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Sissejuhatus 

Eesmärk 
Käesolev raport on kollektiivsete töösuhete kvalitatiivuuringu vastuste kodeerimise detailne esitus 

uuringuküsimuste kaupa. Raporti eesmärk on esitada erapooletult ja kõikehõlmavalt kogutud ja 

kodeeritud andmed, raporti eesmärk ei ole kodeerimise tulemusi analüüsida ega teha ettepanekuid.  

Kvalitatiivuuringu eesmärk oli korjata kokku erinevad kollektiivsete töösuhetega seonduvad 

arvamused ja hoiakud Eestis. Uuringuküsimused jagunesid viie teema alla, mis moodustavad ka 

raporti viis suuremat peatükki: 

1. Töötajate kaasamine; 

2. Kollektiivlepingud ja –läbirääkimised; 

3. Kollektiivsed töötülid, nende lahendamine ja riiklik lepitamine; 

4. Töörahu, streik ja töösulg; 

5. Töötajate esindajad. 

Andmete kogumise ja analüüsimise metoodika 
Iga teema kohta olid ette antud hulk uurimisküsimusi, millele kvalitatiivuuringu raames vastuseid 

otsiti, selleks töösuhte osapooli organisatsiooni, haruliidu ja keskliidu tasandil intervjueerides. Lisaks 

intervjueeriti riiklikku ja paikkondlikke lepitajaid. Uuringu sihtrühmad olid laiemalt järgmised: 

1. Organisatsiooni tasandil: 

a. 5-30 töötajaga eraõiguslikes ja mittetulunduslikes organisatsioonides: 

i. Tööandjad, kus on tegutsev ametiühing 

ii. Tööandjad, kus on tegutsev töötajate usaldusisik 

iii. Tööandjad, kus ei ole töötajate esindajaid 

iv. Ametiühingud 

v. Töötajate usaldusisikud 

b. 30 ja enama töötajaga eraõiguslikes ja mittetulunduslikes organisatsioonides: 

i. Tööandjad, kus on tegutsev ametiühing 

ii. Tööandjad, kus on tegutsev töötajate usaldusisik 

iii. Tööandjad, kus on ametiühing ja usaldusisik paralleelselt 

iv. Tööandjad, kus ei ole töötajate esindajaid 

v. Ametiühingud 

vi. Töötajate usaldusisikud 

2. Haruliitude tasandil: 

a. Ametiühingute liidud 

b. Tööandjate liidud 

3. Riiklikul tasandil: 

a. Tööandjate keskliidud 

b. Ametiühingute keskliidud 

4. Riiklik ja paikkondlikud lepitajad. 

Intervjueerimise käigus lisandusid sihtrühmadesse töötajate esindajad, kes ei olnud töötajate 

usaldusisiku seaduse kohaselt valitud usaldusisikud, kuid keda tööandja pidas (oma) töötajate 
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usaldusisikuks. Samuti eristati kaasamise ja esindajate teemade intervjuudes töötajate esindajaid, kes 

olid samaaegselt kõikide töötajate usaldusisikud ja ametiühingute esindajad (vt Tabel 2). 

Kokku viidi läbi 127 intervjuud (vt. Tabel 1). Kuna ühe intervjuu käigus küsiti 1-3 teema küsimused, 

siis kokku viidi läbi 243 teemabloki intervjuud. Intervjuud viidi reeglina läbi näost-näkku 

intervjuudena, üksikutel juhtudel tehti telefoni- või Skype intervjuud. Viimaseid oli kokku seitse, neist 

kolm lühikesed, spetsiifilistele tunnustele vastavate ettevõtete intervjuud. Andmete kogumisel 

lähtuti põhimõttest, et teha tuleks nii palju intervjuusid, et teemade lõikes oleks vastused 

küllastunud. Samas oli töö planeerimise seisukohast pandud piir kuni viis intervjuud iga sihtrühmaga 

iga teemabloki kohta. Sihtrühmades, kus ei olnud võimalik viit vastajat leida, tehti nii palju 

intervjuusid kui võimalik (nt alla 30 töötajaga usaldusisikuga organisatsioonid ja alla 30 töötaja 

ametiühinguga organisatsioonid). On tõenäoline, et ka uuringut korrates ei oleks võimalik leida 

neisse sihtrühmadesse rohkem vastajaid, sest organisatsioonide otsimiseks kasutati erinevaid 

võimalikke kanaleid (siiski ei ole välistatud, kui sellised ettevõtted üles leida, võib tulemuste osas 

nende sihtrühmade arvamuste paljusus suureneda). Täpsemaid sihtrühmade jaotusi vaata uuringu 

metoodikaraportist.  

Tabel 1. Intervjuude arv laiemate vastajagruppide lõikes 

 Organisatsioon Haruliidud Keskliidud Lepitajad Kokku 

Töötajate esindajad 43 6 6  55 

Tööandjad 56 3 6  65 

Lepitajad    8 8 

Kokku  99 9 12 8 128 

Tabel 2. Intervjuudes käsitletud teemablokkide arv laiemate vastajagruppide lõikes 

Teemablokk Organisatsiooni tasand Haruliidud* Keskliidud Lepitajad 

AÜ UI TA Muu 
töötajate 
esindaja 

AÜ ja 
UI ühes 
isikus 

AÜ TA AÜ TA 

Kaasamine 11 8 32 5 2 2 (4) 1 (3) 2 2 0 

Lepingud 11 6 25 0 0 2 (3) 2 (3) 2 2 2 

Töötülid 10 0 8 0 0 1 (3) 1 (1) 2 2 4 

Streigid 6 0 6 0 0 1 (3) 1 (1) 2 2 3 

Esindajad 12 10 37 5 3 2 (4) 1 (3) 2 2 0 
* Haruliitude puhul on esitatud tabelis intervjuude arv, mitmel intervjuul seda teemat käsitleti ja sulgudes mitme liidu 

esindajad intervjuul osalesid. 

Intervjueerimisel oli intervjueerijatele etteantud intervjuukava, mis oli koostatud uurimisküsimustele 

põhinevalt. Samas jäeti kõikides intervjuudes suhteliselt suur vabadus vastajatel keskenduda nende 

jaoks olulisele probleemile või asjaolule, mille kohta nad oskasid enam vastata. Näiteks, kui vastajal 

oli konkreetselt probleem üleostetud organisatsiooniga kaasa tulnud kollektiivlepinguga, kuid tal 

puudusid laiemalt kogemused ja teadmised kollektiivsetest läbirääkimistest ning 

kollektiivlepingutest, siis võiski intervjuu keskenduda konkreetselt selle vastaja probleemile. Samuti 

jäeti intervjueerijatele õigus libiseda üle küsimustest, mille kohta intervjueerija tunnetas, et vastajal 

puudub seisukoht. Näiteks, kui vastaja hinnangul ei ole paikkondlikul lepitajal Eestis rolli ja neid ei 

peaks olema, siis võis küsimata jätta paikkondliku lepitaja nimetamise ja järelevalve küsimused. 
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Üldjuhul püüti intervjuud piirata 1,5 tunniga, kuid mitmed, eriti haruliitude ja keskliitude intervjuud, 

kujunesid pikemaks. 

Kõik intervjuud transkribeeriti ja kodeeriti, kasutades kvalitatiivse analüüsi programmi Nvivo9. 

Kodeerimise käigus süstematiseeriti vastajate poolt esitatud mõtted (tsitaadid transkriptsioonidest) 

uuringuküsimuste põhjal koostatud koodidepuu harudesse. Lisaks konkreetsel teemal tehtud 

intervjuudele lisati koodipuudesse ka asjakohased tsitaadid neist intervjuudest, mis ei olnud otseselt 

sellel teemal tehtud, kuid milles oli jutu käigus seda teemat puudutatud.  

Uuringu detailsem metoodiline lähenemine on kirjeldatud kvalitatiivuuringu metoodikaraportis. 

Raporti ülesehitus ja tulemuste tõlgendamine 
Raport on üles ehitatud viie suurema osana, mis vastavad uuringus käsitletud teemadele. Igas 

peatükis on alateemade kaupa toodud uuringuküsimused, intervjuude käigus neile kogutud vastuste, 

mõtete süstematiseeritud kodeeritud loetelu. Iga kood, mida on kasutatud, on lahti seletatud ning 

illustreeritud tsitaadi või tsitaatidega, juhul kui illustreerimiseks ei piisa ühest tsitaadist. 

Uuringuküsimuste operatsionaliseerimine intervjuuküsimusteks on toodud metoodikaraportis 

esitatud intervjuukavades, asjast huvitatud lugejal soovitame raportit lugeda koos 

metoodikaraportiga. Mõned uurimisküsimused sõnastati uuringule eelnevate seminaride käigus 

ümber, mõned küsimused jäeti kõrvale (nt. kuivõrd eristatakse huvi- ja õiguskonflikti) või loeti 

kaetuks teiste küsimustega. 

Tsitaatides on kasutatud lugemise lihtsustamiseks järgmisi tähistusi: 

1. /.../ tähistab tsitaadis tegelikult olevate, kuid raportis esitatuna osade sõnade vahele jätmist.  

2. Nurksulgudesse on pandud autorite kommentaarid, et täpsustada vastaja mõtet. 

Tsitaatide allikatena on märgitud tööandja, ametiühing või usaldusisik, kui tsitaat pärineb 

organisatsiooni-tasandi intervjuust. Selleks, et tagada anonüümsus on keskliitude ja haruliitude 

intervjuude puhul allikanamärgitud lihtsalt tööandjate või ametiühingute liit, sõltumata sellest, kas 

tegemist on haru- või keskliidu tasandiga. Samuti on kõikide lepitajate (1 riiklik lepitaja ja 3 

paikkondlikku lepitajat) puhul kasutatud tähist lepitaja, sõltumata sellest, kas tegemist on riikliku või 

paikkondliku lepitajaga. Tuleb tähele panna, et intervjuude käigus antud arvamused ei ole osapoolte 

ametlikud seisukohad. Ametlikud seisukohad võivad erineda sellest, mida vastajad intervjuu käigus 

on rääkinud.  

Kodeeritud vastuste loeteludele järgnevad tabelid, milles on esitatud vastused erinevate 

sihtrühmade lõikes. Tabelites on toodud ristid nende vastajagruppide juures, kelle seas sellist vastust 

esines. Tabelites ei ole toodud numbreid, mitu vastajat ühte või teist arvamust avaldas, sest see võiks 

eksitada lugejaid. Tegemist on kvalitatiivse uuringuga, mille eesmärk oli kokku koguda erinevad 

sihtrühmades esinevad arvamused, kogutud arvamuste arvu põhjal ei saa teha järeldusi või üldistusi, 

milliseid arvamusi esineb rohkem või vähem. 

Tabelid on esitatud järgmises järjestuses: 

1. Tabel, milles on toodud vastuste liigid (koodipuu haru tippudes asuvad koodid) ja vastajate 

laiemad sihtrühmad nagu need on esitatud Tabel 2; 



14 

 

2. Tabel, milles on toodud vastuste liigid organisatsiooni suuruse ja intervjueeritava osapoole 

lõikes; 

3. Tabel, milles on toodud tööandjate vastuste liigid organisatsiooni esindusvormi lõikes; 

4. Tabelid, milles on toodud vastuste liigid spetsiifiliste organisatsiooni tunnuste lõikes nagu 

näiteks osalemise rakendamine, streikides osalemine jne. 

Tabelite tulemusi tuleks tõlgendada järgmiselt: „Eestis esineb selles vastajate sihtrühmas selle 

vastuse liigile (koodile) vastavaid arvamusi“. Tühje lahtreid tabelites ei saa tõlgendada nii, et Eestis 

kindlasti ei esine vastava sihtrühma seas nende vastuse liikidele vastavaid arvamusi. Selliseid 

arvamusi võib esineda, kuid need ei kajastunud käesolevas uuringus mitmel põhjusel. Esiteks, 

täielikku kindlust, et uuringuga on kokku kogutud kõik arvamused, ei saa olla kunagi enne, kui on 

kõiki vastajaid (tööandjaid, töötajate esindajaid, liitude esindajaid jne) intervjueeritud. Teiseks, 

intervjuude kavad olid väga pikad ning seetõttu lasti reeglina vastajal rääkida nende endi jaoks 

olulisemaid mõtteid (nt teemadel, mis on kollektiivlepingute eelised ja puudused). Intervjueerijal ei 

olnud ülesannet põhjalikult hinnata seda, milline on vastaja seisukoht juba varasemates intervjuudes 

selgunud asjaolude suhtes. Seega võib olla, et igal vastajal oleks olnud rohkem seisukohti konkreetse 

küsimuse suhtes, kui intervjueerija oleks vastajat suunanud kõikvõimalike erinevate eeliste ja 

puuduste peale mõtlema. Sellist lähenemist ei peetud metoodiliselt korrektseks, seega lähtuti siiski 

vaid vastaja enda poolt välja toodud asjaoludest.  

Tuleb öelda, et mitmel juhul oli tegemist vastajate jaoks keeruliste teemadega, millele nad ei olnud 

varem mõelnud. Seetõttu võis vastaja algul olla ühel seisukohal, kuid intervjuu käigus seisukohta 

siiski muuta. Koodide seas ei ole esitatud vastuseid „ei oska öelda“, „raske öelda“ jmt. Sellised 

vastused on kõikide küsimuste vastuste seas praktikas siiski esinevad. 

 

 

Uuring ja käesolev raport on valminud Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi 

rahalisel toel.  
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1 Kaasamine 

1.1 Sissejuhatus 
Kaasamise teema on jagatud laiemalt järgmisteks alateemadeks: 

1. Osalemine 

a. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel; 

b. Töötajate osalemine omandis; 

c. Töötajate osalemine kasumis; 

2. Töötajate informeerimine ja konsulteerimine. 

Sellises järjestuses on alateemad detailsemalt lahti kirjutatud.  

1.2 Osalemine 

1.2.1 Juhtorgani liikme valimine 

Sissejuhatus 

Töötajate osalemise juhtorgani valimise mõttes võib tinglikult jaotada kaheks: 

1. Juhtorganis (juhatuses või nõukogus) on töötaja esindaja. 

2. Töötajatel või töötajate esindajal on teatav sõnaõigus juhtorgani liikmete valimisel. 

Sõnaõigus jaguneb omakorda kaheks:  

a. Õigus soovitada kandidaate juhtorganisse. 

b. Õigus hääletada juhtorgani liikmete valimisel. Hääleõigus võib olla ka selline, et 

töötajatel on õigus panna veto mõne liikme nimetamisele juhtorganisse. Sellist vormi 

võiks nimetada osalemiseks kaasotsustamise tähenduses.  

Seadustes ei ole tänasel päeval töötajate osalemist kuidagi reguleeritud. Töötajate osalemisega 

seotud uurimisküsimused on vastatud allolevas järjekorras mõlema osalemisvormi korral (paksus 

kirjas on raporti pealkirjad):  

 Mis on osapoolte arvamused töötajate osalemisest? – Kuidas toimub töötajate osalemine. 

