PÄÄSTEAMET

Kohtumine ametiühingu esindajatega
Arutelu protokoll

Tallinn 26. jaanuar 2012
Algus kell 11:00 , lõpp kell 13:20
Koosoleku juhataja: Kalev Timberg
Protokollija: Ene Kaju
Osa võtsid: Ain Karafin, Aivar Lepp, Alo Tammsalu, Eela Velström (SIM), Ene Tatrik, Ivo
Paulus, Kaja Jõema, Kalev Timberg, Rekmar Vaarma, Toomas Suigusaar,
Arutelu teemad:
1. Päästekomandod
2. Eelarve 2012
3. ümberkorraldusteks eraldatud 2,1 milj euro kasutamine
4. Selle aasta kohtumiste kava.
5. Palgajuhend

1. Komandod
Kalev Timberg - komandode sulgemise otsus on sisuliselt valmis ja vormistatakse peadirektori
käskkirjaga. Oleme rääkinud komandodes meestega ja käinud ka kõikide valdade esindajatega.
Toomas Suigusaar- kas KOVidega suhtlemine ei tulnud liiga hilja?
Kalev Timberg- meil polnud selged meie eelarvenumbrid.
Alo Tammsalu - KOVid olid ammu teadlikud võimalikest sulgemistest ja meie ei teadnud, mitu
komandot (esialgsest 28-st on järgi jäänud 9) ja millised täpselt sulgemisele lähevad ning milliste
vallajuhtidega me peaksime rääkima hakkama. Kui eelarve kinnitati, saatsime kohe laiali ka
analüüsid.
Ümberkorraldamiste üks põhjus oli eelarve, aga me võtsime ka vastu otsuse, et lähtuvalt
baasteenuse standardist ja ohutusest saab meeskonna suurus aastaringselt olema 3 ja enamikel
juhtudel 4 meest, erandiks väikesaared.
Eesmärk on suurendada 47 komando koosseise, vähendada 18 komando koosseise ning sulgeda 9
komandot.
Suletavatest komandodest viiakse kõik ametikohad (koos meestega, kes seda soovivad) üle
allesjäävatesse komandodesse. Alles jääb 53 4-liikmelise meeskonnaga, 13 3-liikmelise
meeskonnaga ja 6 abikauget komandot. Üleminekuperiood on aasta.
Aivar Lepp - kas kõik kohad on eelarvega kaetud kohad?
Kalev Timberg- rahaga kaetud, vabu kohti pole.
Eela Velström - koosseisumäärused on meil kehtestatud täpselt eelarvega kaetud kohtade järgi,
vakantseid kohti monitoorime pidevalt.

Alo Tammsalu - 1, 2 milj inimese jaoks ei muutu teenuses midagi, 120000 inimest saab parema
teenuse (aastaringselt garanteeritud 3-liikmeline koosseis), 20000 inimest elab nende 9 suletava
komando piirkonnas ja nendest osade jaoks kohalejõudmise aeg pikeneb ca 3-15 minutit.
Aivar Lepp- elupäästevõimekuse saaks tagada ka koduse valvega, vabatahtlikud tulevad juurde.
Alo Tammsalu- meie meeskond peab olema täidetud minimaalselt 3 mehega, kõik kes juurde
tulevad , on boonuseks ja me oleme selle poolt, kui meil on selleks vahendeid.
Meilt on palju küsitud, miks me ei võta arvesse hooajalisust. Me võtame arvesse ainult ametlikest
registritest saadavaid andmeid. Statistika näitab seda, et hooajalisus ei suurenda päästes sündmuste
hulka (küll aga politseis ja kiirabis).
Kalev Timberg - me peame rohkem panustama ennetusse, eriti nendes piirkondades, kus komando
suletakse.
Ain Karafin- sel aastal (peale ümberkorraldusi) kindlasti koostame analüüsi suletavate komandode
tänastes väljasõidupiirkondades toimunud sündmuste kohta, ka selles valguses, et mis võinuks
teises olukorras olla teisiti.

