Kollektiivläbirääkimiste ja lepitusmenetluse kronoloogia 2009–2012
11.06.2009
Kollektiivlepingu läbirääkimiste esimene voor Sotsiaalministeeriumis. Tööandjad –
sotsiaalminister, EHL; ametiühingud – EAL, ETK.
19.06.09
EHL kirjalik seisukoht – kollektiivlepingu sõlmimine on keeruline protsess ja eeldaks
soodustavaid poliitilisi otsuseid.
04.05.11
EAL ja ETK ettepanek EHL-le ja sotsiaalministrile jätkata 2009. a alustatud
kollektiivläbirääkimisi; 2009. a esitatud kollektiivlepingu projekti tehti tulenevalt 01.07.09
jõustunud töölepingu seadusest mõned redaktsioonilised muudatused.
12.05.11
EHL vastus ETK-le – EHL käsitleb õdede ja hooldajate esindajatena EÕL ja ETTAL.
12.05.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le – riik saab osaleda ainult tööandjate esindajana,
peab välja selgitama, kas riik on otsene tööandja neile töötajatele, keda te esindate.
17.05.11
ETK vastus EHL-le – kordame ettepanekut jätkata läbirääkimisi, tööandjal ei ole õigust
keelduda.
24.05.11
EAL ja ETK kutse läbirääkimistele 01.06.2011.
30.05.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le: Sotsiaalministeeriumi valitsusalas on kaks
tööandjat, kellega võite läbirääkimisi pidada – Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ja
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.
30.05.11
EHL vastus ETK-le – EHL ei ole kunagi läbirääkimistest keeldunud; kuna EHL-l on kehtiv
kollektiivleping EÕL ja ETTAL-iga, siis ei saa EHL aru, mis kollektiivlepingut ETK tahab
sõlmida ja keda ETK esindab.
30.05.11
EHL vastus EAL-le – Urmas Sule ettekäänded, miks ei saa 1. juunil läbirääkimisi pidada.
30.05.11
EAL vastus EHL-le – seadusest tulenevaid takistusi läbirääkimisteks ei ole, korduskutse
1.juuniks.
01.06.11
EHL läbirääkimistele ei tulnud.
06.06.11
EAL ja ETK pöördumine kõigi EHL liikmete poole kutsega läbirääkimistele 13.06.11.
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10.06.11
EHL vastus EAL-le – kollektiivlepingu projekt vajab juriidilist analüüsi; haiglad ei saa võtta
kohustusi, kui rahaline kate puudub; ettepanek alustada koos SM-ga tervishoiu rahastamise
arutelu. Seda, kas EHL tuleb läbirääkimistele 13.06, ei teatatud.
13.06.11
ETK saatis sotsiaalministrile ja EHL-le teatise selle kohta, mis organisatsioon on ETK ja kes
sinna kuuluvad.
13.06.11
EHL läbirääkimistele ei tulnud.
14.06.11
Sotsiaalminister kutsus sotsiaalpartnereid tervishoiu rahastamise arutelule 15.06.11.
16.06.11
EAL ja ETK teatasid Tööinspektsiooni, et EHL keeldub läbirääkimistest, takistades sellega
ametiühingute seaduslikku tegevust ja rikkudes ametiühingute seadust.
01.07.11
Tööinspektsioon alustas EHL vastu väärteomenetlust.
15.07.11
Tervishoiu rahastamise arutelu sotsiaalministeeriumis. Teatati, et 2012. a eelarves
tervishoiutöötajate palgatõusuks raha ei ole.
17.08.11
EAL ja ETK saatsid EHL-le kutse kollektiivlepingu läbirääkimistele 26.08.11.
23.08.11
EHL vastus EAL-le – EHL ei pea võimalikuks kohtuda läbirääkimistel 26.08.11 (hulk
asjakohatuid ettekäändeid).
23.08.11
EHL vastus ETK-le – EHL-l on kehtiv kollektiivleping EÕL ja ETTAL-iga ja EHL ei näe
mõtet sõlmida teist kollektiivlepingut teise tervishoiuvaldkonna ametiühinguga (ETK-ga).
26.08.11
EAL ja ETK saatsid EHL viimaste kirjade põhjal Tööinspektsioonile lisateavet
väärteomenetluseks.
16.09.11
EAL ja ETK teatasid 16.09.11 EHL-le ja sotsiaalministrile soovist alustada uusi
kollektiivlepingu läbirääkimisi 26.09.11 või tööandjatele sobival ajal, ja esitasid
kollektiivlepingu uue parandatud projekti, kuhu oli lisatud punkt töötasude alammäärade
kehtestamise kohta.
21.09.11
Sotsiaalministri vastus EAL-le ja ETK-le – Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on ainult
üksikud asutused, kes on tööandjaks lepinguprojektis nimetatud töötajatele (Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskus, Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus, AS
Hoolekandeteenused).
