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Avaldus töötüli lahendamiseks
Eesti Arstide Liit (edaspidi EAL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (edaspidi ETK)
pöörduvad riikliku lepitaja poole EAL, ETK ja Eesti Haiglate Liidu (edaspidi EHL) vahel
tekkinud kollektiivse töötüli lahendamiseks.
Asjaolud
1. EAL ja ETK teatasid 16.09.11 EHL-le ja sotsiaalministrile soovist alustada
kollektiivlepingu läbirääkimisi 26.09.11 või tööandjatele sobival ajal (lisa 1) ja esitasid
kollektiivlepingu projekti (lisa 2).
2. EHL vastas 23.09.11 ETK-le (lisa 3), et ei pea võimalikuks nendega kohtuda, tuues
põhjuseks, et EHL ja Vabariigi Valitsuse ning Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate
Ametiühingute Liidu vahel on kehtiv kollektiivleping.
3. EHL vastas 23.09.11 EAL-le, et ei pea võimalikuks kohtumise korraldamist 26. septembril,
tuues põhjenduseks, et EHL-l ei ole võimalik kollektiivlepingut ilma KLS § 3 lg 4 rikkumata
allkirjastada ning niivõrd lühikese tähtajaga ei ole võimalik hinnata kollektiivlepingu
juriidilist ja rahalist mõju riigieelarvele (lisa 4).
4. Sotsiaalminister vastas 21.09.11, et Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on ainult üksikud
asutused, kes on tööandjaks meie lepinguprojektis nimetatud töötajatele (Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus, Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, AS
Hoolekandeteenused) (lisa 5).
5. 26.09.11 läbirääkimisi ei alustatud.
Põhjendused
EAL-l ja ETK-l ei ole EHL-ga ühtki kehtivat kollektiivlepingut. Kollektiivlepingu seaduse
mõtte kohaselt ei ole ühes tegevusvaldkonnas sõlmitavate kollektiivlepingute arv piiratud.
Töötajale laienevate erinevate kollektiivlepingute sätete vastuolu korral kohaldatakse sätet,
mis on töötajale soodsam.
Läbirääkimisi ei ole alustatud seitsme päeva jooksul, nagu näeb ette kollektiivlepingu seadus
§ 7 lg 3. EHL teatas, et ei pea võimalikuks kohtuda 26. septembril, kuid ei teinud ka
omapoolset ettepanekut, mis võimaldaks kokku leppida kohtumine muul ajal. EHL ei ole
määranud läbirääkimisteks oma esindajaid, nagu sätestab KLS §7 lg 4.

EHL viide KLS § 3 lg 4 ei ole asjakohane, kuna nimetatud säte reguleerib kollektiivlepingute
sõlmimist valitsusasutuses, valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või riigi ametiasutuses,
mille hulka MTÜ Eesti Haiglate Liit ega selle liikmed ei kuulu. Sotsiaalminister nimetab oma
kirjas Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad tervishoiuvaldkonna asutused, millest
ükski ei ole EHL liige.
Eelmised, 2009. a alanud kollektiivlepingu läbirääkimised sotsiaalministri, EHL, EAL ja ETK
vahel lõppesid tulemuseta, kuna tööandjate esindajad ei nõustunud perioodil 12.06.2009 kuni
15.09.2011 mitte ühtegi korda ametiühingutega kohtuma põhjustel, mida nad kordavad
vastustes EAL ja ETK ettepanekule 16.09.2011. Ükski EHL kirjades toodud põhjendus ei
tulene seadustest ega ole tegelikult takistuseks läbirääkimiste pidamisel, need on ainult otsitud
ettekäänded. Tööinspektsioonile avaldas EHL, et kollektiivlepingu sõlmimise käigus on
tekkinud vaidlus ja pooled on eriarvamusel (lisa 6).
EHL vastustest EAL-le ja ETK-le ilmneb, et EHL jätkab samasugust taktikat nagu eelmistel
läbirääkimistel. Kollektiivlepingu sõlmimisel on tekkinud lahkarvamus, kuna EAL ja ETK
lähtuvad kollektiivlepingu seaduse mõttest, et läbirääkimiste pidamiseks on pooltel vaja
kohtuda ja läbirääkimised seisnevad kollektiivlepingu tingimuste sisulises arutamises, EHL
aga seda ei soovi.
Taotlus
Teatame kollektiivsest töötülist Eesti Haiglate Liidu ja Eesti Arstide Liidu ning Eesti
Tervishoiutöötajate Kutseliidu vahel ja soovime selle lahendamist vastavalt kollektiivse
töötüli lahendamise seadusele ja kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärusele.
Lisatud:
1. EAL ja ETK ettepanek 16.09.11 kollektiivläbirääkimiste alustamiseks
2. Kollektiivlepingu projekt 16.09.11
3. EHL vastus ETK-le 23.09.11
4. EHL vastus EAL-le 23.09.11
5. Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le 21.09.11
6. Väärteomenetluse lõpetamise määrus väärteoasjas nr 3.4-2/6938
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