Kalev Timberg - täpset küsitlust pole teinud, aga ehk 10-15, osad on valmis minema
vabatahtlikuks. Siiani pole sellist situatsiooni olnud, et kooli lõpetajatele pole töökohta pakkuda.
3. Palgajuhend
Ain Karafin
Valitsus on välja öelnud, et kuni 2015 valitsemiskulusid ei suurendata. SIM on alustanud kogu
haldusala palgapoliitika ühtlustamist ja selle aastaga soovitakse sellega ühele poole jõuda.
Meie oleme oma täistsentraalsetes struktuuriüksustes teinud töötajatele uued palgad sama
palgafondi piires. Personalikulu suureneda ei tohi, pigem vastupidi.
Kahetasandilise juhtimisega struktuuriüksustes saavad töötajad samade tööülesannetes korral sama
palka, mis eelmiselgi aastal.
Komandodes on samadel ametikohtadel ja samade tööülesannete korral palk keskuste lõikes erinev
ja ajalooliselt on seal lisatasusid makstud erinevatest põhimõtetest lähtuvalt.
Meie soov on lisatasud ja nende komponendid viia ühtsetele põhimõtetele - üleminek saab olla
kahel moel
- nt läheme 1. märtsist komandodes üle võrreldavatele palkadele (osadel palk tõuseb, teistel
langeb) - seda varianti me tõsiselt arutanud pole, pole hea variant.
- Täna samal ametikohal töötaval inimesel palk säilib, aga neil, kes liiguvad (erinevatest
protsessidest tulenevalt), on ühtse põhimõtte järgi määratud palk.
Lisatasu komponente peaks olema niipalju kui vaja ja nii vähe kui võimalik- maksimaalselt
arvestame praegu kahega.
Ivo Paulus- kas põhja 10% erisus säilib?
Ain Karafin- praegu jah.
Ivo Paulus- keemia erivõimekusega komandodes peaks samuti lisatasu olema.
Kalev Timberg - neid erisusi on paljudel, seda arutame.
Ain Karafin - te saate materjali , mis läheb kooskõlastusele ka päästekeskuste juhtidele ja
veebruari keskpaigaks ootame teie arvamust, et esimesest märtsist alustada komandodes samadel
põhimõtetel sama töö eest sama tasu maksmist.
Toomas Suigusaar- millises ulatuses PA kavatseb kollektiivlepingu osas läbi rääkida?
Kalev Timberg - lepime kokku läbirääkimiste formaadi - kahe nädala jooksul esitame vastastikku
delegatsioonide koosseisud (4 inimest pluss 2 asendusliiget). Koos delegatsiooni koosseisuga
ootame teilt nimekirja punktidest, mida teie soovite arutluse alla võtta ning sealt edasi 2 nädala
pärast alustame läbirääkimisi.
Ain Karafin - kas me lepime kokku kohtumiste regulaarsuse ja kas me ühildame tavapärase
kohtumise ja kollektiivlepingu läbirääkimised?
Eela Velström - konsultatiivne kohtumine ja kollektiivlepingu läbirääkimised võiks olla ühel
päeval järjestikku.
Ain Karafin - kohtumised toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval kell 11:00, veebruaris teeme
2 kokkusaamist (9.02, 23.02). Jooksvalt võib kohtumisi vajaduse korral lisada.
Kutsestandardi väljatöötamise töögruppi (P1, P2, PS3) ootame teie esindajat- valmistame
ette PA seisukohad Kutsekoja jaoks. Meie järgmiseks kohtumiseks soovime teada teie
esindaja nime.

Ene Tatrik
Palk koosneb palgamäärast, asukoha diferentsist (põhja regioon) ning kuni 20%-lisest lisatasust
(NTT). Sellele lisatasule on keskustes lähenetud väga erinevalt, nüüd on vaja hakata ühtlustama.
Peame jõudma kokkuleppele, mille alusel üldse maksame lisatasusid.
Ivo Paulus- staaži eest.
Toomas Suigusaar- kui komandos on kohad täidetud, siis hoolimata haridusest ja täidetud nõuetest
ei pääse päästja liikuma karjääriredelil edasi.
Ivo Paulus- kas P2 eksami eksternina tegemise eest ise enam maksma ei pea?

Ene Tatrik - ei oska praegu vastata.
Eela Velström- see oleks ka kollektiivlepingu üks punkt, milles peaks kokku leppima.
Rekmar Vaarma - kas selle nn pehme ülemineku puhul ametikoha vahetuse korral ei hakka
juhtivpäästja rohkem palka saama kui meeskonnavanem?
Eela Velström- teoreetiliselt on see võimalik, aga praktiliselt peaks see uus võrreldavatel alustel
süsteem aitama seda probleemi välistada.
Kas on olemas mingi list, millistest komponentidest NTT koosneb?
Ene Tatrik- on olemas.
Eela Velström- oleks vaja kaardistada praegune olukord, kui palju ja mille eest praegu makstakse
ja panna paika üldised kriteeriumid, mille järgi edaspidi maksta, kui tuleb tööle uus inimene või
kui liigutakse ametikohtade vahel.
Aivar Lepp- Päästekoolist peaks saama C-kategooria juhi loa ja ka käru loa. Pigem koolitame 10
päästjat aastas vähem, aga koolitame neid paremini - kirjutame koolitustellimusse sisse, mida
soovime saada.
Alo Tammsalu- selle jaoks puuduvad koolil vahendid, ka teenuse sisseostmise jaoks.
Aivar Lepp - lisatasu peaks maksma selle eest, mis läheb erivõimekuse alla (mis pole
kutsestandardis kirjeldatud), suitsusukeldumine on baasteenuse osa.
Karjääriredelil peavad vahed olema nii suured, et lisatasudega poleks võimalik seda vahet tasa
teha.
Rekmar Vaarma - töökoormusega peab ka arvestama, mitte ainult erivõimekusega.
Ene Tatrik - pange kirja kõik , mille eest võiks lisatasu maksta ja ka proportsioonid.
Alo Tammsalu - ja selgitus juurde.
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