Sisem inisteerium

Riigi- ja omavaIitsusasUtUste

Töötajate Ametiühingute Liit

SOTSIAALPARTN ERLUSE KOKKU LEPE

PREAMBULA

Siseministeeriumi poolt oma va|itsusa|as e|lu kutsutava sotsiaalpartner|use eesmärk on arendada
sotsiaalset dialoogi Siseministeeriumi ja selle valitsusala asutuste juhtkondade ning Siseministeeriumi
asutuste töö|epinguIiste töötajate ja ametnike (edaspidi koos nįmetatud Töötajad) vahe|,
Sotsiaa|dia|oogi arendamiseI oma vaIitsusalas juhindub Siseministeerium põhimõttest, et
tööturudemokraatia arendamise ja sotsiaa|partner|use tugevdamise üheks nurgakiviks on avatud
dia|oog kõikide tööturu osapoo|te vahe|.

Lähtuvalt ee|toodust on ühe|t poo|t Siseministeerium
ja

teise|t poo|t Riigi- ja omavaIitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (edaspidi ROTAL) kui enda ja
oma Iiikmesorga nisatsioonide iikmeįd esindav sotsiaa|dia Ioogi pa rtner,
I

edaspidi eraldi nimetatud Poolja koos nimetatud Pooled,

sõlmin ud käesoIeva sotsiaaIpa rtnerluse kokkuIeppe
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a ||jä

rgnevas:

Poo|ed on kokku leppinud arendada sotsiaa|dia|oogi Siseministeeriumi vaIitsusa|as järgmisteI

eesmärkide|:

1.1d

arendada Poolte

vahel

irektiividest tulenevaid sotsiaa

t'2

Idia

ILO konventsioonidest

ja

Euroopa Liidu asjakohastest

loogi põhimõtteid;

ja

tugevdada Töötajate suuremat kaasatust Siseministeeriumi

seIle aIlasutuste

juhtkondade poo|t võetavatesse töösuhteid puudutavatesse otsustessc;

1,3

edendada Poo|te vahelist koostooc| tookeskkonna ning töösuhete parandamisel (mh

koo|itus, töötasu, töciohutus, töötervishoid, toöaeg

jm),

,'
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Poo|ed kinnitavad oma tahet tegutseda käesolevas kokkuleppes kirje|datud sotsiaa|dialoogi

mudeIi aIuseI a||järgnevalt:

2.t

sotsiaaIdia|oog on avatud va|įtsemisala kõikideIe ametiühinguteIe (ühingutesse
mittekuuIuvate Töötajate kaasamiseks võtavad Pooled vastastikuseI kokkuIeppeI kasutuseIe
täiendavad võimaIused) ;

2.2

vaIitsusa|a kõigi|e Töötajate|e tagab Siseministeerium informeerimise ja

konsulteerim ise;

2.3

sotsiaaldialoog toimub peamiselt, aga mitte ainult, kohtumiste vormis:

l

tasandi| kohtuvad Siseministeeriumi esindajad ametiühingute esindajatega. l tasandi
kohtumised toimuvad vähema|t üks kord kvartaIis. Poo|teI on õigus kaasata kohtumisteIe
eksperte.

ll

tasandil kohtuvad valitsemisala asutuste juhtkondade esindajad nende juhtimisala
ametiühingute esindajatega, Il tasandi kohtumised toimuvad vastava|t vajaduse|e, aga
vähemalt 5 korda aastas. Poo|te| on õigus kaasata kohtumiste|e eksperte.
l!l tasandil korra|datakse kohtumisi vastava|t vajaduse|e regioonide, struktuuriüksuste või
tegevusalade kaupa' Poo|teI on õigus kaasata kohtumiste|e eksperte.

2'4

Lähtuva|t käeso|eva sotsiaalpartner|use kokku|eppe punktis 1 kirje|datud
eesmärkidest, Iepitakse l tasandi kohtumistel kokku sotsiaaIdiaIoogi vaIitsemisa|a-ülesed
eesmärgid ja põhimõtted, samuti |angetatakse sotsiaa|dia|oogi arengu käigus vaja|ikuks
osutunud ühisotsused ja p|aneeritakse tegevused. Poo|te huve või õigusi puudutavad
õigusaktide eeInõud edastab Siseministeerium aegsasti kirjaIiku|t või e-posti teeI
ametiühingute esindajate|e, määrates Vastamiseks mõist|iku tähtaja. Esitatud õigusaktide
ee|nõude kohta ametiühingute esindajate poo|t kirja|ikku taasesitamist võima|davas vormis
tehtud ettepanekute mittearvestamist põhjendavad Siseministeeriumi esindajad kirjalikku
taasesitamist võimaIdavas vormis mõist|įku aja jooksu|.

2.5

lI tasandį kohtumisteI peetakse kolIektiivseid |äbirääkimisi, sõ|mitakse

asutuste

kol|ektiiv|epingud ja jä|gitakse nende täitmist, samuti toimub partnerite informeerimine ning

partneritega konsu|teerįmine. KolIektiivlepingu partneriteks on seaduse aIusel sel|eks
kvaIifitseeruvad PooIed, mitme töötajate esindusorganisatsiooni oIemasoIul on asutuseI
kohUstus võtta arvesse kõigi võimaIike lepingupartnerite õigusi. Lahkarvamused viiakse
lahendamiseks
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|gaI

I

tasandile.

tasandi kohtumisteI käsitletakse küsimusi, mis vajavad ettevaImistust enne I ja
tasandįte|e viimist või ei oma vaIitsusala. ega asutuseü|est tähendust.

||

tasandil on sotsiaa|dia|oogi kohtumisteI osaleva Poo|e esindajate| õigus nõuda

vajaduse| teise Poole esindajate|t kohtumise kokkukutsumist mõist|iku aja jooksu|. Kui teise

Poole esindajad on seisukohal,

.--.-'

et

kohtumise korraldamine

ei ole

vajalik, edastavad
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vįimatinimetatud oma põhjendatud seisukoha kohtumist sooviva Poole esindajateIe kirjaIikku
taasesita m ist võima Idavas vormis.

2.8

lgal tasandil rakendavad kohtumistel osalevad Poolte esindajad informeerimise ja
konsu|teerimise põhimõtteid |ähtuva|t töötajate usa|dusisiku seaduses sätestatUst.

3.

Pooled teevad kõik endast o|eneva, et sotsiaa|dia|oogi käigus esi|e kerkivad erimeelsused
Iahendata ks ü h ises koostöös |ä birää kimiste teel.

4.

Kokku|epe on koostatud kahes eksemp|aris, kumma|egi Poole|e üks eksemplar,

5,

Kokku|epet tutvustatakse Siseministeeriumi
ĪöötajateIe,

ja sel|e

vaIitsemisaIasse kuuluvatele kõigi|e

Ken-Marti Vaher

Kal|e Liivamägi

Sįsemįnisteeriumi nimeI

ja omavaIitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu nimeI
Riigi-

Īa l|innas, 28.detsemb ri| 2o1t
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