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23.09.11
EHL vastus ETK-le – EHL ei pea võimalikuks kohtuda, sest EHL ja Vabariigi Valitsuse ning
EÕL ja ETTAL vahel on kehtiv kollektiivleping.
23.09.11
EHK vastus EAL-le – EHL ei pea võimalikuks kohtumise korraldamist 26. septembril, sest
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.
26.09.11
Läbirääkimisi ei alustatud, kuna tööandjate esindajad keeldusid.
30.09.11
EAL ja ETK teavitasid EHL-i, et pöörduvad riikliku lepitaja poole, kuna EHL on
läbirääkimistest keeldudes algatanud töötüli.
05.10.11
EAL ja ETK tegid riiklikule lepitajale avalduse kollektiivse töötüli lahendamiseks.
10.10.11
Riikliku lepitaja kohusetäitja Henn Pärn võttis töötüli menetlusse.
18.10.11
Lepitaja kohtus ETK esindajatega.
19.10.11
Lepitaja kohtus EHL ja EAL esindajatega.
03.11.11
Esimene lepituskoosolek. Urmas Sule ei olnud nõus, et EAL lindistab koosolekut, sest peale
lepitaja kantselei diktofonile ei olevat täiendavat diktofoonikat vaja.
EHL ja lepitaja esitasid küsimusi, kes on volitanud EAL-i ja ETK-d esindajaid, keda EAL ja
ETK esindavad, kes koostas ja kinnitas kollektiivlepingu projekti. Nende teemade
arutamiseks kulutati põhiosa koosolekust. EHL nõudis, et töötajad peavad välja arvutama, kui
palju palgatõus ja kollektiivleping maksma läheb. Normaalset arutelu ei saanud pidada, sest
EHL nõudis iga sõna esitamist kirjalikult.
Otsustati, et lepitaja küsib Haigekassalt töötasu alammäärade tõusu rahalist mõju Haigekassa
eelarvele; EHL esitab oma arvamused kollektiivlepingu punktide kohta; esmalt lepitakse
kokku 2012. a töötasu alammäärades ning seejärel jätkatakse läbirääkimisi ülejäänud
kollektiivlepingu üle.
11.11.11
Haigekassa vastas, et 2012. a palgatõusuks küsitud mahus on vaja 77,3 miljonit eurot.
15.11.11
Lepitaja küsis EHL-lt vastust EAL ja ETK ettepanekule töötasu alammäärade kohta.
15.11.11
EHL küsis uuesti, keda EAL ja ETK esindavad, ja missugune on kollektiivlepingu mõju
haigekassa ja riigi eelarvele. Urmas Sule teatas, et kollektiivlepingu sõlmimisel tuleb
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kohaldada riigieelarve seadust ning lepingut saab arutada ainult tervikuna ja kui tahetakse
esmalt kokku leppida 2012. a palgad, siis peab alustama uusi läbirääkimisi.
16.11.11
EAL ja ETK palusid lepitajal täita seadust, lepitaja põhimäärust ja lepituskoosoleku otsuseid,
kutsuda kokku uus lepituskoosolek ja kohustada tööandjat vastama töötajate ettepanekutele.
18.11.11
Lepitaja teatas, et seaduse ja määruse punktide järgimine ei ole lepitusmenetluses kõige
tähtsam.
22.11.11
EAL ja ETK kirjutasid lepitajale, et töötüli menetlemise 42 päeva jooksul ei ole jõutud
sisuliste läbirääkimisteni kollektiivlepingu tingimuste üle ning lepitaja on selgelt väljendanud
oma arvamust, et seadus ja põhimäärus on vähetähtsad. Seetõttu palusime vormistada
eriarvamuste protokoll.
25.11.11
EHL teatas lepitajale, et menetlust ei saa jätkata, kui EAL ja ETK pole vastanud, keda nad
esindavad, ja missugune on kollektiivlepingu rahaline mõju riigi ja HK eelarvele ning mis
allikatest see kulu kaetakse. ETK-lt nõuti, et nad esitaks oma liikmete arvu haiglates. U. Sule
rõhutas veel kord, et kollektiivlepingut saab arutada ainult tervikuna ja 2012. a töötasu
alammäärade kehtestamiseks peab alustama uusi läbirääkimisi.
30.11.11
Lepitaja peatas lepitusmenetluse, et selgitada välja, missuguseid töötajate gruppe EAL ja ETK
kollektiivleping võiks hõlmata ja missugune on kollektiivlepingu mõju haiglate eelarvetele.
EHL-i kohustati esitama oma seisukohad lepingu projekti kohta.
01.12.11
Lepitaja teatas EAL-le, et EHL ei ole nõus olema läbirääkimiste partneriks hambaarstide osas.