 Mis on töötajate osalemise eesmärk? Millisel viisil ja miks peaks töötajate osalemine 

toimuma? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, milleks on töötajate osalemine hea, 

halb?  - Osalemise positiivsed küljed/osalemise negatiivsed küljed. 

 Milleks, millisel juhul millist osalemist toetada ja rakendada – juhtorgani tasemel osalemine, 

otsene osalemine, finantsosalus? Millistes teemades peaksid töötajatel olema õigus osaleda 

erinevate osalemise vormide puhul? Milline peaks olema töötajate osalemise tasakaal 

töötajate ja tööandjate huvide vahel? Millised õigused peaksid olema töötajatel erinevate 

osalemise vormide puhul? – Eeldused töötajate osalemiseks. 

 Kas ja kuidas peaks töötajate osalemist reguleerima seadusega? Millist töötajate osalemist ja 

kuidas peaks seadusega reguleerima? Töötajate osalemise peaks olema kohustuslik/ 

töötajate osalemine ei peaks olema kohustuslik. 
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Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes, vastaja osalemisega kokkupuutumise lõikes.  

Kuidas toimib töötajate osalemine juhtorganis 

Uurimisküsimus: Mis on osapoolte arvamused töötajate osalemisest?  

Vastuste liigid: 

1. Üks liige töötajate poolt; 

2. Töötajatel on õigus soovitada või hääletada; 

3. Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel; 

4. Konsultatiivne keha; 

5. Töötajad valivad vahetult juhti; 

Üks liige töötajate poolt. Töötajate osalemine organisatsiooni (tööandja) juhtorganis seisneb selles, 

et töötajate (valitud) esindaja on täieõiguslik liige juhtorganis. Töötajate esindaja juhtorgani liikmena 

võib olla ka sellisel moel, et ametiühingu esindaja või ametiühingute liidu esindaja osaleb oma 

liikmete tööandja(te) juhtorgani(te)s (nt nõukogu) täieõigusliku liikmena. 

„/.../ üks on *nõukogus+ suurosanike hulgast, üks on töötajate hulgast... No ikka, jah *tal on nagu 

täpselt samasugused õigused nõukogu liikmena+.“ (Tööandja) 

„Jah, meil on ka Kultuuriministeeriumiga niisugune vaikiv kokkulepe, et CCC kui katuse esindaja, siis 

palutakse juurde kas nõukogude koosseisu või kuhu iganes. /.../ Täievolilise liikmena.“ 

(Ametiühingute liit) 

Töötajatel on õigus soovitada või hääletada. Töötajate osalus juhtorgani valimises seisneb õiguses 

soovitada kandidaate juhtorgani valimisel. Lisaks on töötajatel võimalus avaldada arvamust, kui mõni 

kandidaatidest nende arvates ei ole sobiv, või koguni hääleõigus juhtorganiliikme valimisel. 

„Nad võivad mõjutada seda, et nad võivad... Ütleme, avaldada protesti, kirjutada kuskile, võivad. /.../ 

Jah, see õigus, see on olemas. Üldkogu võtab selle teadmiseks ja siis kas ta käitub selle järgi või ei, see 

on küll./.../ Neil on ühtepidi õigus soovitada kandidaati, või on ta soovitus. Sest et kuulutatakse välja 

konkurss ja seal võib olla toetuskiri näiteks töötajate poolt. Neil on õigus öelda *et neile keegi ei sobi+“  

(Tööandja) 

„Minu teada töötajatel muidugi on mingi õigus nõukogule mingeid ettepanekuid teha /.../ töölistel 

selles mõttes mingi instants on, kuhu nad pöörduda saavad. Noh, omanike poole või kuhu iganes.“ 

(Tööandja) 

„Mul on kokkulepe Kultuuriministeeriumiga, et oluliste kultuuriasutuste juhtide valimisel osalevad 

töötajate valitud esindajad, üldjuhul ametiühingud, et anda neile hääletusõigus.“ (Ametiühingute liit) 

Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel. Osalemine tähendab esindaja rolli koosolekul arutatu ja 

otsustatu kohta info edastajana töötajatele ilma suurema sõnaõiguse või otsustusõiguseta, pigem 

vaatlejana. Töötajate esindaja on juhtkonna otsustusprotsessi juures õigusega jagada informatsiooni 

töötajatega, kuid kohustuseta ise sõna võtta. 
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„Sest tema andis edasi seda, mida juhtkonna koosolekutel otsustatakse või tehakse.“ (Tööandja) 

„Kui on need juhtkonna nõupidamised, et seal niiöelda tähtsatel direktorite nõupidamistel osaleb 

volitatud esindaja. Ja kuulab ära ja kui küsib, siis küsib ja kui ei küsi, siis ei ole ka kohustust tal 

niiöelda seal esineda.“ (Ametiühingute liit) 

„/.../ei olnud sellist ütleme nii kaaluvat sõnaõigust, et ütlen, et selle võtame ja selle jätame, aga siiski 

ma ju olin seal juures, ma teadsin /.../“ (Ametiühingute liit) 

Konsultatiivne keha. Organisatsioonis ei ole töötajate osalust juhtorgani valimises, kuid vastajad on 

toonud välja mingi muu organi või keha olemasolu organisatsioonis, kus osalevad nii juhtkonna kui 

töötajate esindajad ning arutatakse organisatsiooni jaoks olulisi küsimusi. 

„/.../ see on meil täitsa valitav organ *personali ümarlaud+, sinna kuulub siis kolm liiget juhtkonnast ja 

kuus liiget erinevatest müügiüksustest, erinevatest struktuuriüksustest, töötajate esindajaid. /.../ 

otsustab ikkagi juhtkond.“ (Tööandja) 

„No tegelikult seesama töökeskkonna nõukogu. Sinna ju kuuluvad töötajate esindajad. Tegelikult nad 

ikkagi saavad mingi esindaja endale valida.“ (Tööandja)  

„See töönõukogu on, aga see ei ole nagu juhtorgan, eks.“ (Usaldusisik) 

Töötajad valivad vahetult juhti. Organisatsioonis ei ole töötajate osalust juhtorgani valimises, kuid 

neil on õigus valida või osaleda oma vahetu juhi valimises. 

„See inimene, kes on tõusnud mitteametlikuks liidriks, see saab ka praktiliselt alati ka ametlikuks 

liidriks. Ta tõuseb grupijuhiks./.../ Nagu absoluutselt mitte kunagi selle väikese grupi juhiks ei saa 

panna inimest, kes ei saa nagu teiste inimestega läbi ja ei sobi grupile.“ (Tööandja) 

„/.../ see tasand eksisteerib küll, et ametiühingute esindajad osalevad siis... Ütleme, kui me räägime 

XXX [tegevusvaldkond] valdkonnast, siis näiteks XXX juhtide konkursside komisjonides.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 3. Kuidas toimib töötajate osalemine juhtorganis – vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Üks liige töötajate poolt X - - - - - - X 

Töötajatel on õigus soovitada või hääletada X - - - - - - X 

Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel X - - - - X - X 

Konsultatiivne keha X - X X - - - - 

Töötajad valivad vahetut juhti X - - - - X - - 

Tabel 4. Kuidas toimib töötajate osalemine juhtorganis – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Üks liige töötajate poolt - - - - X - - - 

Töötajatel on õigus soovitada või hääletada - - - - X - - - 

Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel X - - - - - - - 

Konsultatiivne keha X - X - - - - X 
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  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Töötajad valivad vahetut juhti X - - - - - - - 

Tabel 5. Kuidas toimib töötajate osalemine juhtorganis – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Üks liige töötajate poolt X - - - 

Töötajatel on õigus soovitada või hääletada X X X - 

Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel - - X - 

Konsultatiivne keha - X - - 

Töötajad valivad vahetut juhti X - X - 

Tabel 6. Kuidas toimib töötajate osalemine juhtorganis – osalemise olemasolu lõikes organisatsioonis 

  On Ei ole 

Üks liige töötajate poolt X - 

Töötajatel on õigus soovitada või hääletada X X 

Esindaja osaleb juhtkonna koosolekutel X - 

Konsultatiivne keha - X 

Töötajad valivad vahetut juhti X X 

Töötajate juhtorganis osalemise positiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on töötajate osalemise eesmärk? Millisel viisil ja miks peaks töötajate 

osalemine toimuma? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, milleks on töötajate osalemine hea, 

halb? 

Vastuste liigid: 

1. Lähedus otsustusprotsessidele, I&K orgaanilisus; 

2. Rahulolu kasv; 

3. Rohujuuretasandi info; 

4. Töötajate huvide kaitse; 

5. Puuduvad või ei oska öelda; 

6. Ei põhjenda. 

Lähedus otsustusprotsessidele, I&K orgaanilisus. Töötajate või töötajate esindaja õigus osaleda 

tööandja juhtorgani töös tähendab võimalust olla jooksvalt kursis otsustusprotsessiga, saada infot 

algallikast ja jagada seda teavet ülejäänud töötajatega (ilma, et peaks ootama mingit konkreetset 

teadet juhtkonna poolt või regulaarselt infolehte, mis siis otsustamisel olnu kohta ülevaate annaks). 

See lihtsustab informeerimise-konsulteerimise korraldust organisatsioonis või isegi teatud määral 

asendab seda. Töötajate osalemine juhtorganis annab võimaluse tööandjale teatud tööprotsesse 

efektiivsemalt korraldada ning saada töötajatelt (esindajalt) vahetult tagasisidet planeeritavate 

muudatuste või otsuste kohta.  

„Vähemalt ta teab, mis seal ettevõttes toimub. Siis saab töötajatele ka infot anda, et mis siis toimub.“ 

(Usaldusisik) 
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„/../mingeid lepinguid või mingeid tööprotsesse saab lihtsamini korraldada. See on, see on võib-olla 

see efektiivsuse koht.“ (Tööandja) 

„See on hästi vajalik just informeerimise-konsulteerimise seisukohalt. Me räägime, et ametiühingut 

teavitatakse või midagi iganes, aga sealt tuleb see esimene info juba.“ (Ametühing)  

Rahulolu kasv. Töötajate (esindaja) võimalus osaleda juhtorgani töös tõstab nende rahulolu tööga 

läbi võimaluse kaasa rääkida otsustusprotsessis. Kui töötajad saavad kaasa rääkida organisatsiooni 

juhtimises, vähendab see nende hilisemat rahulolematust tööandjaga ning samuti suurendab 

vastutust ja usaldust organisatsioonis toimuva suhtes. 

 „Kindlasti tahaks, sellepärast, et igasugune selline valimisvõimalus on ju inimestele, mina arvan, 

väga meeltmööda.“ (Ametiühing) 

„Siis poleks põhjust ka rahulolematu olla mingite probleemide tekkimisel. Siis oleks võib-olla 

mõttekam mõelda ja arutada, et vot, miks ma siis nii tegin, kui mulle nüüd see ei meeldi? Järgmine 

kord mõelda rohkem selle asja üle.“ (Ametiühing) 

„Inimesele võib-olla, sellele töötajatele, talle võib-olla endale tekiks rahulolu.“ (Tööandja) 

Rohujuuretasandi info. Töötajate esindaja osalemine juhtorgani töös annab tööandjale võimaluse 

saada infot oma organisatsiooni tööprotsesside kohta nö rohujuuretasandilt. Konkreetset tööd 

tegevatel inimestel on täpsem info oma töö kohta, töötajad näevad tööprotsessi teisest küljest ja 

lähemalt kui tööandjad, tähtsustavad tööprotsessis võibolla erinevaid aspekte võrreldes juhtkonnaga 

ning nende arvamused ja info kitsaskohtade ja vajaduste kohta võimaldavad tööandjatel oma 

otsused kujundada põhjalikuma, laiema info põhjal. Näiteks puutuvad töötajad otseselt kokku 

klientidega või tööprotsessi toimimiseks oluliste töövahendite, masinatega, seega on neil olemas 

detailne teave, mis puudub juhtidel, juhtkonnal, kuid on vajalik organisatsiooni arenguks oluliste 

otsuste tegemisel. See muudaks otsused juhtkonna poolt pädevamaks. Samuti võivad töötajad oma 

esindajaks juhtorganisse valida inimese, kelle juhiomadusi pole tööandjad ise märganud, töötajate 

esindajana aga on sel inimesel võimalus end tööandjatele näidata. Ka sedalaadi info võib pikas 

perspektiivis kogu organisatsiooni tööprotsessis kasulikuks kujuneda. 

„No seda ka mingil määral, et kui töötajate esindaja, ütleme, viibib seal juures, siis on ikkagi tal 

võimalus oma arvamust avaldada. Ja sel juhul tööandja otsused ju tegelikult hõlmavad ka töötajate 

esindaja mingit arvamust, eks, ja nad on laiapõhjalisemad ja noh... Tähendab, töötajate esindaja teab 

võib-olla mõningaid asju rohkem, kui tööandja esindajad. Jah, tervikuna jah, kasuks, sest et, võib-olla 

juhtkond ei teagi, mis tegelikult tavatöötajate tasemel toimub.“ (Usaldusisik)  

„Just nimelt sellepärast, et ta omab infot. Kui juhataja istub laua taga, ta ei oma seda infot. Ta ei näe 

iga kliendi nägu. Teenindaja näeb iga kliendi nägu, kes tal on töö ajal sealt läbi käinud. Ja kui ta 

vähegi tahab seda infot jagada, siis sellel infol on väärtust.“ (Tööandja) 

 „Kindlasti tuleks sellised *töötajate esindaja+ kandidaadid, keda ütleme, nii kõrgelt istuv ei näe. Ega 

igal inimesel on olemas oma iseloom ja oma käitumine, mida näeb üks ja teine näeb teistmoodi. Ta 

võib olla, lihtsalt rahulikult teeb oma tööd, aga võib-olla temast saab just see õige juht, aga juhatus 

seda lihtsalt ei näe? „ (Ametiühing) 
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Töötajate huvide kaitse. Töötajate osalemisel organisatsiooni juhtorgani töös võimaldab paremat 

töötajate huvide ja õiguste kaitset. Sel moel on juba juhtimisotsuste vastuvõtmisel mõeldud ja 

tähelepanu pööratud ka töötajate rollile eesmärkide saavutamisel ja ennetatakse võimalikke 

tagasilööke, probleeme, mis töötajate seas mingi otsuse tagajärjel tekkida võivad (nt ületundide või 

palga osas). 

„Eestis on ju väga palju ja võib-olla ka väiksemaid ettevõtteid, kus juhid ei ole õppinud, ei ole võib-olla 

professionaalid, nad on võib-olla ise ärist, ma ei tea, metallitootmisest välja kasvanud, noh, nad ei 

oska mõelda inimeste peale, inimeste huvide kaitsmise peale. No seal see võib olla vajalik või kasulik. 

