivlepingu juurde, mitte siia.
K. Liivamägi: Ma kujutan ette, see tuleks vormistada nii nagu me Marko Pomerantsiga tegime, oli
kollektiivleping, sellel kuupäeval sõlmitud kollektiivlepingu muudatus.
Eela Velström: Antud juhul ma lisaks selle olemasoleva kollektiivlepingu lõpetuseks. Ta ei muuda
midagi, ta on lisa, mis lõpetab midagi.
ROTALi esindaja: … see on sõlmitud ikkagi ROTALi ja valitsuse vahel, see tähendab, et see
leping jääb ju kehtima. See ei muutu, seesama kollektiivleping, mille kirjutas alla siseminister,
kellel oli valitsuse volitus, see tähendab seda, et Siseministeerium ühepoolselt ei saa seda lõpetada.
Nii kaua, kui astmepalku pole muudetud, nii kaua kehtib see leping ju edasi.
Tarmo Türkson: Leping lõpeb, aga tingimused kehtivad edasi
Paloma Krõõt Tupay: Leping lõpeb 31. detsember, see on lepingus sees.
Eela Velström: Mida me oleme tahtnud kokku leppida on see, et need tingimused selgelt kehtivad
nii kaua, kuniks te oma asutustes ei ole kokku leppinud teisiti.
ROTALi esindaja: Siin on niiviisi, et töörahukohustus kaob ära.
K. Liivamägi: Kui tohib, siis ma küsiksin – kas me leiame mingid ühisused ka ATSi suhtes või ei
ole te veel valmis?
Tarmo Türkson: Mina ei ole valmis seda veel rääkima
K. Liivamägi: Mul lihtsalt tekkis mõte, et võiks seda arutada, kuna me kohtusime justiitsministriga
ja minister ütles, et hüvede suhtes tema mingisuguseid järelandmisi ei tee. Minul on nagu küsimus
nende lisapäevade suhtes, see jooksis suvel juba läbi, et 10 kalendripäeva, mis on lisapuhkus, ega
see tegelikult lisaraha juurde ei küsi. Raha, rahaks, aga et inimene teeb tööd, selle teenitud staaži
pealt täiendavate puhkusepäevade poole pealt.

Eela Velström: Selle arvelt saadakse vähendada riigiametnike arvu. See on päris selgelt välja öeldud
argument.
Tarmo Türkson: Ma väga vabandan, ma pean ära minema. Kas me tänasest kohtumisest ka
pressiteate teeme?
Eela Velström: Ootame selle järgmise korra ära.
K Liivamägi: Teine küsimus on ametniku staatuse küsimus. Seal küll on nüüd täpselt ära toodud see
… teil ministeeriumis probleeme ei tekita?
Eela Velström: See teeb meid selles mõttes murelikuks, et mingeid selgeid juhiseid, kuidas
ministeeriumid edasipidi jagavad oma personali ametnike ja töölepingu alusel töötavate inimeste
vahel, ei ole. Seda me oleme nüüd nii Rahandusministeeriumis kui ka Justiitsministeeriumis
rääkinud, seal on olnud pigem küll need nõupidamised teiseteemalised ehk nad puudutavad
teatavasti neid tugiteenuste tsentraliseerimisi, kõigi riigiasutuste SAPi raamatupidamise programmi
peale viimist, aga nad lähevad kõik siia personalijuhtimisse sisse. Lõppkokkuvõttes läheb arutelu
alati ATSi peale, mis sealt siis johtub. Personalijuhte ja ministeeriume teeb tõsiselt ärevaks see, et
meil võib kerkida üles kümneid ja sadu ebavõrdse kohtlemise juhtumeid, kus näiteks ühe valdkonna
töötajad ühes ministeeriumis liigitatakse ametnikeks, teistes näiteks aga töölepingu alusel
töötajateks. Ja midagi ei olegi teha, kuni riik selleks mingeid suuniseid ei anna. Seni kuni ATSi
alusel laienesid ametnikel märkimisväärselt suuremad sotsiaalsed garantiid, siis uus ATS võtab neid
väga palju vähemaks, järgi jääb vaid 35 päevane põhipuhkus. Ärevuseks materiaalset põhjust on
vähe, aga ma ei ütleks, et see materiaalne argumentatsioon siin olulisem on. Olulisem on inimestele
muudatuse põhjuse selgitamine. Ma oleksin isegi segaduses, kui mulle öeldakse, et õieti nagu
põhjust polegi, aga lihtsalt tõstame su siit sinna. Lõpeb sinu ametniku staatus ja sinuga sõlmitakse
tööleping, et riigil peaks olema väga selgelt eesmärgistatud valemid paika pandud. Millistest
valdkondades me räägime töölepingulistest suhetest, eeldusel, et need on tööturuga võrreldavad,
eeldusel, et need inimesed liiguvad riigiasutuste ja erasektori vahel võrreldavate töö sisu ja
tasustamise alustel ja eraldi siis ametniku staatus.
K. Liivamägi: Mina näen küll tänasel päeval ohtu, seesama kõhn riigi
sinnapoole mängima, et meil riigi haldussuutlikkus järjest väheneb.

rahakott, see hakkab

Eela Velström: Ega seda, argumentatsiooni, et me haldussuutlikkust vana ATSiga suudaks säilitada,
samuti ei ole. Mina isiklikult, võibolla sellepärast, et minu taust ongi erasektori oma, pean
muudatusi ATSis mõistlikeks vähemalt 75 - 80% ulatuses. Kui nüüd on küsimärgid üleval, siis
eelkõige just seetõttu, et ametniku maine või ametniku väärikus, seda siis arendatakse
Justiitsministeeriumis ja Tehnikaülikooli avaliku halduse õppetooliga kooskõlas, et me peame
ikkagi mingi tähenduse inimeste tööle andma ja me ei tohi neid ametnikke sellest ilma jätta. Sellisel
juhul peab seadus väga selgelt ametniku väärikuse, koos õiguste ja kohustustega, ja selle riigipoolse
tunnustamisega ATSi kaudu inimesteni viima.
K. Liivamägi: Teeme siis niiviisi, ma pakun välja, et järgmise kokkusaamise lepime meili teel
kokku.
Eela Velström: Kui me eeldame, et me saame selle koostöö n.ö ühele poole ja saame ministri „laua
taha“.

K. Liivamägi: Meil oleks väga meeldiv, kui me eelnevalt projekti ikkagi kätte saame. Üritaksime
siis meili teel mõningaid ettepanekuid saata, mida siin korrigeerida. Võtame suunaks, et jõulude ja
uue aasta vahel kohtume, kui õnnestub. Aitäh!
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