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1) Eelnevate kohtumiste protokollid.
2) Kollektiivlepingu lisa allkirjastamine.
3) Sotsiaalpartnerluse kokkuleppe allkirjastamine.
K. Liivamägi: Alustame praktilistest asjadest. Meil on allkirjastatuna puudu eelmise ja üleeelmise kohtumise protokollid. Üle-eelmise kohtumise protokolli all mõtlen siis selle
kohtumise protokolli, kus osales ka Häirekeskuse juht.
R. Maat: Me peame seda siis kantseleist uurima. Tegelikult nad registreerisid protokolli ära,
aga võib-olla siis on jätnud selle teile edastamata. Me saame selle üle kontrollida.
K. Liivamägi: Aga mis me eelmise protokolliga teeme? Ma tean, et seal juhtus apsakas. Meil
on lint olemas, aga see on Tartus.
E. Velström: Meie lint on tegelikult taastatud, aga me hea meelega kontrolliksime selle
olemasoleva lindiga üle. Referendil on protokoll tegelikult peaaegu valmis, ta teeb selle
sellisel kujul ära, nagu võimalik, siis me saadame teile ja kui seal tekib mingeid küsimusi, siis
vaatame neid lindiga koos.
K. Liivamägi: Selge. Teeme nii. Et meil ei tekiks selle kokkuleppe juures väärmõistmisi, on
ettepanek teie poolt tulnud kommentaar panna protokolli – “punktide 2.4 ja 3 osas vastuolu
punktide vahel siiski ei ole, sest erimeelsuste lahendamine eeldab mõlemapoolset selgitust
erimeelsuste olemuse ehk sisu suhtes“.

E. Velström: Seal oli punktide 2.4 ja 3 osas ametiühingu esialgne kommentaar, et kas
punktides pole vastuolu, kuna üheltpoolt me just nagu kohustume mittenõustumist kirjalikult
põhjendama, samas me lahendame erimeelsused läbirääkimiste teel. Ja minu kommentaar oli,
et ka igasugustele läbirääkimistele võiksid eelneda poolte kirjalikud positsioonid, mille pealt
saab neid asju hakata lahendama. See ei ole mõeldud nii, et kirjalik põhjendus on nüüd
„kivisse raiutud“ otsus, vaid et, kui me oleme erineval meelel, siis me jätkame põhjendamist
ja argumenteerimist seni, kuni me saavutame kompromissi.
K-M. Vaher: See 2.4 puudutab õigusaktide eelnõusid?
E. Velström: Kõiki meie teemasid.
K. Liivamägi: Kas rohkem kommentaare ei olnud?
E. Velström: Sotsiaalpartnerluse puhul oli veel see viimane kommentaar, mille Rotal saatis
täna hommikul ja mille ma panin praegu siia eraldi lehele kirja, s.o punkti 2.3 viimane lõik –
III tasand – seal viimane lause kõlab hetkel nii, et pooltel on õigus kutsuda kohtumistele I ja II
tasandi esindajaid ning eksperte. Ametiühingu uus pakkumine on, et õigus oleks kaasata ainult
eksperte. Minu küsimus on, et kui näiteks tahetakse kutsuda selgitusi andma I või II tasandi
inimesi, siis kas see on siis välistatud?
K. Liivamägi: Meie argument oli, et kui esindajad kaastakse juba III tasandile, siis praktiliselt
on I ja II tasandile minevate küsimuste probleem välistatud. Sealt juba tulevad siis „pidurid
peale“. Sellepärast arvati, et esindajad võiks sealt välja jätta. Mina ütleksin siinkohal välja
oma arvamuse, et esindajad või eksperdid, ega seal suurt vahet pole.
E. Velström: Nõus, ega see ei olnudki mõeldud nii, et me sellega ühtlustame neid tasandeid.
Tooksin sellise elulise näite, et kui päästekomando tahaks enda juurde kutsuda mingisuguses
küsimuses Päästeameti peadirektori asetäitjat ennetustöö alal, siis antud juhul me ütleksime, et
ei saa, kuna tal on õigus rääkida ainult päästekomando juhiga. Aga kui ta ikkagi tahab, siis
kuidas ta oma küsimustega asetäitja juurde pääseb?
K. Liivamägi: Siis nimetame teda eksperdiks. Aga olgu, ma arvan, et selle sotsiaalpartnerluse
kokkuleppega probleeme ei ole enam. Kirjutame selle alla? Kumma variandi jätame?
E. Velström: Jätame ehk selle laiendatud variandi, et on õigus kaasata kohtumistele nii
esindajaid kui eksperte.
K. Liivamägi: III tasandil jätaks ikkagi esindajate kaasamise välja? See variant ongi praegu
selline. Aga ma vaatan, et siin on näpukas. II tasandi juures on kirjas, et õigus on kutsuda
kohtumise juurde I ja/või II tasandi esindajaid ja eksperte.
E. Velström: Kui ma viimast parandust sisse viisin, siis ma ilmselt tõstsin selle valesse kohta.
Lähen prindin siis veelkord välja 2. lehekülje selliselt, et III tasandil I ja II tasandi esindajaid
ei ole juures.
K-M. Vaher: Aga siin ei olegi seda ju?