Aga siis ma ütleks ka, et kuule mees, mine õpi juhtimist või võta endale personalijuht. On-ju. Et juhul 

kui tal on ettevõte liiga väike, et võtta personalijuhti tööle, siis see võib olla vajalik ja kasulik, et 

töötajad on kaasatud sinna.“ (Tööandja) 

„Juhtkonnas oleks vähem puhtalt sellist kapitalistlikku mõtlemist, et ainult kasum-kasum-kasum, aga 

mõeldaks ka natuke rohkem töötajate peale.“ (Tööandja) 

Tabel 7. Töötajate juhtorganis osalemise positiivsed küljed – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Lähedus otsustusprotsessile, I&K orgaanilisus X X X - - X - X 

Rahulolu kasv X X - - - - - - 

Rohujuuretasandi info X X X - - X X - 

Töötajate huvide kaitse X X - X - - - - 

Puuduvad või ei oska öelda X X X - - - X - 

Ei põhjenda - X - - - - - - 

Tabel 8. Töötajate juhtorganis osalemise positiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Lähedus otsustusprotsessile, I&K orgaanilisus X X X - X - - - 

Rahulolu kasv X X - - - - - - 

Rohujuuretasandi info X X X - - X X - 

Töötajate huvide kaitse X X - X X X - - 

Puuduvad või ei oska öelda X X X - X - - X 

Ei põhjenda - X - - - - - - 

Tabel 9. Töötajate juhtorganis osalemise positiivsed küljed – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Lähedus otsustusprotsessile, I&K orgaanilisus X - - - 

Rahulolu kasv X - - - 

Rohujuuretasandi info - - X X 

Töötajate huvide kaitse X X - X 

Puuduvad või ei oska öelda - X - X 

Ei põhjenda - - - - 
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Tabel 10. Töötajate juhtorganis osalemise positiivsed küljed – osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Lähedus otsustusprotsessile, I&K orgaanilisus X X 

Rahulolu kasv X X 

Rohujuuretasandi info X X 

Töötajate huvide kaitse X X 

Puuduvad või ei oska öelda X X 

Ei põhjenda X X 

Töötajate juhtorganis osalemise negatiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, milleks on töötajate osalemine hea, 

halb? 

Vastuste liigid: 

1. Ebakompetentsus; 

2. Esindaja rollikonflikt; 

3. Juhtimistõhususe langus; 

4. Ligipääs konfidentsiaalsele infole; 

5. Otsustamise tagatoa teke; 

6. Raskused esindaja valimisel; 

7. Lisakulu; 

8. Mõttetu; 

9. Puudub või ei oska öelda. 

Ebakompetentsus. Töötajate osalemine juhtorgani töös ei oleks tulemuslik, kuna neil võib  puududa 

sellel tasandil teadlike otsuste vastuvõtmiseks vajalik kompetentsus. Juhtorgani töös osalemiseks, 

otsuste tegemine nõuab väga head kommunikatsiooni. Samuti ei ole töötajad piisavalt hästi kursis 

firma majanduseluga ega tunne selle vastu huvi.  

Juhtorgani valimisel osalemiseks ei ole töötajatel piisavalt informatsiooni kandidaatide kohta või on 

see info vaid ühekülgne, piirdudes võibolla vaid ühe-kahe kandidaadiga. Töötajatel ei pruugi olla 

piisavalt huvi juhtorgani valimisel kaasarääkimiseks, samuti ei pruugi nad olla piisavalt pädevad 

hindamaks oma kandidaadi juhtimisalaste oskuste ja omaduste, majandusalaste teadmiste sobivust 

organisatsiooni juhtkonna liikmena töötamiseks.  

„Põhimõtteliselt ega need reatöötajad ei oska teha otsuseid kaadrivaliku seisukohalt, igal juhul ei 

teeks sellised otsused ettevõtet edukamaks./.../ Põhimõtteliselt, kui on see aktsionärid, osanikud 

omavahel valivad kellegi ettevõtet juhtima, siis nad tõenäoliselt tunnevad ja teavad seda inimest, aga 

kui oleks see meie *töötajate+ puhul, siis ega me ju ei oskaks valida nende kandideerijate hulgast kui 

juhtub veel, et keegi oma töötajatest kandideerib, siis neid võõraid ei oska tavatöötaja kaaluda.“ 

(Tööandja) 

 „/.../ tekitaks meeletu segaduse, ma arvan. Meil küll. Tähendab, selles mõttes, et mina arvan, et kui 

valitakse juhtkonda inimest. /.../ juhtkonna tasandil peab olema ikkagi inimesel haridust, kindlasti tal 

peavad olema kõik need muud oskused, mida juhil vaja on, eks ole. Et kas müüjad on nii pädevad?“ 

(Ametiühing) 
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„No töötajad peaks informeeritud hästi olema, see on ... Et nad saaksid teha teadlikke otsuseid. See 

on minu meelest kõige olulisem asi./.../ Kuidas tagada see, et see töötaja seda infot ka kasutab või 

et... Sa võid ju infot jagada, aga selle infoga tuleb sellel info vastuvõtjal midagi ka teha. See on 

kindlasti selle juures keerulisem, et kuidas siis tagada see, et see töötaja ikkagi sellegipoolest teeb 

selle teadliku otsuse.“ (Tööandja) 

„Aga iseenesest juhtivtöötaja puhul on siiski äärmiselt oluline selline asi nagu see juhtimiskogemus. 

Tema juhtimisalased oskused, tema majandusalased teadmised. Kõigile inimestele võib-olla ei... Noh, 

ma ei saagi olla võib-olla teadlik näiteks antud ajahetkel, kui meile juhatusse hakatakse uut liiget 

valima või ettevõttesse uut juhti, siis mina ei ole pädev hindama tema selliseid oskusi ja omadusi. Ma 

ei leia, et siin peaks usaldusisikud kaasa rääkima.“ (Usaldusisik) 

 „/.../ kindlasti siin on pädevuse küsimus. /.../ No, täna ma ei usu, et töötajad sinna nõukogusse oma 

esindajat ka valides suudaksid seal väga palju midagi ära teha. Ehk et neil on selleks vajalikud 

oskused ja nad suudavad aru saada, mis rollis nad on. Tulevikus võibolla küll, jah, miks mitte, aga ma 

ei välista seda täielikult, aga selleks on vaja teatud täiendavaid tingimusi.“ (Ametiühingute liit)  

Esindaja rollikonflikt. Töötaja või töötajate esindaja olemine ka juhtorgani liikmeks tekitab 

rollikonflikti, pole selge, kelle huve inimene esindab, kas töötajate või tööandja. Töötajate esindajana 

juhtorganisse valitud saades tekib inimesel vastutus kogu organisatsioon tasandil, selles kontekstis ei 

pruugi inimesel olla võimalik jätkuvalt olla adekvaatne esindaja töötajatele. Töötajail võib tekkida 

küsimus usalduse osas. Rollikonflikt tekib ka kollektiivsete töösuhete kontekstis, kui juhtorgani 

liikmeks olev töötajate esindaja on kollektiivsetel läbirääkimistel töötajate esindaja poolel. 

 „Aga kui me jõuame selle juhatusega sinna, et firma põhikirja järgi peab mingi otsuse tegemiseks 

olema juhatuse hääl üksmeelne. Ja tema ütleb, et ei ole. Mis siis saab? Ja siis me  jõuame juba sinna 

absurdini välja, eks-ole, et ta on juhatuses, ja siis juhtkond jõuab järeldusele, et firmaga on väga 

halvasti, tuleb kinni panna.  Aga tema ütleb, et tema ei ole nõus, kuna töötajatel tööd peavad alles 

jääma. Mis siis on? Lõppeb see sellega, et kogu juhtkond läheb kriminaalvastutusele.“ (Tööandja)  

„Aga teiselt poolt me oleme näinud ka seda, et kui *esindaja+ sinna nüüd juba obligatoorselt 

delegeerida ja ta on kinnitatud nüüd mingisuguste kõrge taseme otsusega, siis me võtame endalt 

õiguse ära, nõudmisteks läbi kollektiivlepinguliste töösuhete. /.../ Kui sa oled seal delegeeritud, 

valitud, volituste, kohustustega. Sa annad allkirja, teatud vaikimiskohustuse. Finantsidest, millest 

iganes ei tohi rääkida. Ja nüüd sa lähed siis ametiühingu juhatusse ja sa oled seal vait, ma ei tea, kes. 

Et siin on probleem.“ (Ametiühingute liit)  

Juhtimistõhususe langus. Töötajate esindaja võib juhtimisprotsessis osaledes töötajate huvidest 

lähtudes takistada juhtorgani tööd, võimet otsuseid vastu võtta, muutusi ellu viia. Juhtorgani liikmete 

liiga suur arv võib samuti saada takistuseks vajalike juhtimisotsuste vastuvõtmisel. 

 „... vaat see ongi, et inimesed ei taha muutusi. [aga samas see, organisatsioonile oleks muutused 

kasulikud+.“ (Ametiühing) 

„/.../ kui siin hakata väga demokraatiat tegema, ma arvan, kõikides ettevõtetes Eestis, siis tegelikult 

laguneb see asi koost ära, et siis ta ei toimi. Ja võib-olla lõppkokkuvõttes sellel juhtorganil *jääb 

puudu] teatud otsustuskindlusest, teatud teadmistest jne.“ (Tööandja)  
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 „Ükskõik mis on. Ja kui siis nüüd töötajatel on väga palju otsustusõigust ja ma ei tea, ei lasta teha 

midagi, mis on vajalik näiteks. Tulevikus. See mõjub negatiivselt./.../ Noh, ei saa ju lasta ettevõttel 

pankrotti minna selle pärast, et midagi ei lasta teha.“ (Tööandja) 

Ligipääs konfidentsiaalsele infole. Töötajate osalemine juhtorgani töös võib viia olukorrani, kus 

konfidentsiaalne info lekib välja, jõuab töötajateni, st töötajate esindajaks valitud inimene ei ole 

piisavalt usaldusväärne. 

 „Ma praegu mõtlen küll, et juhtkond on ju see koht, kus kõige esimesena arutatakse neid teemasid, 

mis mitte kuskile ei lähe. Arutatakse erinevaid stsenaariume läbi ja see peab olema väga 

usaldusväärne, väga usaldusväärne isik. Ta võiks olla, aga siis tal peaks olema ka see juhtkonna 

liikmete täielik usaldus. /.../ Sest ikkagi on neid küsimusi, mida tuleb... mida esialgu ei saa väga suure 

kella külge panna.“ (Tööandja)  

Otsustamise tagatoa teke. Töötajate esindaja osalemine organisatsiooni juhtorgani töös võib viia 

olukorrani, kus ülejäänud juhtkonna liikmed peavad erinevatel põhjustel vajalikuks teemad eelnevalt 

omavahel sisuliselt läbi rääkida ning juhtorgani ametlik koosolek muutub  formaalsuseks. 

„No nii palju kui ma tean, siis tihtipeale see viib nagu mingisuguste separaatsete nõukogu 

koosolekuteni, kus ametiühingu esindajaid ei kaasata, et lihtsalt luuakse mingi tagatuba, kus 

räägitakse ühtesid asju ja siis nõukogu saalis räägitakse teisi asju. Et lihtsalt seda ametiühingu liiget 

hakatakse vältima.“ (Tööandjate liit) 

Raskused esindaja valimisel. Töötajate esindaja valimisel juhtorganisse võivad organisatsioonis 

tekkida konfliktid või ei pruugi töötajaskond olla võimeline (mingil konkreetsel ajahetkel) üksmeelselt 

valima endale esindajat.  

„Ja siis kui nad tegid kaks korda koosoleku ja ei suutnud valida hääletamisega endale juhti, siis mind 

kutsuti tagasi. Ja ma läksin tagasi. /.../ Jälle hakkas suur demokraatia, siis oli juhtkond niiöelda, 

insenerid. Siis ma olin väga kõva nende jaoks, nad ei tahtnud mind. Ja siis toimuski jälle hääletamine, 

nemad ei taha mind. Aga töölised hääletavad, aga nemad tahavad.“ (Tööandja)  

Lisakulu. Töötajate osalemine organisatsiooni juhtimisprotsessis võib tööandjale kaasa tuua 

lisakulusid. 

„Jah, kui ta toob midagi negatiivset, siis ma arvan, pigem omanikele lisakulud.“ (Tööandja) 

Mõttetu. Osalemisel juhtorganis ei ole mõtet ja seda ei oleks vaja. 

„Negatiivne on võib-olla isegi liiga tugev sõna. *et sellel ei ole mõtet.+“ (Tööandja) 
 „Mina ei usu selles mõttes, et töötajad võivad alati teha oma ettepanekuid töö korraldamiseks või 

parendamiseks. See ei ole keelatud.“ (Tööandja) 

Tabel 11. Töötajate juhtorganis osalemise negatiivsed küljed – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Ebakompetentsus X X X - - - - X 

Esindaja rollikonflikt X X - - - X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Juhtimistõhususe langus X X X - - - X - 

Ligipääs konfidentsiaalsele infole X - - - - - - - 

Otsustamise tagatoa teke - - - - - - X - 

Raskused esindaja valimisel X - - - - - - X 

Lisakulu X - - - - - - - 

Mõttetu X - - - X - - - 

Puudub või ei oska öelda X X - - - X - - 

Tabel 12. Töötajate juhtorganis osalemise negatiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Ebakompetentsus X X X - - - - - 

Esindaja rollikonflikt X X - - - - - - 

Juhtimistõhususe langus X X X - X - - - 

Ligipääs konfidentsiaalsele infole X - - - - - - - 

Otsustamise tagatoa teke - - - - - - - - 

Raskused esindaja valimisel X - - - - - - - 

Lisakulu X - - - - - - - 

Mõttetu X - - - - - - - 

Puudub või ei oska öelda X X - - X X - - 

Tabel 13. Töötajate juhtorganis osalemise negatiivsed küljed – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu 
ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ebakompetentsus X X - X 

Esindaja rollikonflikt X X X X 

Juhtimistõhususe langus X - X - 

Ligipääs konfidentsiaalsele infole X - - X 

Otsustamise tagatoa teke - - - - 

Raskused esindaja valimisel - - X - 

Lisakulu X - - - 

Mõttetu - X - X 

Puudub või ei oska öelda X X X X 

Tabel 14. Töötajate juhtorganis osalemise negatiivsed küljed – osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Ebakompetentsus X X 

Esindaja rollikonflikt X X 

Juhtimistõhususe langus X X 

Ligipääs konfidentsiaalsele infole X X 

Otsustamise tagatoa teke - - 

Raskused esindaja valimisel - X 

Lisakulu - X 

Mõttetu - X 

Puudub või ei oska öelda X X 
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Eeldused töötajate osalemiseks juhtorgani valimisel 

Uurimisküsimus: Milleks, millisel juhul millist osalemist toetada ja rakendada – juhtorgani tasemel 

osalemine, otsene osalemine, finantsosalus? Millistes teemades peaksid töötajatel olema õigus 

osaleda erinevate osalemise vormide puhul? Milline peaks olema töötajate osalemise tasakaal 

töötajate ja tööandjate huvide vahel? Millised õigused peaksid töötajatel olema erinevate 

osalemisvormide puhul? 