02.12.11
EAL ja ETK saatsid lepitajale arvamuse, et menetluse peatamine on põhjendamatu ja
vastuolus seadustega ning seda on tehtud ainult EHL seisukohtade põhjal. Hambaarstide
kohta vastas EAL, et EAL liikmete hulka kuulub hambaarste, kes töötavad EHL-i kuuluvates
haiglates, seega ei ole seaduslik EHL seisukoht, et nad ei ole nõus olema läbirääkimiste
partneriks hambaarstide osas. EAL ja ETK küsisid uuesti eriarvamuste protokolli.
07.12.11
Lepitaja küsis EHL-lt, missuguste töötajate gruppidele nad soovivad olla kollektiivlepingu
pooleks, kas EHL on võimeline hindama lepingu rahalist mõju (kui on olemas HK hinnang
palgatõusu mõju kohta) ja missuguste kollektiivlepingu punktide üle tahab EHL läbi rääkida.
14.12.11
EHL vastas lepitaja küsimustele, et on tööandja ainult arstidele, mitte hambaarstidele, ja et
seaduse järgi on piiratud EHL pädevus kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega võib
tööandjatele kaasneda täiendavaid rahalisi kulusid; EHL pole võimeline hindama
kollektiivlepingu maksumust.
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15.12.11
EAL ja ETK saatsid hommikul kirja valitsusele seoses lepitaja õigusevastase tegutsemisega ja
tegid ettepaneku nimetada Henn Pärna asemel uus riikliku lepitaja kohusetäitja, kuna
lepitajaks ei saa olla isik, kes eirab teadlikult seadusi või pole võimeline neid pädevalt
tõlgendama ning seetõttu olema erapooletu.
Pärast lõunat saabus lepitajalt teade, et lepitusmenetlus jätkub ja kutse lepituskoosolekule.
21.12.11
Teine lepituskoosolek. EAL ja ETK tegid veel kord ettepaneku alustada kohe läbirääkimisi
2012. a tunnitasu alammäärade tõstmiseks ja lõpetada need hiljemalt 15. veebruariks. Pärast
seda saaks jätkata kollektiivlepingu teiste tingimuste läbirääkimistega.
Haigekassa esindaja ütles, et 2012. a saab haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumist
kasutada 37 miljonit eurot, eelarves on plaanitud ainult 7 miljonit.
EHL keeldus arutamast lepingu sõlmimist 2012. aastaks, kuna eelarves selleks raha ei ole.
Seetõttu otsustati lepitamine lõpetada eriarvamuste protokolliga, mille koostamiseks pidid
pooled esitama oma seisukohad 29.12.
29.12.11
EAL ja ETK saatsid lepitajale seisukohad eriarvamuste protokolli koostamiseks.
02.01.12
Lepitaja edastas EAL-le ja ETK-le EHL kirja, milles EHL teatas, et tahavad jätkata
läbirääkimisi 2013. a palga üle. EHL muutis oma seisukohta 180 kraadi – kui seni olid nad
korduvalt väitnud, et kollektiivlepingut saab arutada ainult tervikuna ja ühe aasta palgatõusu
kokku leppimiseks tuleb alustada uusi läbirääkimisi, siis nüüd väitsid nad, et kollektiivlepingu
kui terviku läbirääkimisi nõuavad EAL ja ETK. Lepitaja küsis EAL ja ETK arvamust EHL
ettepanekute kohta eriarvamuste protokolli jaoks.
11.01.12
Sotsiaalminister vastas EAL ja ETK ettepanekule uue lepitaja kt määramisest, et EAL-l ja
ETK-l puudub õigus lepitaja kohta ettepanekuid teha ja Henn Pärna õiguserikkumiste asjus
võime pöörduda kohtusse.
05.01.12
EAL ja ETK vastasid lepitajale, et ei saa anda arvamust EHL ettepanekute kohta, sest EHL ei
teinud ühtki ettepanekut eriarvamuste protokolli koostamiseks. EAL ja ETK tegid ettepaneku
jätkata läbirääkimisi 2012. a töötasu alammäärade üle; kui EHL sellega ei nõustu, siis
vormistada eriarvamuste protokoll.
12.01.12
Lepitaja, EHL juhi Urmas Sule ja EAL presidendi Andres Korgi kohtumine, kus arutati veel
kord, kas on võimalik läbirääkimisi jätkata. U. Sule ja lepitaja tahtsid hakata rääkima 2013. a
töötasude üle, A. Kork ütles, et EAL ja ETK jäävad oma seisukoha juurde, et esmalt pidada
läbirääkimisi 2012. a palkade üle. Jäädi selle juurde, et tehakse eriarvamuste protokoll.
17.01.12
Lepitaja saatis eriarvamuste protokolli.
26.01.12
EAL, ETK, EHLja riikliku lepitaja kt allkirjastasid eriarvamuste protokolli. Lepitaja otsustas
lepitusmenetluse lõpetada.
5