K. Liivamägi: Jah, aga seal on II tasandi juurde sattunud III tasandilt välja jääma pidanud
lause osa.
K. Liivamägi: Aga räägime vahepeal siis kollektiivlepingust. Minu küsimus tegelikult on
seotud uue avaliku teenistuse seadusega. Sinna on sisse kirjutatud, et nii päästeteenistujate kui
politseiametnike palgajuhendi kehtestab siseminister avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 3
sätestatud korras. See § 61 lg 3 ütleb, et minister ja riigisekretär kehtestavad käesoleva
seaduse § 8 lg 1 punktis 6 nimetatud määrusest lähtuvalt ja kooskõlastatult
Rahandusministeeriumiga vastavalt ministeeriumi ja Riigikantselei ning ministeeriumi
valitsemisalas olevate ametiasutuste palgajuhendi käskkirjaga. Kui nüüd järgmisi
läbirääkimisi peame, siis sotsiaalpartnerluse kokkuleppega on kokku lepitud, et palga
läbirääkimise lähevad valitsuse tasandile, aga siin ma näen, et siseminister kehtestab
palgajuhendi.
T. Türkson: Palgajuhendi, aga mitte palkade piirsummad.
K. Liivamägi: Jah, piirsummad me siis räägime ikkagi läbi valitsusega, aga mis puudutab
palgajuhendit, siis selles osas me räägime ikkagi siseministriga?

T. Türkson: Kui uus avaliku teenistuse seadus saab vastu võetud, siis alles me näeme, millises
sõnastuses ta täpselt tuleb ja saame selgeks, mida räägime meie läbi ja milliseid asju tuleb
valitsusega läbi rääkida. Praegusel hetkel mina ei julgeks ühtegi siduvat kohus7471(i)-2.16436(i)-2.1643.74(s)(m

K. Liivamägi: Probleem oli selles, et kas me saame kollektiivlepingu lisa punktist 2
ühtemoodi aru. Kui Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet sõlmivad ametiühinguga
kollektiivlepingu, siis seal ei saa nad kokku leppida miinimumpalga määrasid. See on
valitsuse tasandi kokkulepe. Kui nemad sõlmivad kollektiivlepingu, siis need punktid, mis
meil on kokku lepitud praeguse kollektiivlepinguga ministri tasemel, need ei muutu. Väga
oluline on päästjate jaoks ka 24-tunnine töövahetus. Et kui seda kohapeal kokku ei lepita, siis
see kollektiivlepingu punkt jätkab toimimist kuni selle muutmiseni.
E. Velström: 24-tunnine töövahetus võib osutuda väga selgelt taunitavaks EL poolt. Kui see
osutub vastuolus olevaks EL direktiiviga ja sealtpoolt alustatakse surve avaldamist, siis me
peame maha istuma ja rääkima, mis see võimalik alternatiiv on.
K. Liivamägi: See, mis puudutab päästjate 24-tunnist töövahetust, see on tegelikult
töötingimusi halvendav. Me oleme nii kokku leppinud, kuna päästjad ise seda soovivad.
E. Velström: Jah ja see ei ole ebaseaduslik, kuna Eesti seadusandlus seda lubab praegu
kollektiivlepingus kokku leppida.
K. Liivamägi: Jah, kui osapooled on kokku leppinud selles halvendavas tingimuses, kus on ka
väga palju positiivset, siis see on praegu kokku lepitud. Ainuke asi, kui nüüd tõesti
kollektiivlepingu seadusesse kirjutatakse sisse, et kollektiivlepingus ei tohi kokku leppida
direktiividest või muust seadusandlusest tulenevalt halvendavaid tingimusi.
E. Velström: Praegu on siiski pigem nii, et direktiivid ise need erandid ette näevad. Mina
vaatasin pigem sellisesse tulevikku, et kui direktiivi kohaselt EL-s enam 24-tunnist vahetust
ette ei nähta. EL hoiak on pigem see, et 24-tunnine töövahetus ei ole inimväärikas.
K. Liivamägi: Jah, aga seda saab kokku leppida mõlema osapoolega. Eelmine ja üle-eelmine
aasta me sel teemal siin laua taga diskuteerimine kõvasti ja päästjate jaoks on see 24-tunnine
töövahetus tunduvalt suuremate plussidega kui miinustega.
K-M. Vaher: Eks ta on selline kaalutluse koht. Kui jõutakse järeldusele, et miinused kaaluva
plussid üles ja seda tehakse üldregulatsiooni tasemel, siis me peame jälle sel teemal maha
istuma.
K. Liivamägi: Siis istume maha jah. Allkirjastame nüüd kokkuleppe?
Toimub sotsiaalpartnerluse kokkuleppe allkirjastamine.
K. Liivamägi: Nüüd siis läheb ehk sotsiaaldialoog paremini käima. Piirivalve poolel pole
asjad eriti hästi ja mulle helistasid ka päästjad, et neil on probleeme. Sotsiaalpartnerluse
kokkulepe tuleks nüüd saata kõikidele asutustele. Täna on veel olemas veel ka prefektuurid,
seega ka neile.
E. Velström: Ma olen endale väga hästi aru andnud, et ministeeriumil algab selle
kokkuleppega suur töö. Selgelt me peame ametites selle paberi mitte ainult ametlikult alla
saatma, vaid ka ise protsessi juures olema, et see asi hakkaks tööle. Kindlasti ma tahan aasta
alguses iga ameti juhi käest kontaktisiku, kes selle asja eest vastutab. Tema paneb paika
kohtumiste ajakava. Samuti hakkame jälgima päevakava kui ka kohtumiste protokolle.

K-M. Vaher: Suur töö esimese etapi osas on ära tehtud. Aitäh Kalle asjaliku koostöö eest!
K. Liivamägi: Kena, et meie ettepanekuid ka arvesse võeti ja ühise diskussiooni tulemusel
saavutasime selle, mis praegu alla sai kirjutatud.
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