Töötajate osalemine juhtorgani töös või selle liikmete valimisel oleks kas mõeldav või otstarbekas 

vaid teatud eeldustel: 

1. Esindaja piiratud roll; 

2. Juriidiline vorm; 

3. Mõtlemise muutus; 

4. Nõuded juhtorgani liikme(te)le; 

5. Omandisuhe ettevõttega; 

6. Regulatsioon peab võimaldama; 

7. Teadmispõhine organisatsioon; 

8. Vahetumiskohustus; 

9. Valitav juhtorgan, suur organisatsioon. 

Esindaja piiratud roll. Vastajad tõid välja eeldused, mille korral töötajate osalemine juhtorgani töös 

oleks mõttekas ja võimalik – kui töötajate esindaja roll ja õigused protsessis kaasa lüüa piirduksid: 

 mingite konkreetsete teemadega, milles nad on pädevad; 

 teemadega, mille kohta neile on (antud) piisavalt informatsiooni, et teha teadlik otsus; 

 vaid juuresviibimisega, kuulamisega, info saamisega (pole hääle- või vetoõigust); 

 ettepanekute tegemisega, info edastamisega oma töölõigu osas; 

 vaid juhtorgani valimisõigusega (mitte ise liikmena); 

 vaid vähemtähtsate otsuste juures osalemisega, mitte majanduslike, äriliste põhiotsuste 

tegemisel. 

 „Aga kui see on, see peab olema kindlasti reguleeritud, sest see tekitaks … igaüks hakkaks käima 

juhataja juures ja ütlema, et tuleb seda valida või kolmandat. Kindlasti see peab olema reguleeritud, 

et mismoodi või kuidas seda valitakse.“ (Ametiühing) 

„Juhtorgani valimises ma ei usu, aga et... No jah, see kõik oleneb, kes selleks usaldusisikuks valitakse.“ 

(Tööandja) 

„No sõna sekka võib ikka öelda, aga kas arvestatakse alati, see on juba teine asi. Aga ma arvan küll, 

kui ta on kõikide töötajate esindaja, siis muidugi. Kui ta tõesti... Kui enamus töötajaid mõtleb 

ühtemoodi ja siis ta tuleb sellesamase mõttega koosolekule, siis kindlasti peaks teda kaasama. /.../ 

Aga noh, see on ka samas, et missugustel koosolekutel. Ta ei saa ju ka minna sinna mingitele, ma ei 

kujuta ette, väga tähtsate otsuste koosolekutele, mis ei puuduta töötajaid antud hetkel näiteks. Sinna 

ta siiski, kas ta... /.../ Kas ta peab... Kas ta võib minna, noh... Ma arvan, pigem mitte siiski. Ütleme, kui 

on mingid ärisaladused.“ (Tööandja) 



26 

 

„Lihtsalt, jõutakse selleni, et alates ... AÜ hakkab ettevõtet juhtima? /.../ kas sattub 

kollektiivlepingusse või seadusesse selline punkt, et juhatus ei saa teha ärilisi põhiotsuseid ilma AÜ 

nõusolekuta. Sellist asja nüüd küll tekkida ei tohi. Ikkagi juhib juhatus...“ (Tööandja) 

„Pigem, kui siin mõelda, siis tõepoolest, teise tasandi informeerimine. Luuakse kas mingi eraldi 

nõukogu või...“ (Tööandjate liit) 

Juriidiline vorm. Suhtumine töötajate osalemise võimalikkusse ja mõttekusse organisatsiooni 

juhtorgani töös sõltub organisatsiooni juriidilisest vormist (äriettevõte vs MTÜ) või töötaja juriidilisest 

staatusest (usaldusühingu korral täis- või usaldusliikmed). 

 „MTÜ-de juures on see asi natuke teistmoodi, siin ei ole, ei ole esmatähtsad majanduslikud huvid. 

Siia tulevad inimesed, kes on, ütleme, pühendunud....“ (Tööandja) 

„Täisosanikud on siis need, kelle konsensuslike otsuste alusel saab kõiki asju teha. Ja samas neil on 

igaühel, igal täisosanikul on juriidiliselt see liikme täisesitamise õigus olemas. /.../ Ja usaldusliikmete 

võimalused tegelikult selle ühingu juhtimisel on äärmiselt piiratud. Seal väga suurt sõnaõigust ei ole, 

need on... Tähendab praktiliselt umbes sellisel määral on, on seal võimalik seda ühingu tegevust 

juhtida, kui täisosanikud või siis ühing hakkab tegelema mittepõhikirjaliste ettevõtmistega, siis 

nemad saavad korrale kutsuda.“ (Tööandja) 

Mõtlemise muutus. Töötajate osalemine organisatsiooni juhtorganis eeldab teatud mõtlemislaadi 

muutust, kas siis tööandjate või töötajate poolt või kogu ühiskonnas. 

 „/.../ siis peaks teise poole mõtlemist ka muutma, eks ole. Juhime koos ja teeme koos ja okei, kasumi 

saad sina, eks ole, aga eesmärk peaks üks olema. Ei, praegu on ulme. Ma arvan, me ei ole keegi 

jõudnud veel sinna.“ (Ametiühing) 

„Ma isegi ei oska öelda, kas meie ühiskond on selleks valmis ja kas meie töötajad on selleks valmis. 

Aga võib-olla edaspidi küll /.../“ (Usaldusisik) 

„Eks ettevõtete puhul ja eriti äriettevõtete puhul on ju ikkagi see, et läbi aastate, läbi aastakümnete 

on niiöelda väike kitsas ring inimesi harjunud otsustama ja sellist otsustusvõimet või seda kuidagi 

kellelegi jagada või kellelegi ära anda mingis osas, et see on jällegi hästi raske.“ (Ametiühingute liit)  

Nõuded juhtorgani liikme(te)le. Töötajate osalemisel juhtorgani töös eeldatakse, et töötajate 

esindajal on teatud laadi eelteadmised, oskused ja (isiku-)omadused, mis tagaksid efektiivse osaluse. 

Samuti oleks töötajate esindaja osalemisel roll täiendava ekspertiisi näol, mis juhtorganis muidu 

puudu on/oleks (nt vastava kvalifikatsiooniga või kogemusega inimene, mis tagaks organisatsiooni 

juhtimisel teadlikuma otsustuse). 

„Siis juhtkonna tasandil peab olema ikkagi inimesel haridust, kindlasti tal peavad olema kõik need 

muud oskused, mida juhil vaja on, eks ole.“ (Ametiühing) 

 „Sõltub sellest, milline on inimene. Kui suur tema sisemine distsipliin on, kui suur on tema sisemine 

intelligents on. Mis ta selle infoga teeb? Kas ta suudab eristada, mis on oluline, mis on ebaoluline, mis 

on eriti konfidentsiaalne, et ta ei lähe sellega kuskile vaost välja.“ (Tööandja) 
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„Tähendab, mis mina arvan /.../ et nõukogu võiks olla niisugune, kus kindlasti oleks sees *meie 

valdkonna+ haridusega inimene. Ja siis üks, kes oleks juristi haridusega, üks kes oleks 

majandusharidusega ja siis neljas võiks olla poliitiline. Et noh, see on minu nägemus. Et siis võib-olla 

oleks mitmelt erialalt spetsialistid, kes oma eriala valdavad. See on minu nägemus.“ (Ametiühing) 

Omandisuhe ettevõttega. Töötajate osalemist organisatsiooni juhtorgani tööprotsessis peetakse 

võimalikuks eeldusel, et töötajad või töötaja esindaja oleksid ühtlasi ka ettevõtte osanikud. 

Omandisuhe ettevõttega tagaks töötajate huvi ja teadliku suhtumise otsustesse. 

„/.../ et kui oleks tegemist nii öelda kooperatiivettevõttega, kus töötajad on ka ühtlasi omanikud, siis 

võiks selline asi nagu tulla *kõne alla+. Kui on aktsiaselts ja osaühing, need töötajad on ise seal 

omanikud, osanikud, aktsionärid, siis ei ole see tõenäoliselt probleem.“ (Tööandja)  

„Ja siis tal on võimalus vastavalt seal sellel konkreetsest sellest süsteemist, kas see on siis äri või 

aktsiaselts või osaühing... Siis johtuvalt sellest ka osaleda sellel juhtimisel, aga niisugusel teisel 

tasandil.“ (Tööandja)  

„Töötajate esindajat saab valida, kõik saavad valida. Aktsionärid ja mitteaktsionärid. Aga juhatusse 

saavad valida ainult aktsionärid./.../ Ka nõukogu valivad aktsionärid. See on seadusega nii ette 

nähtud, mitteaktsionärid ei tohi valida, neil ei ole õigust, äriseadus.“ (Tööandja) 

Regulatsioon peab võimaldama. Selleks, et töötajad saaksid osaleda oma tööandja juhtorgani töös 

mingil viisil, peaks seda võimaldama ettevõtte juhtimisstruktuuri kehtestav regulatsioon (põhikiri, 

siseregulatsiooniga paika pandud omandistruktuur vmt) või (ema)ettevõtte poliitika. 

„/.../ kes sinna nõukogusse määratakse, on ikkagi nagu linna initsiatiiv.“ (Ametiühing) 

„No ma ei tea, see olemasolev nõukogu niigi vahetab neid juhte ja kui siis kollektiiv ka hakkab 

vahetama, ma ei tea, ma ei usu, et seal mingi sõnaõigus tuleb, et ma mingile ministrile saan vastu 

öelda ja meil on ju riigi osalusega aktsiaselts, kelle … riik määrab juhid. Ma ei tea, kuidas töötaja saab 

seal kaasa aidata eriti?“ (Ametiühing)  

„Jah selliseid otsuseid teeb meil nõukogu ja omanik. /.../ arengu suunad põhimõtteliselt otsustab 

ikkagi omanik. Ja ta valib inimesed, kes need siis ellu viivad.“ (Tööandja) 

 „Noh, kuna me oleme ikkagi eraettevõte ja sellised asjad tulevad omaniku poolselt. Siis vähemasti 

meie ettevõtte tegevjuhtkonda... Sellesse absoluutselt töötajaid ei kaasata./.../ Teate, siis kui see 

oleks meie oma Eesti ettevõte.“ (Usaldusisik)  

Teadmispõhine organisatsioon. Töötajate osalemine organisatsiooni juhtimises juhtkonna või 

nõukogu liikmena või nende töös, tuleks kõne alla teadmispõhistes organisatsioonides, kus töötajad 

on eeldatavasti teadlikumad organisatsiooni juhtimistasandil toimuvast. 

„see sõltub ka väga palju firmast, ma kujutan ette, et mõnes IT-firmas on seda palju lihtsam teha, ... 

Inimesed on palju teadlikumad.“ (Tööandja) 

Vahetumiskohustus. Töötajate osalemisel organisatsiooni tasandi juhtimisprotsessis peetakse 

oluliseks tingimuseks, et töötajaid juhtorganis esindavaks töötajaks ei tohiks liiga olla pikaks ajaks 
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sama isik. Esindajate vaheldumise või rotatsiooni eesmärk oleks tagada, et konkreetne isik jätkuvalt 

ikka töötajaid esindab. 

„Tähendab, töötajate esindaja /.../ ei tohiks sinna liiga kauaks jääda. Et ei tekiks klubi.“ (Ametiühing) 

Valitav juhtorgan, suur organisatsioon. Vastajad peavad töötajate osalemist juhtorganis 

mõttekamaks ja võimalikuks pigem suurtes organisatsioonides, kuna väikestes organisatsioonides 

piirdub juhatus enamasti ühe liikmega, kes omakorda võib veel omanik olla. Samuti on nõukogu kui 

eraldi juhtorganit väike-ettevõtetes harva. Pigem on juhtkonna moodustamine valimise teel 

tavapärasem suurtes organisatsioonides. 

„Minu arvates meie sellisel väiksel ettevõttel siin ei ole küll mingit vajadust, sest me saame oma 

probleemid siin oma ülemusega kõik ära räägitud, meil nagu sellist asja ei peaks /…/ [olema]. Noh, 

ma arvan, et siis, kui suurem ettevõte on, et siis, sel juhul võib-olla tõesti on vaja, et töötajate 

esindaja ka oleks *juhatuses+.“ (Usaldusisik) 

„No ma arvan, et kuskil suuremates ettevõtetes, võib-olla. Ja see rohkem ametiühingu töö oleks võib-

olla, siis kui veel suurem ja võimsam ametiühing on.“ (Ametiühing) 

„/.../ükski meie tasandil ei ole valitav positsioon *..+. Kontsernis on nõukogu, eks-ole. /.../ meil ei olegi 

tegelikult sellist valitavat organit.“ (Tööandja) 

„Kuna meil nõukogu on kuueliikmeline, siis ma arvan, et sel mõttel oleks isegi jumet.“ (Tööandja) 

Tabel 15. Eeldused töötajate osalemiseks juhtorgani valimisel – vastajate  tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Esindaja piiratud roll X X X - X X X X 

Juriidiline vorm X - - - - - - - 

Mõtlemise muutus X X X X - X - - 

Nõuded juhtorgani liikme(te)le X X - - - X - - 

Omandisuhe ettevõttega X X X - X - - - 

Regulatsioon peab võimaldama X X X - - - - - 

Teadmispõhine organisatsioon X - - - - - - - 

Vahetumiskohustus - X - - - - - - 

Valitav juhtorgan, suur organisatsioon X X X X X X - - 

Tabel 16. Eeldused töötajate osalemiseks juhtorgani valimisel – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Esindaja piiratud roll X X X - - - X - 

Juriidiline vorm - - - - X - - - 

Mõtlemise muutus X X X X X X X - 

Nõuded juhtorgani liikme(te)le X X - - X - - - 

Omandisuhe ettevõttega X X - - X X X - 

Regulatsioon peab võimaldama X X X - - - - - 

Teadmispõhine organisatsioon X - - - - - - - 

Vahetumiskohustus - - - - - X - - 
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  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Valitav juhtorgan, suur organisatsioon X X X X X X X - 

Tabel 17. Eeldused töötajate osalemiseks juhtorgani valimisel – tööandja vastused töötajate esindaja 
olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Esindaja piiratud roll X X X - 

Juriidiline vorm X - X - 

Mõtlemise muutus X - X X 

Nõuded juhtorgani liikme(te)le X - X X 

Omandisuhe ettevõttega X X X X 

Regulatsioon peab võimaldama X X - X 

Teadmispõhine organisatsioon X - - - 

Vahetumiskohustus - - - - 

Valitav juhtorgan, suur organisatsioon X X X X 

Tabel 18. Eeldused töötajate osalemiseks juhtorgani valimisel – osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Esindaja piiratud roll X X 

Juriidiline vorm X - 

Mõtlemise muutus X X 

Nõuded juhtorgani liikme(te)le X X 

Omandisuhe ettevõttega X X 

Regulatsioon peab võimaldama X X 

Teadmispõhine organisatsioon X - 

Vahetumiskohustus - X 

Valitav juhtorgan, suur organisatsioon X X 

Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel  ei tohiks olla kohustuslik 

Uurimisküsimus: Kas ja kuidas peaks töötajate osalemist reguleerima seadusega? Millist töötajate 

osalemist ja kuidas peaks seadusega reguleerima? 

Uurimisküsimuse vastused on kodeeritud kolme gruppi: 

1. Töötajate osalemine organisatsiooni juhtorgani töös ei tohiks olla kohustuslik; 

2. Töötajate osalemine organisatsiooni juhtorgani töös võiks olla kohustuslik; 

3. Töötajate osalemine ja töötajate õigused. 

Koodi töötajate osalemine organisatsiooni juhtorgani töös ei tohiks olla kohustuslik alla on 

koondatud järgmised vastuste liigid:  

1. Iga ettevõte on eripärane; 

2. Vastuolu ärifilosoofiaga;  

3. Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega; 

4. Seadus ju ei takista; 

5. Põhjendamata. 
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Iga ettevõte on eripärane.  Iga organisatsioon on eripärane, mistõttu mõnel puhul võib seadusega 

peale pandud kohustus töötajate osalemiseks juhtimisprotsessis olla üleliigne/ebavajalik või mõjuda 

pigem negatiivselt. Regulatsiooniga ei ole võimalik arvestada eripärasid organisatsiooni tegevus-

valdkondades, suuruses, töökorralduses-kommunikatsioonis ega konkreetsete inimeste eripära (nii 

juhtide kui töötajate ja nende esindajate). Pigem oleks mõttekas töötajate osalemine reguleerida 

organisatsiooni siseselt.  

„Mida vähem reguleeritud, seda parem on. Selles mõttes, et meie ettevõte ei ole teiste TTT-

ettevõtetega [sarnane]... Absoluutselt neil on erinevad põhimõtted, hoopis kehtivad.... Aga samas 

inimesed võivad mõlemal juhul rahul olla, eks-ole. Reguleerimine on... Ma olen põhimõtteliselt selle 

vastu.“ (Tööandja) 

„Ei usu, et peaks. Ma arvan, et seal ettevõttes, kus see on, nemad leiavad, et see on vajalik ja seal, kus 

ei ole, siis järelikult kas ei saa või ei ole vajalik.“ (Tööandja)  

„Ma tahan seda just öelda, et ma ei tea, kas seda seadusega annabki nii üheselt paika panna. 

Justnimelt juhtorganid on erinevad, ettevõtted on väga erinevad. /../ Aga kui ma päris ettevõtte 

tasandil võtan, siis ma ütlen, et ma arvan, et see ei oleks nagu päris õige /../“ (Usaldusisik) 

Vastuolu ärifilosoofiaga. Õigusaktidega töötajate osalemise juhtorgani töös kohustuslikuks 

muutmine ei ole mõistlik, see läheks vastuollu ärifilosoofiaga – juhtkond/omanik võtab riski ja paneb 

ettevõttesse oma raha, siis on neil ainuõigus teha juhtimisotsuseid, olles ühtlasi vastutavad nende 

otsuste eest oma varaga. Töötajate esindaja liitumisel juhtorganiga tekiks vastuolu juhtkonna 

erinevate liikmete vastutusalas ja õiguses otsuseid mõjutada, sest  töötaja ei saa võtta varalist 

vastutust kogu organisatsiooni tasandil.  

„Ma kardan, et see on suhteliselt utoopiline asi, sellepärast, et ettevõte kui selline on tegelikult 

omanikule kasu teenimiseks, vara juurde teenimiseks. Et tema otsustab, mida tema teeb selle oma 

varaga. Kas ta teeb seda, teist või kolmandat.“ (Ametiühing) 

„Ütleme, et erasektor on ja kui mina panen oma raha. Panen mängu, et üks ettevõte tööle panna. Ja 

tuleb üks-üks töötaja, kes hakkab mulle tegelikult ettekirjutusi tegema, siis ma leian, et ta pole päris 

õige.“ (Tööandja)  

 „Ausalt öeldes ma ei näe selleks kaalukaid argumente. Lihtsalt see ongi puht sellise ühinguõiguse 

filosoofia pea peale pööramine. See, kelle kapital on, see, kes ettevõtte asutab, ilmselgelt peab 

temale jääma see otsustusõigus. Seda ei saa printsiibist lähtuvalt keegi talt ära võtta.“ (Tööandjate 

liit)  

Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega. Töötajate juhtorganis osalemise õigusaktidega 

reguleerimine on ebavajalik, kuna tööandjad arvestavad töötajate huvidega juhtimisotsustes niigi, 

see on osa juhtimisfilosoofiast, -tavast. 

„ma ei näe, et seal oleks vaja mingisugust kõrvalttulevat nagu toetussüsteemi või survet. Juhid 

tööandja esindajana, mina personalijuhina seisan töötajate huvide eest ka. See on kogu see minu 

maailma filosoofia. Mina ei näe üldse vajadust täiendavaks huvide kaitsmiseks, sest ma väidan, et me 

ei kahjusta neid. Me tasakaalustatult ikkagi hoiame mõlema poole huvisid.“ (Tööandja) 
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Seadus ju ei takista. Töötajate osalemist organisatsiooni juhtimisprotsessis on võimalik korraldada 

juba niigi seal, kus selleks on eeldused ja tunnetatud vajadus, seadusandlus seda täna ei piira, seega 

pole vaja seda kohustuslikuks muuta. Töötajatel, kellel on ambitsiooni juhtimisprotsessides kaasa 

lüüa, on võimalik oma tööga juhtivale positsioonile jõuda ilma sellise regulatsioonita. 

 „Praegu ju põhimõtteliselt seadusandluses on need võimalused, /.../ võimalused selleks, kui see 

mõnele ettevõtte tüübile sobib. Nad saavad seda. Jah seadus seda ju ei keela.“ (Tööandja) 

„Aga asutusel on ju alati võimalus seda pakkuda, kasvõi töötajate esindajale või töötajatele. Mis siis, 

et ta seaduses kirjas ei ole? Alati kõik ei saagi olla seadusega reguleeritud.“ (Ametiühing) 

Tabel 19. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel  ei tohiks olla kohustuslik – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Iga ettevõte on eripärane X - X - - - - - 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X X - X - X X 

Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega X - - - - - X - 

Seadus ju ei takista X X X X - - - - 

Põhjendamata X X - X - - - - 

Tabel 20. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel  ei tohiks olla kohustuslik – vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Iga ettevõte on eripärane X - X - - - - - 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X X - X - X - 

Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega X - - - X - - - 

Seadus ju ei takista X X X X X - - - 

Põhjendamata X X - X X - - - 

Tabel 21. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel  ei tohiks olla kohustuslik – tööandja vastused 
töötajate esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Iga ettevõte on eripärane - X X - 

Vastuolu ärifilosoofiaga - X X X 

Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega X X X X 

Seadus ju ei takista X X X X 

Põhjendamata X - X X 

Tabel 22. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel  ei tohiks olla kohustuslik – osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Iga ettevõte on eripärane X X 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X 

Töötajate huvid on kaitstavad muude meetmetega X X 

Seadus ju ei takista X X 

Põhjendamata X X 
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Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel võiks olla kohustuslik 

Järgnevalt on esitatud seisukohad, mille kohaselt toetatakse mõtet, et töötajate osalemine 

organisatsiooni juhtorganis võiks olla õigusaktidega sätestatud kohustuslikuna: 

Vastuste liigid: 

1. Kohustuslik kõigile ühtemoodi; 

2. Kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele;  

3. Kohustuslik vahetute juhtide valikul. 

Kohustuslik kõigile ühtemoodi. Juhtorgani tasandil töötajate osalemist võiks õigusaktidega 

kohustada kõigile organisatsioonidele ühtemoodi. 

„Ei, ma ei usu, et see nüüd oleks sihtasutuste spetsiifika. See võiks siis olla üleüldine printsiip 

*seaduses reguleeritud, et töötajatele peab võimaldama mingil määral osalemist juhtimises+.“ 

(Tööandja) 

„See ongi see, mis tegelikult peaks viima edasi. Mina leian küll seda. See on hästi vajalik just 

informeerimise-konsulteerimise seisukohalt.“ (Ametiühing)  

„Jah, ütleme, see viibimise, see juuresviibimise osa võiks küll olla *seaduslikult reguleeritud+, jah. Et 

nad saavad just kasvõi kuulata seal pealt kõiki neid arutelusid. No ideaalis ta võiks olla küll niimoodi, 

jah. [Et kohustuslik? Kui töötajate esindaja avaldab soovi, siis see peaks olema võimaldatud+.“ 

(Usaldusisik) 

„Kusjuures peaks olema./.../ Et me võime selle punkti küll seadusesse kirjutada, et töötajad valivad 

voh sellistele kohtadele endi seast isiku /.../.“ (Tööandja) 

Teatud tüüpi ettevõtetele. Juhtorgani tasandil töötajate osalemist võiks õigusaktidega kohustada 

vaid teatud tüüpi organisatsioonidele, kus see on vajalik ja mõttekas. Kriteeriumitena nähakse 

eelkõige ettevõtte suurust, ettevõtte riigile kuulumist, teadmispõhisust või eraldi personalitöö 

puudumist. 

 „Võiks olla küll. Et mingisuguse arvu inimeste pealt võiks olla nt. üks esindaja juhatuses töötajate 

poolt.“ (Ametiühing) 

„Eelkõige, ma usun, see on kõige olulisem suurtes ettevõtetes, /.../  et riigile kuuluvates ettevõtetes 

peaks see nii olema, et töötajate või ametiühingu esindaja oleks nõukogus... Noh, kindlasti ma ütlen, 

et miks mitte, võiks ju täiesti proovida /../“ (Ametiühingute liit) 

 „*Seal], kus inimeste ja juhtimise ja personalijuhtimisega eraldi fokusseeritult ei tegeleta [...] Nad 

mõtlevad raha kategoorias ja kasumi kategoorias. Ja vot nendes kohtades, jah.“ (Tööandja) 

Kohustuslik vahetute juhtide valikul. Siinkohal väljendasid vastajad vastumeelsust töötajate 

osalemisele definitsioonis esitatud kujul, kuid toetasid siiski mõtet anda töötajatele praegusest 

suuremad õigused juhtimises  läbi selle, et sõnaõigus oleks tagatud vahetute juhtide valikul.  

„Pigem ma ütleks, et mitte ettevõtte juhatuses, vaid kui, siis tuleks töötajate arvamust kuulata pigem 

suuremate ettevõtete keskastme juhtide valimistel või paikapanemistel“. (Usaldusisik)  
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Tabel 23. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel võiks olla kohustuslik – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Kohustuslik kõigile ühtmoodi X X X - - X - X 

Kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele X X - - - X - X 

Kohustuslik vahetute juhtide valikul - X X - - - - - 

Tabel 24. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel võiks olla kohustuslik – vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI Muu 

Kohustuslik kõigile ühtmoodi X X X - X X X X 

Kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele X X - - - X - - 

Kohustuslik vahetute juhtide valikul - X X - - - X - 

Tabel 25. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel võiks olla kohustuslik – tööandja vastused töötajate 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kohustuslik kõigile ühtmoodi X X X X 

Kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele - X X X 

Kohustuslik vahetute juhtide valikul - - - - 

Tabel 26. Töötajate osalemine juhtorgani liikme valimisel võiks olla kohustuslik – osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Kohustuslik kõigile ühtmoodi X X 

Kohustuslik teatud tüüpi ettevõtetele X X 

Kohustuslik vahetute juhtide valikul X X 

1.2.2 Osalemine omandis 

Kuidas toimub töötajate omandis osalemine 

Üks võimalus töötajatel saada osa ettevõtte majandustulemustest on osalus omandis – kõigile 

töötajatele on antud võimalus omandada ettevõtte aktsiaid või osakuid. 

Riigikogu võttis 20.10.2010 vastu tulumaksuseaduse muudatuse, kus töötajate aktsiaoptsiooni eest ei 

pea ettevõte maksma erisoodustusmaksu. Eestis pole praegusel hetkel regulatsiooni, mis kohustaks 

ettevõtteid töötajatele finantsosalust võimaldama.     

Omandis osalemise küsimuste osas pidid uuritavate sihtrühmade seas olema neid organisatsioone 

kus on rakendatud omandis osalemist ja neid, kus seda ei ole tehtud. Organisatsioonideks, kus on 

omandiosalus loeti erinevad omandiosaluse korraldused. On võimalus omandada ettevõtte aktsiaid 

nagu iga teinegi isik ilma eesmärgita töötajaid motiveerida, aga on ka korraldatud aktsiate 

soodusmüüki töötajatele. On korraldatud avalikke pakkumisi, kus töötajatel on võimalus osakuid 

omandada. Oli ka teistsuguseid töötajate omandiosaluse viise. 
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„Aga olid ka sellised nagu osakud, et ehitasime ühe maja. /.../ oli võimalus osta neid /.../ osakuid. Et 

/.../ kui hakkab siis nüüd see maja /..../ nagu kasu tooma, et siis saad sina ka sealt kasu. Noh, ta ei ole 

päris aktsia, aga ta on selline.. Noh, sul oli võimalus seda osalust seal osta.“ (Tööandja) 

„Kui see firma moodustati. Kui aktsiaselts tekkis, siis juhtus küll selline lugu, et töötajad saidki 

osanikeks. Aga igal aastal /.../ neid aktsiaid nagu juurde ei ole teinud. /.../ On küll meil ka tööliste 

hulgast, võib-olla isegi kas ametiühingu liikmete hulgast, selliseid töötajaid, kes ongi ettevõtte 

aktsionärid. On.“ (Tööandja) 

„/.../ oma töötaja on aktsionär, siis ta on rohkem huvitatud tööst. Ja sellepärast siiamaani meil on nii 

juhtunud, et ei ole kõrvale müüdud ühtegi aktsiat. Kõrvalistele isikutele. Et oma töötajad on ära 

ostnud.“ (Tööandja)  

„Jaa, meil on sooduspakkumisega ettevõtete aktsiate ost, praegu BBB oma, just märtsi lõpuni on 

märkimine. Selline osa on meil olemas.“ (Usaldusisik)  

Töötajate omandis osalemise positiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on töötajate osalemise eesmärk? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, 

miks on hea ja halb? 

Vastuste liigid: 

1. Töötajate lojaalsus ja pühendumus; 

2. Puudub positiivne külg. 

Töötajate lojaalsus ja pühendumus. Tööandjad rakendavad töötajatele omandiosaluse võimaldamist 

või pakkumist eesmärgiga tagada töötajate lojaalsus ja pühendumus organisatsioonile. Omandiosalus 

tõstab töötajate huvi kogu ettevõtte käekäigu vastu, nad tunnevad end rohkem kaasatuna, see 

innustab rohkem panustama oma töösse ja seeläbi vähendab ka tööjõu voolavust. 

„Ja kui ma töötasin üheksa aastat palehigis, ma olin nagu pühendunud patrioot, sest ma nägin, 

kuidas neljast kroonist sai, eks-ole nelisada. Selle aktsia väärtus. Minu töö oli selles. /.../ Et see on 

nagu nii tugev tunne. See seotuse tunne. /.../ Isegi kui see on ühekordne kingitus, on see väga suur 

motivatsioon selles mõttes, et me eeldame, et selle aktsia, mille ta kingiks saab *kui ettevõtte läheb 

börsile+, väärtus hakkab tõusma.“ (Tööandja) 

„Kui inimene tunneb, et temal on siin aktsia või osak. Võib-olla see paneb rohkem, kuidas ma ütlen, 

tundma, et see on minu oma, et ma pean püüdma rohkem.“ (Tööandja)  

„Just selle lojaalsuse... hea inimene on igal pool hea. Nii sinu ettevõttes nähtavasti, kui ta läheb ära, 

ka teises ettevõttes. Et neid tuleb kindlasti hoida ja luua neile nagu igasugused muud sotsiaalsed 

tagatised, et ta ei läheks ära. Et ta ei liiguks ära sinu ettevõttest.“ (Tööandja) 

„See on väga hea, sellepärast, et sa ise oled huvitatud oma firma käekäigust ja kindlasti sul on ka 

selline rahaline motivaator ja kui sellel firmal läheb ka hästi, siis sa oled ju tegelikult ise mingi oma nn. 

pensionisamba loonud, arvan mina.“ (Usaldusisik)  

Puudub positiivne külg. Osad tööandjad leiavad, et töötajate osalus ettevõtte omandis ei pruugi alati 

positiivseid tulemusi tuua. 
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„Ma arvan millegipärast, et mingis pikas perspektiivis võib see hakata mõjuma... Või noh, võib see 

ehk positiivse efekti tekitada. Praegusel momendil tal ei ole seda efekti.“ (Tööandja)  

„Ega sisulist kasu sellest ei ole. Kas ta on aktsionär või ei ole, ega tööprotsessis kes oskab tööd teha, 

see teeb tööd hästi, kes on laisavõitu, see on laisavõitu. On ta aktsionär, sellest ei sõltu 

absoluutselt./.../ aga ei tootlikkuses, ei milleski muus ei paista välja, et panna aktsionär ja mitte 

aktsionär. See aktsionär ei pruugi sugugi paremini suhtuda töösse.“ (Tööandja) 

Tabel 27. Töötajate omandis osalemise positiivsed küljed – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Töötajate lojaalsus ja pühendumus X X X - - - X - 

Puudub positiivne külg X - - - - - - - 

Tabel 28. Töötajate omandis osalemise positiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Töötajate lojaalsus ja pühendumus X X X - X X X - 

Puudub positiivne külg X - - - X - - - 

Tabel 29. Töötajate omandis osalemise positiivsed küljed – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Töötajate lojaalsus ja pühendumus X X X X 

Puudub positiivne külg - - X X 

Tabel 30. Töötajate omandis osalemise positiivsed küljed – osalemise olemasolu 

  On osalemine omandis Ei ole osalemist omandis 

Töötajate lojaalsus ja pühendumus X X 

Puudub positiivne külg X X 

Töötajate omandis osalemise negatiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on töötajate osalemise eesmärk? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, 

miks on hea ja halb? 

Vastuste liigid: 

1. Maksustamisprobleemid; 

2. Pidurdab firma arengut; 

3. Raske rakendada õiglaselt; 

4. Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus; 

5. Puudub negatiivne külg. 

Maksustamisprobleemid. Siinjuures viidatakse kehtinud erisoodustusmaksule, mis tegi 

omandiosaluse tööandja jaoks ebaatraktiivseks.   
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„Ma arvan, et AAA kasutas seda, kus töötajatele anti optsioone, aga siis tekkis see 

maksustamisprobleem, siis need nagu keerati kinni uuesti.“ (Tööandjate Keskliit) 

Pidurdab firma arengut. Töötajatele omandiosaluse võimaldamine võib vastajate arvates teatud 

situatsioonides ettevõtte arengut pidurdama hakata. Näiteks kui on osanike arv liiga suur või on liiga 

suur osa osakutest töötajate käes, kelle nägemus ettevõtte arengust ei lange kokku juhtkonna või 

teiste omanike nägemusega. 

„See on jälle niisugune asi, et töötajad näevad ühe nurga alt neid protsesse ja tööandja näeb teise 

nurga alt. Ja nüüd kui väga suur osalus sellest firmast läheb töötajate kätte, ütleme, aktsiatega, siis 

hakkab, võib hakata, domineerima see töötajate huvitatus, mis võib tegelikult firmale vastu 

toimida./.../ Aga üldiselt ei toimi niisugused asjad põhimõttel luik, vähk ja haug. Ja kui see 

eraettevõte on niimoodi väga killustatud, et kus veetakse eri suundadesse just selle luige, haugi ja 

vähi põhimõttel, siis see asi ei toimi lihtsalt.“ (Tööandja) 

„/../kui ma räägin oma ettevõtte tasandil, siis ma kaks kolmandikku *potentsiaalsetest osanikest+ 

lõikaks kindlasti ära. Nad on väga toredad inimesed, aga nad ei ole selleks loodud. Nad ei näe suurt 

pilti. Nad ei suuda näha seda suurt pilti. Nad on nii väikestes asjades kinni, et no ei... /.../ see mass 

töötab lihtsalt teisel loogikal.“ (Tööandja) 

Raske rakendada õiglaselt. Kõigile töötajatele ettevõtte osakute jagamine võib tekitada sisepingeid, 

kuna töötajate panus ettevõtte tulemustesse ja kasvu on erinev, kuid kasu osaku hinnatõusust on 

kõigil sama. 

„/.../ega selle osaluse või hinna määramine seal, palju keegi annab,... See ei ole niimoodi, seal ei ole 

mingit sellist seaduslikku alust, et kuidapidi, kes annab rohkem panust, kes vähem ...“ (Tööandja) 

Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus. Andes töötajatele võimaluse ettevõtte omandist osa saada 

võib teatud juhtudel kujuneda negatiivseks elamuseks töötajate jaoks. Väikeosanikuna ei ole 

enamasti ettevõtte juhtimises kaasarääkimise võimalust ning töötaja(d), kel selline soov või ootus on, 

pettub(vad). Tulemus võib tööandja jaoks olla vastupidine loodetud motivatsioonitõusule. 

„Sest noh, see nende *töötajate+ osalus on ikka null koma kaks protsenti, null koma viis protsenti ja 

kõikide nende väikeosanike hääl kokku on seal suurusjärgus võib-olla kümme-kakskümmend 

protsenti. Et sellega ei tee mitte midagi. Sellega ei vali ei nõukogu ega juhatust... Lihtsalt see on ka 

jälle väga hea selline mõistlik tava olnud või kokkulepe, et nõukogu üks liikmetest valitakse siis nende 

väikeosanike poolt.“ (Tööandja) 

 „Teine teema on ikkagi see, kui me vaatame seda reaalset osaluse määra, siis ma ei kujuta ette, kui 

suured peaksid olema need osalused per inimene ja kui suured peaksid olema need dividendid, et 

need mind motiveeriks. Ehk teisisõnu piltlikult öeldes, kui ma teenin 1000 eurot kuus brutopalka, *siis+ 

selleks, et olla kuidagigi motiveeritud või tunnetada seda, et finantsosalusest kasu on, ma peaks 

saama kasvõi selle ühe kuupalga aastas dividende. /.../ Mina isiklikult sellesse ei usu /.../“ 

(Ametiühingute liit) 

Puudub negatiivne külg. Leidus vastajaid, kes positiivsete aspektide kõrvale ei osanud tuua ühtegi 

argumenti omandiosaluse vastu. 
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„Ma usun, et selles ei ole midagi halba.“ (Tööandja) 

„/../ ega ausalt vahet ei ole. Kas ta on aktsionär või ei ole, aga minu seisukoht on ikka endine, et 

parem oleks kui ta oleks.“ (Tööandja)  

Tabel 31. Töötajate omandis osalemise negatiivsed küljed –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Maksustamisprobleemid - - - - - - X - 

Pidurdab firma arengut X - - - X - - - 

Raske rakendada õiglaselt X - - - - - - - 

Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus X - - - X - - X 

Puudub negatiivne külg X - X - - - - - 

Tabel 32. Töötajate omandis osalemise negatiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Maksustamisprobleemid - - - - - - - - 

Pidurdab firma arengut X - - - X - - - 

Raske rakendada õiglaselt X - - - X - - - 

Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus X - - - X - - - 

Puudub negatiivne külg X - - - X - X - 

Tabel 33. Töötajate omandis osalemise negatiivsed küljed –  tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Maksustamisprobleemid - - - - 

Pidurdab firma arengut X - - X 

Raske rakendada õiglaselt - - X X 

Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus X - - - 

Puudub negatiivne külg - X X X 

Tabel 34. Töötajate omandis osalemise negatiivsed küljed – osalemise olemasolu 

  On osalemine omandis Ei ole osalemist omandis 

Maksustamisprobleemid - - 

Pidurdab firma arengut - X 

Raske rakendada õiglaselt X X 

Väikeosaniku tähtsusetus, pettumus X - 

Puudub negatiivne külg X X 

Eeldused töötajate osalemiseks omandis 

Uurimisküsimus: Milleks, millisel juhul millist osalemist toetada ja rakendada? Millised õigused 

peaksid töötajate olema erinevate osalemise vormide puhul? 

Vastuste liigid: 

1. Alustav ettevõte; 
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2. Börsiettevõte; 

3. Regulatsioon peab võimaldama; 

4. Teadmistepõhine organisatsioon; 

5. Stabiilne keskkond. 

Alustav ettevõte. Töötajatele omandiosaluseks võimaluse andmine on tüüpiliselt toimunud ettevõtte 

loomisel ja seda nähaksegi eeltingimusena süsteemi juurutamisel.  

„Põhikirjast tulenevalt. Et kui see aktsiaseltsi moodustamine oli... Sellel ajal oli niimoodi kombeks siis. 

Ütleme siis niimoodi tõesti.“ (Tööandja) 

„Meie firma ongi eelnevatest, endistest töötajatest tegelikult. Meil on üheksa osanikku.“ (Tööandja)  

Börsiettevõte. Juhul, kui ettevõtte on börsiettevõte, on kõigil, sh töötajatel võimalik osalus 

omandada. 

 „/.../ kui see on börsiettevõte, siis igaüks saab osta.“ (Ametiühing) 

„Vaid need *aktsiad+ on vabalt börsil kaubeldavad ja kes ise tahab, see võib olla ükskõik kes, võib 

minna neid MMM börsilt osta.“ (Tööandja) 

Regulatsioon peab võimaldama. Töötajatele ettevõttes osanikuks saamine eeldab, et omandivormist 

või põhikirjast ei tulene juriidilisi piiranguid juhtidel sellist personalipoliitikat, motivatsioonisüsteemi 

kasutada. Siia alla kuulub ka rahvusvaheliste kontsernide vastav poliitika.  

„Esiteks ainuomanik on riik, juba selle pärast ei ole.“ (Ametiühing)  

„/../ ilmselt see peaks põhikirjas kuskil olema. Ma arvan, et ei ole.“ (Tööandja)  

„See on minu meelest BBB osa kultuurist ja need aktsiate... See on nende poliitika ja 

personalipoliitika. See on rahvusvahelisel tasandil.“ (Usaldusisik) 

„Meil on taolised asjad ilmselt ka rohkem kontserni, kontserni tasandil. Niiöelda ka tulevad alla 

sellised põhimõtted ja reeglid, et ilmselt me ei ole mõelnud, sest me kohalikul tasandil nagunii seda 

niikuinii otsustada ei saa.“ (Tööandja) 

Teadmispõhine organisatsioon. Töötajatele omandiosaluse võimaldamise eelduseks on, et 

organisatsioon on professionaalselt juhitud ja töötajad kõrge kvalifikatsiooniga. 

„Nii kui sa seda teed niiöelda madala professionaalsuse või kvalifikatsiooniga või kehvas keskkonnas, 

siis ta ei teeni ju seda eesmärki, mida ta peaks teenima.“ (Tööandja) 

Stabiilne keskkond. Üheks eelduseks töötajatele omandiosaluse võimaldamiseks on stabiilne 

majanduskeskkond ja püsiv töötajaskond, kus töötajatel on loota, et ettevõttel läheb paremini ja neil 

on osalusest kasu. 

 „Vähemalt mulle tundub küll nii ja ma olen enam-vähem veendunud, et sellises ebastabiilses  

majandussituatsioonis, nagu meil praegu on ja siis lõpuks kogu see ümberstruktureerimine, hetkel, 

kui nagu midagi sellist teha, see ei ole hea aeg.“ (Tööandja)  
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„Aga kui sul on hotell ja kaadri voolavus on 100%, siis ma ei tahaks olla osanik koos noorte meeste ja 

naistega, kes tulevadki kolmeks kuuks ja siis lähevad edasi. Siis ma ei jagaks osakuid.“ (Tööandjate 

liit) 

Tabel 35. Eeldused töötajate osalemiseks omandis –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Alustav ettevõte X - - - - - - - 

Börsiettevõte X X - - X - - - 

Regulatsioon peab võimaldama X X X - - - - - 

Teadmispõhine organisatsioon X - X - X - - - 

Stabiilne keskkond X - - - X - - - 

Tabel 36. Eeldused töötajate osalemiseks omandis – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Alustav ettevõte X - - - X - - - 

Börsiettevõte X X - - - - - - 

Regulatsioon peab võimaldama X X X - X X - - 

Teadmispõhine organisatsioon X - X - - - - - 

Stabiilne keskkond X - - - - - - - 

Tabel 37. Eeldused töötajate osalemiseks omandis – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Alustav ettevõte - X X - 

Börsiettevõte X - X X 

Regulatsioon peab võimaldama X X X X 

Teadmispõhine organisatsioon - - - X 

Stabiilne keskkond - X - - 

Tabel 38. Eeldused töötajate osalemiseks omandis – osalemise olemasolu 

  On osalemine omandis Ei ole osalemist omandis 

Alustav ettevõte X X 

Börsiettevõte X X 

Regulatsioon peab võimaldama X X 

Teadmispõhine organisatsioon - X 

Stabiilne keskkond - X 

Töötajate osalemine organisatsiooni omandis ei tohiks olla kohustuslik 

Uurimisküsimus: Kas ja kuidas peaks töötajate osalemist reguleerima seadusega? 

Üks vastaja ei osanud avaldada arvamust, kas peaks või ei peaks töötajate omandis osalemise 

võimalus olema seadusandlusega kohustuslik või mitte. Selle inimese vastused ei kajastu järgnevates 

tabelites. 

„Ei oska arvamust avaldada, ei ole selle peale kunagi mõelnud.“ (Tööandja) 
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Töötajate osalemise võimaldamine ettevõtte omandis ei tohiks vastajate sõnul olla õigusaktidega 

sätestatud kohustuslikuna, sest: 

1. Inimesed ei väärtusta omanikustaatust; 

2. Vastuolu ärifilosoofiaga; 

3. Liiga keeruline reguleerida; 

4. Muud praktikad asendavad. 

Inimesed ei väärtusta omanikustaatust. Töötajate osalemist oma ettevõtte omanikeringis ei tohiks 

muuta kohustuslikuks, kuna mitte kõik töötajad ei väärtusta või ei oska väärtustada omanikustaatust. 

„Võib-olla ma teen Eesti inimesele liiga, aga mulle tundub, ta tahab seda raha kulutada. Mitte ta ei 

taha mingit *virtuaalset raha+numbrit“ (Tööandja) 

Vastuolu ärifilosoofiaga. Töötajatele ettevõtte omandiosaluse võimaldamise kohustuslikuks 

muutmine seadusandluses takistaks organisatsioonidel senitoimivate ja efektiivsete 

juhtimispraktikatega jätkamist, muudaks kogu juhtimisloogikat. 

 „Need, kes on asutanud selle ettevõtte. Ja kui ta tahab müüa, eks, siis on omad reeglid, kuidas ta 

seda teeb ja ma ei näe üldse põhjust, miks peab see olema muudetud. See tekitab minu arust rohkem 

segadust.“ (Ametiühing) 

„Omandiosalust kindlasti mitte. Tean mõningaid näiteid selle kohta, et see on viinud ettevõtte lihtsalt 

lagunemiseni või jagunemiseni ja seda ei poolda.“ (Tööandja) 

„/.../ma arvan, et see on ikka puhtalt omaniku otsus, kas aktsiaid müüakse või ei müüda.“ 

(Usaldusisik) 

 „No aga ta ei sobi jälle ilmselt ka igale poole ja kohustuslikus korras seda sundida ei oleks mõistlik.“ 

(Tööandjate liit) 

Liiga keeruline reguleerida. Vastajad leidsid, et töötajatele ettevõtte osaluse võimaldamise 

kohustust on seadusandlusega liiga keeruline reguleerida (nt tagamaks erinevate organisatsioonide 

eripäradega arvestamine).  

„Ilmselt on perspektiivikas. See annaks ettevõtlusele rohkem *juurde+, aga ma ei oska *öelda, kuidas+ 

seda seadusega reguleerida.“ (Tööandja)  

„Ma arvan, et seda on seadusandlikult väga raske läbi suruda või ta on pigem selle osa, mis on hea 

raamatupidamistava või hea suhtlustava./.../ seda ei ole mõtet seadusesse kirjutada.“ (Tööandja) 

 „Et ta ei sobi kindlasti kõikidele ühingutele samamoodi.“ (Tööandjate liit) 

Muud praktikad asendavad. Töötajatele ettevõttes omandiosaluse võimaldamine ei oleks mõistlik 

õigusaktidega kohustuslikuks muuta, kuna muude organisatsioonides (vabatahtlikult) kasutusel 

olevate ja toimivate juhtimispraktikatega on (samuti) võimalik töötajaid motiveerida. 

„Noh, seadusandja ei peaks seda ütlema, et kuulge, see on kõige parem motivatsioonisüsteem. Eks ta 

on tavaliselt selles mõttes nagu süsteem, mida pakutakse palga vastu teatud mõttes. Alustaval firmal 

või kasvaval firmal, kes kohe ei soovi endale suurt palgakulu peale, eks. Siis motiveeritakse töötajat 
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selliste skeemidega, mis tähendab, et kunagi hiljem tuleb see kulu kanda. /.../ Ma ei oska öelda. Ta 

mõnes mõttes on mingi palga osa ikkagi.“ (Tööandjate liit) 

 „Ei. Mina ei leia, et see oleks vajalik. Pigem *juhtimisosalus+.“ (Tööandja) 

„/.../ kui pakutakse finantsosaluse või aktsiate või osaluse omandamist, siis ei tea mina küll, aga /../ 

kus õnnestuks jällegi vältida sedasama dualistlikku rolli, et okei, sa tahad siis saada dividendi või 

kasumit, aga ära nõua siis palgatõusu.“ (Ametiühingute liit)  

Tabel 39. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis ei tohiks olla kohustuslik – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Inimesed ei väärtusta omanikustaatust X - - - - - - - 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X X - X - X - 

Liiga keeruline reguleerida X X - - - X X - 

Muud praktikad asendavad X - - - - - X X 

Tabel 40. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis ei tohiks olla kohustuslik –  vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Inimesed ei väärtusta omanikustaatust X - - - - - - - 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X X - X - - - 

Liiga keeruline reguleerida X X - - X - - - 

Muud praktikad asendavad X - - - - - - - 

Tabel 41. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis ei tohiks olla kohustuslik –  tööandja vastused töötajate 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Inimesed ei väärtusta omanikustaatust - - - X 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X X X 

Liiga keeruline reguleerida X - X - 

Muud praktikad asendavad - - X X 

Tabel 42. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis ei tohiks olla kohustuslik –  osalemise olemasolu lõikes 

  On osalemine omandis Ei ole osalemist omandis 

Inimesed ei väärtusta omanikustaatust - X 

Vastuolu ärifilosoofiaga X X 

Liiga keeruline reguleerida X X 

Muud praktikad asendavad X X 

Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik 

Järgnevalt on esitatud seisukohad, mille kohaselt toetatakse mõtet, et töötajatele ettevõtte omandis 

osalemise võimaldamine võiks olla õigusaktidega sätestatud kohustuslikuna: 



42 

 

Vastuste liigid: 

1. Põhimõtteliselt kohustuslik; 

2. Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus. 

Põhimõtteliselt kohustuslik. Vastajad leiavad, et ettevõtte omandis osalemise võimaldamine 

töötajatele on kasulik ja seega põhimõtteliselt võiks olla ka kohustuslik. 

„No aktsia on hea asi. Kui tööline leiab, jah, et ta tahab osaleda selles mõttes. Investeerida oma 

firmasse, see on küll teretulnud. Võiks küll olla *selline õigus igal töötajal+.“ (Tööandja) 

„Aga ma arvan, et kui inimene saab selle aktsia, siis aga miks mitte? Et kui ta maksab sealt oma 

tulumaksud asjad ära, kui ta on seal kasumit saanud, ta maksab oma riigimaksud ära, palun väga ju. 

Ka riik saab sellest kasu ju.“ (Ametiühing)  

Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus. Töötajatele ettevõtte omandis osaluse võimaldamine 

võiks olla seadusandlusega pandud kohustus eelkõige töötajatele eelisõigusega osakute müümise 

näol.  

„Ei, kas just kohustatud, aga võiks olla see, et kui sul on sees seal, et eelisõigus on nt. oma töötajatel 

neid osta. Et see ei pea kohustus olema, aga see võiks olla eelisõigus. /.../ Jah *et töötajatele antakse 

vähemalt mingi võimalus+. Ma arvan, kui sa *end+ selle ettevõttega seod ja sa müüd ju sellele 

ettevõttele ikkagi oma tööjõudu ja siis kui sa näed, et su ettevõttel läheb tõesti hästi ja /.../ sa tunned, 

et sa tahad sinna oma panust panna, oma raha ka panna, eks ju. Miks ka mitte? See on väga hea, ma 

usun, et see on hea.“ (Usaldusisik) 

Tabel 43. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Põhimõtteliselt kohustuslik X X - - - - - - 

Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus - - X - - - - - 

Tabel 44. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Põhimõtteliselt kohustuslik - X - - X X - - 

Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus - - X - - - - - 

Tabel 45. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – tööandja vastused töötajate 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Põhimõtteliselt kohustuslik - X - - 

Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus - - - - 
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Tabel 46. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – osalemise olemasolu lõikes 

  On osalemine omandis Ei ole osalemist omandis 

Põhimõtteliselt kohustuslik - X 

Kohustuslik anda töötajatele eelisostuõigus - X 

1.2.3 Osalemine kasumis 

Kuidas toimub kasumis osalemine 

Teine võimalus töötajatel osa saada oma tööandja majandustulemustest on kasumiosalus – 

personalipraktikad, kus kokku lepitud skeemi alusel jaotatakse tekkinud kasumit1. 

Vastajate organisatsioonides on töötajate finantsosalus kasumiosaluse vormis korraldatud väga 

erinevalt. Kasutusel on näiteks nii regulaarsete tulemustasustamisskeemide osana ka kasumi 

olemasolust või suurusest sõltuv tasuosa kui ka harvem toimuvaid, näiteks iga-aastaseid 

kasumipõhiseid preemiate süsteeme. Samuti ettevõtte juhtorgani poolt jooksvalt otsustatavaid 

kasumiosaluse vorme. Kuigi need skeemid on kirjeldatud, ei tähenda see, et ettevõte tingimata 

osalemist praktiseerib: põhjuseks asjaolu, et tihti on määratletud spetsiifilised töötajate 

kategooriad, kes, millistel tingimustel ja kui palju kasumist osa saavad ning see ei vasta üldise 

kasumiosaluse printsiibile. See tähendab, et mitte kõikidel töötajatel ei ole võimalik saada osa 

kasumist. Tulemustasustamise vorme eristatakse näiteks töö iseloomu järgi või on kasumi jaotus 

pandud sõltuma ka töötajate konkreetsest panusest.  

üle ettevõtte kaetud tulemustasu süsteemidega. Ja see raha kohati ju tulebki kasumist.“ (Tööandja)  

„Tulemuspalk sõltub kasumist. Põhimõtteliselt tulemuspalka määrab töötasukord ja töötasukorras on 

ära märgitud erinevad tulemustasu*sta+mise viisid ja võimalused ja see, et tulemustasusid makstakse, 

sõltub, et kas ettevõte on kasumis. Kui ettevõte on kahjumis, siis tulemustasusid ei maksta. /.../ Kui 

otsustatakse maksta, siis makstakse kõigile. Aga siis see maksmine sõltub ikkagi nende konkreetsete 

töötajate töötulemustest.“ (Tööandja) 

„Tähendab, meil ei olnud ta küll nimetatud nimega, et kasumi jagamine, aga meil oli *see+ tegelikult 

kvartaalselt. /.../ selle kasumiga, et kui oli ettevõte plussis, siis vot niisugune osa *oli+ sinu. Korrutati 

seal koefitsientidega sinu palgast.“ (Tööandja) 

„Sellist skeemi meil ei ole, aga meil on parasjagu selline asi väljatöötamisel /.../, et on kokku lepitud 

mingisugune protsent kasumist, mis siis läheb töötajate vahel jaotamisele. /.../ Jah, et kas ta läheb 

vastavalt töötatud tundidele, kas seal mingi staaž määrab mingit osa, et see ei ole veel kokku lepitud, 

jah.“ (Usaldusisik) 

„Preemiad on seotud ka [majandustulemustega]. /.../ mingi osa protsendist jaotatakse töötajate vahel. 

/../ Tähendab sellest said siis juhtkond ja need töötajad, kellel puudub võimalus mingeid teistpidi 

tulemustasusid saada. Ütleme näiteks objektil, nendel on paigas eelarve, /.../ enne objekti algust 

pandud paika need protsendid, mis saab tulemustasuks. Meil, kes me oleme kontoris, kelle töötulemusi 

ei ole, võimalik niimoodi [täpselt mõõta]. Meile on kehtestatud protsendid, kui [mitu protsenti] kasumist 

                                                           
1 Levinud on kasumivälistel näitajatel (nt klientide arv, käibe kasv jne) põhinevad boonused ja lisatasud ning tulemustasud, 
kuid need ei ole antud uuringu huviorbiidis. 
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meie siis saame. /.../ neid [protsente] vaadatakse siis iga aasta üle. Kui siin halvemad ajad olid, siis võib-

olla natuke seda protsenti muudeti.“ (Tööandja) 

 „No töötasu süsteemi järgi kasumi korral on, jah, boonused ette nähtud. Aga need on siis ikkagi nagu 

aasta preemiatena [mitte igakuise palgalisana].“ (Tööandja) 

„Jah. Kasumiosalust rakendatakse. Ja see on nüüd niiviisi, et on nagu kaks erinevat süsteemi. Üks, mis 

puudutab kontoritöötajaid ja teine, mis puudutab töölisi. Kontoritöötajatel on kasumiosalus, mis sõltub 

kogu ettevõtte aasta majandustulemusest ja samuti igaühe individuaalsete eesmärkide täitmisest. See 

ei laiene töölistele. Neile on ette nähtud kogu ettevõtte hea majandustulemuse korral lisatasu. 

Ühekordne lisatasu, millel on teatud staažikoefitsient veel, ehk siis selline, no võib ka öelda 

lojaalsuskoefitsient.“ (Tööandja) 

Töötajate kasumiosaluse positiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on töötajate osalemise eesmärk? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, 

miks on hea ja halb? 

Vastuste liigid: 

1. Töötajad mõistavad juhtkonna otsuseid; 

2. Töötajate suurem motivatsioon; 

3. Õiglus, läbipaistvus. 

Töötajad mõistavad juhtkonna otsuseid. Töötajate osasaamisel ettevõtte kasumist on positiivne, 

kuna töötajatel tekib sellega seoses ka huvi ettevõtte käekäigu kohta ning osatakse paremini mõista 

juhtkonna (ettevõtte arengut puudutavaid) otsuseid. 

„See, kui ta kasumist hakkab osa saama, see on väga kõva samm edasi selle töötaja arendamisele. 

Töötaja hakkab nägema tööandja seisukohti./.../ Ja siis töötajad hakkaksid huvi tundma, kuidas see 

kasum üldse kokku tuleb. Mis on ka väga oluline.“ (Tööandja) 

Töötajate suurem motivatsioon. Töötajate kasumiosaluse üks peamisi eesmärke ja tugevaid külgi on 

töötajate motivatsiooni kasv. Kui töötaja tunnetab, et tema töö on oluline ettevõtte heade 

majandustulemuste saavutamiseks ning saab ise neist tulemustest osa, tõstab see soovi rohkem 

pingutada. 

„Osa inimestele kindlasti mõjuks positiivselt. Lööks silma särama ja nad teeks veel parema meelega 

tööd. /.../ kui nad teavad, et nende tubli töö ja majandamise tulemusel on ettevõte kokkuvõttes 

plussis ja sellest kasumist mingi osa jagatakse neile. Noh, loomulikult, miks ta ei peaks pingutama.“ 

(Ametiühing) 

 „No eelkõige on ta täiendav motiveerimine. Võib-olla ka lojaalsuse instrument.“ (Tööandja) 

 „Meil on see suur rõõm, et oleme olukorras, kus turg ei kasva, mahud ei kasva, hind suure 

tõenäosusega ka ei kasva. Et siis ainuke, mida sa kasumi suurendamiseks saad teha, on sisemine 

efektiivsus. /.../ Sa pead sisuliselt ületama iseennast. Ja see, et igast ülejäävast kroonist saab ka 

töötaja osa, on ainumõistlik, sest muidu kasutatakse kõik vahendid ära, mis võimalik on ja miks peaks 

ta kokkuhoidlik olema ja efektiivne olema, kui ta sellest ise ei võida midagi?“ (Tööandjate liit) 
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Õiglus, läbipaistvus. Positiivne külg töötajate kasumiosaluse juures on, et seeläbi on tagatud kõigi 

ettevõtte tulemustesse panustajate ühtne ja läbipaistev premeerimine. 

„See on selline terve mõistus. Ega ju kõik inimesed, kes siin töötavad, on selle ettevõtte osad ja see on 

ühtne struktuur ja ühtne vereringe, et mis siin muud./.../ Ja meil ei ole siin ühtegi inimest, keda ei 

huvitaks, kuidas sellel ettevõttel läheb. Siis peab ka vastupidi midagi tagasi andma. See on ju täiesti 

selge.“ (Tööandja) 

 „See võib-olla ühtlustaks natukene ja see, tegelikult ma usun, et lõpptulemusena on see ka ettevõtete 

seisukohalt kasulik. /.../ See annaks läbipaistvusele väga palju juurde, sest praegused 

motivatsioonisüsteemid on üldjuhul väga segased.“ (Ametiühingute haruliidud)  

Tabel 47. Töötajate kasumiosaluse positiivsed küljed –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Töötajad mõistava juhtkonna otsuseid X - - - - - - - 

Töötajate suurem motivatsioon X X X X X X X - 

Õiglus, läbipaistvus X X - - X X - - 

Tabel 48. Töötajate kasumiosaluse positiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Töötajad mõistava juhtkonna otsuseid X - - - X - - - 

Töötajate suurem motivatsioon X X X X X - - - 

Õiglus, läbipaistvus X X - - X - - - 

Tabel 49. Töötajate kasumiosaluse positiivsed küljed –  tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Töötajad mõistava juhtkonna otsuseid X X X - 

Töötajate suurem motivatsioon X X X X 

Õiglus, läbipaistvus X - - - 

Tabel 50. Töötajate kasumiosaluse positiivsed küljed –  osalemise olemasolu lõikes 

  On osalemine kasumis Ei ole osalemist kasumis 

Töötajad mõistava juhtkonna otsuseid X X 

Töötajate suurem motivatsioon X X 

Õiglus, läbipaistvus X X 

Töötajate kasumiosaluse negatiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Mis on töötajate osalemise eesmärk? Mis on osalemise tugevad ja nõrgad küljed, 

miks on hea ja halb? 

Vastuste liigid: 

1. Ebaõiglane; 

2. Ettevõttele liiga kulukas;  
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3. Kasumi puudumisel motivatsiooni langus; 

4. Töötajate lühiajalised eesmärgid; 

5. Puudub negatiivne külg. 

Ebaõiglane. Töötajatele kasumiosaluse rakendamine tekitab küsimuse vastutuse õiglusest – 

juhtkond/omanikud saavad osa nii kasumist kui ka kahjumist, kuid töötajatel kahjumi korral vastutus 

puudub, seega poleks neil õigust ka kasumile. 

„Samamoodi saad kasumist raha ja kui on kahjum, siis ei kaota midagi. Siis peaks ka kahjumi kinni 

maksma töötajad. Kuidas see välja näeks...“ (Tööandja) 

Ettevõttele liiga kulukas. Töötajatele kasumiosaluse rakendamise takistusteks, negatiivseteks 

aspektideks on selle personalipraktikaga kaasnevad kõrged maksud töötasudele ning mastaapsed 

kulud kokkuvõttes.  

„Vaadake, siin on üks probleem. Eestis on ju ühel päeval väga kallis see, kui sa läbi palgafondi midagi 

jagad. See on hirmus kallis lõbu. Dividende sa ei saa jagada inimesele, kes ei ole osanik. Kellel ei ole 

aktsiaid. Kuidas jagada seda kasumit, mis tuleb? Nii, kui see tuleb, lükatakse niiöelda palgafondi alla 

see. See läheb hirmsate maksude alla. /.../ Inimene, kes on investeeringutest ja tööst selle kasumi 

saanud, miks ta peab seda ümber jagama, kui ta teab, kui kalliks see talle läheb?“ (Tööandja) 

Kasumi puudumisel motivatsiooni langus. Üheks negatiivseks küljeks töötajate kasumiosaluse 

kasutamisel on töötajate motivatsiooni langus aegadel, mil ettevõtte majandustulemused ei ole head 

– tundub, et tulemused ei sõltu panusest.  

„/.../ mida iga aasta antakse, ja ta on saanud seda, ja üks aasta ta ei saa seda, siis on probleem.“ 

(Tööandja) 

„Aga negatiivne mõju on see, et kui on väga head ajad või väga head tulemused, siis pärast on tunne, 

et oma palga eest sa ei peagi mitte midagi tegema. /.../ Et kui need boonuse osad lähevad väga 

suureks, siis inimene arvab, et see peabki nii olema. Ei pea. Ta unustab ära, et tal tegelikult on olemas 

ka põhipalk, mille eest ta peaks väga hästi iga päev kaheksa tundi korralikult tööd tegema.“ 

(Tööandja) 

Töötajate lühiajalised eesmärgid. Kasumiosaluse rakendamisel töötajatele võib takistuseks osutuda 

töötajate liialt lühiajaline mõtlemismall – töötajate tulemustasustamise kõrval ei mõisteta muid 

ettevõtte juhtorganite tehtud/tehtavaid valikuid kasumi paigutamisel. 

 „Aga samas jälle võib-olla hoopis investeeriks selle *kasumi+ kuskile ja …“ (Ametiühing) 

 „Ja meil on kostunud aeg-ajalt sihukestel headel aastatel, et maksku paremat palka kõikidele, Eesti 

keskmisest kõrgemat. Maksku parem suuremat palka, miks nad teenivad TTT-dele raha. Just see 

arusaam inimesteni ei ole jõudnud. Sealt järelduvad tegelikult tulemused, kui me saame firmas hästi 

hakkama, siis see firma jääb püsima ja talle jääb töökoht. Sinnani ta ei mõtle.“ (Tööandja)  

Puudub negatiivne külg. Leidus vastajaid, kes positiivsete aspektide kõrvale ei osanud tuua ühtegi 

argumenti kasumiosaluse vastu. 

„Mina küll ei oska näha *negatiivseid aspekte+.“ (Tööandja)  
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Tabel 51. Töötajate kasumiosaluse negatiivsed küljed –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Ebaõiglane X - - - - - - - 

Ettevõttele liiga kulukas X - - - X - - - 

Kasumi puudumisel või strateegia 
muutumisel motivatsiooni langus 

X - X - - - - - 

Töötajate lühiajalised eesmärgid X X X X - - - - 

Puudub negatiivne külg X - - - - - - - 

Tabel 52. Töötajate kasumiosaluse negatiivsed küljed – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Ebaõiglane X - - - X - - - 

Ettevõttele liiga kulukas X - - - - - - - 

Kasumi puudumisel või strateegia muutumisel 
motivatsiooni langus 

X - X - X - - - 

Töötajate lühiajalised eesmärgid X X - - - - X X 

Puudub negatiivne külg X - - - X - - - 

Tabel 53. Töötajate kasumiosaluse negatiivsed küljed – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ebaõiglane X X - - 

Ettevõttele liiga kulukas - - X - 

Kasumi puudumisel või strateegia muutumisel motivatsiooni langus X X - X 

Töötajate lühiajalised eesmärgid X - X X 

Puudub negatiivne külg X - X X 

Tabel 54. Töötajate kasumiosaluse negatiivsed küljed – osalemise olemasolu lõikes 

  On osalemine 
kasumis 

Ei ole osalemist 
kasumis 

Ebaõiglane - X 

Ettevõttele liiga kulukas - X 

Kasumi puudumisel või strateegia muutumisel 
motivatsiooni langus 

X X 

Töötajate lühiajalised eesmärgid X X 

Puudub negatiivne külg X X 

Eeldused töötajate osalemiseks kasumis 

Uurimisküsimus: Milleks, millisel juhul millist osalemist toetada ja rakendada? 

Vastuste liigid: 

1. Haritud ja huvitatud tööandja; 

2. Kasumi olemasolu; 

3. Kasumit taotlev ettevõte; 
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4. Selged piirid; 

5. Töötaja mõju kasumile; 

6. Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest; 

7. Ühtne juriidiline isik; 

8. Eelduseid pole. 

Haritud ja huvitatud tööandja. Töötajatele kasumiosaluse rakendamise eelduseks on, et tööandja 

mõistab kasumiosalusega kaasnevat ja on sellest tulenevalt huvitatud töötajate motiveerimisest. 

„Tööandja poolt ei olnud huvi *kasumiosaluse rakendamiseks+ absoluutselt.“ (Ametiühing) 

„No eelkõige *on eelduseks+ juhtkonna poolne tahe. Eks, et juhtkond tahab nagu, tahab nagu 

töötajaid ka protsessi osalisteks teha, et töötajad oleks huvitatud hästi töötamisest.“ (Usaldusisik) 

„Aga noh, selleks peab mõtlema suurelt ja julgema ja tahtma seda jagada. On ettevõtteid, kes ei taha 

jagada.“ (Tööandja)  

Kasumi olemasolu. Esmaseks eelduseks töötajatele kasumi jagamisel on, et oleks, mida jagada – 

ettevõtte positiivsed majandustulemused, piisava suurusega kasum.  

„Kindlasti *on eelduseks+, et ettevõte oleks kasumis.“ (Tööandja)  

„Noh, üldiselt võiks olla *kasumiosalus+, kellel on neid kasumeid suuri.“ (Usaldusisik)  

„/.../ me oleme olnud ka kahjumis, siis ei maksta *kasumist sõltuvat tulemustasu töötajatele+.“ 

(Tööandja) 

Kasumit taotlev ettevõte. Kasumiosaluse võimaldamine töötajatele saab võimalik olla vaid 

organisatsioonides, mis on kasumit taotlevad. Mittetulunduslikud organisatsioonid ja riigiasutused 

sellist töötajate motiveerimisskeemi kasutada ei saa. 

„Riigi omanduses olev ettevõte on väga rangelt ära reguleeritud igatepidi.“ (Usaldusisik)  

„No see jääb nüüd sellise täiesti eraõigusliku eraettevõtte puhul. Et siin riigiasutused ja sihtasutustes 

sellist printsiipi päris otseselt rakendada ei saa, kuigi kaudselt see ongi kasumi jaotus.“ (Tööandja)  

 „Põhikiri ei luba *kasumitaotlust+. /.../ Tähendab, ta on küll mittetulundusühing. Aga tegelikult on 

niimoodi, et kasu saamine ei ole tema eesmärgiks. Ja seda saadud kasu ei  tohi ta jagada töötajate 

vahel ja oma töötajatele ja oma liikmeskonnale ei tohi ta tegelikult ühtegi soodustust teha. Ta peab 

töötama väljapoole. Et see välistab igasuguse niisuguse asja.“ (Tööandja) 

Selged piirid. Eelduseks, et töötajate osalus kasumis oleks mõistlik ja võimalik, on selgelt piiritletud 

kasumi jaotamise kord (enamasti tulemustasustamise süsteem), mis kehtestab, kui suur osa, millistel 

tingimustel ja mis viisil kasumist töötajate vahel jaotatakse, et tagada õiglus ja vältida töötajatel 

põhjendamatut (tööpanust pärssivat) lootust kasumiosalusega seoses. 

 „Seepärast, et see kasumi taotlus on selline asi ka, et /.../ ei tohi hakata tekitama kunstlikult kasumit. 

Noh, see algatatakse kunstlikult sellega, et kuna *töötajad+ teavad, et põhikulu on amortisatsioon, siis 

vähendatakse amortisatsiooni normi, *et+ kasum oleks suurem, inimesed saavad osa sellest.“ 

(Tööandja) 
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„/.../ *kui+ meil on sada protsenti täidetud eelarve, siis on 3 protsenti aasta palgast kõikidele 

töötajatele. *See korraldus+ ei tööta hästi, üks saab 5000 palka või 60 000 aastas ja saab kolm 

protsenti, teine saab 300 000 ja saab 3 protsenti. Vot see ei ole aus. Kuigi tööandja ütleb, et tema 

panus oli suurem.  Aga tema palk oli ka suurem. Ja meie nagu võrdsust proovime tuua, aga see nagu 

ei toimi.“ (Ametiühingute liit) 

 „/.../tõenäolised probleemid on alati need, et kas *töötajate panus+ on piisavalt hästi mõõdetav ja 

kas *kasumit jaotav tulemustasuskeem+ on õiglane. /.../ see süsteem ise oleks piisavalt selge ja 

piisavalt läbipaistev. Et seal ei jääks selliseid hämaraid alasid või manipulatsiooni võimalusi *töötajate 

jaoks+.“ (Tööandja) 

Töötaja mõju kasumile. Töötajatele kasumi jaotamise efektiivsus personalipraktikana eeldab, et 

töötajatel oleks võimalik oma tööga panustada ettevõtte kasumlikkusse, mis sõltub ka väga palju 

töötajast mitteolenevatest ja organisatsioonivälistest teguritest. Seega peab ka töökeskkond ja –

tingimused olema sellised, mis võimaldavad maksimaalset sooritust. 

„Kuigi, meil on näiteks AAA sektoris see hästi palju seotud kliendiga. Kui palju tegelikult tavatöötajal 

saab olla mõjutusvahendeid, et edukalt töötada. /.../ väga palju sõltub kliendist. Kuidas on kliendi 

majanduslik olukord jne.“ (Usaldusisik) 

 „Tootmisettevõttes, meie situatsioonis, ma eeldan töötajatelt tööviljakuse tõusu, tootlikkuse tõusu. 

Ja see on ainuke, mida nad saavad anda selleks, et firmal läheks hästi. Seda veel saavad nad kuidagi 

niiöelda omalt poolt mõjutada, kui hästi meie seadmed töötavad. /.../ Nad ei saa mõjutada meie 

sisseostetava tooraine hinda, nad ei saa mõjutada turgusid, kuhu me müüme seda toodet. Ehk 

tegelikult seda kahte kõige olulisemat /.../ komponenti nemad mõjutada ei saa. Kui on hea aasta, on 

olnud ka kõik tore. Aga kui on halb aasta, siis ma ei suuda teile ära selgitada: teil on tööviljakus ja 

tootlikkus tõusnud, teie toodetud toote kvaliteet on parem, aga teate, meil ei ole kasumit. /.../ Sest, 

tegelikult on ju see, et nemad ei jaga kõige olulisemaid aspekte sellest. Näiteks kasumi tekkimisel nad 

ei mõjuta seda kuidagi.“ (Tööandja)  

 „Pole ju mõtet nagu, motiveerida nende asjadega, mida ta muuta ise ei saa.“ (Tööandja) 

Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest. Selleks, et kasumi jagamine töötajatele oleks 

kasulik, on vaja ka, et töötajatel endil oleks huvi sellise motivatsioonisüsteemi vastu. 

„Näiteks meil kaks aastat tagasi väga rasketel läbirääkimistel, masuaegsete kollektiivläbirääkimiste 

käigus *pandi+ lauale pakkumine ametiühingule /.../ kakskümmend viis protsenti kasumist jagame 

töötajatega. /.../ Katsume mingid soodustused kollektiivlepingust välja saada, hoiame kokku, 

masuaeg. Aga, kui teenime, siis tuleb. Ja nad kartsid seda. /.../ Parem varblane pihus kui see kurg 

katusel.“ (Tööandja) 

Ühtne juriidiline isik. Töötajatele kasumi jaotamine on võimalik tingimusel, et ettevõtte juriidiline 

korraldus võimaldaks ühtse üksusena kasumit teenida. 

„Siin viimaste aastate jooksul on hästi palju ühinemisi ja ülevõtmisi olnud, ma arvan, et see ei ole 

lihtsalt tänaseks veel paika loksunud. Kuna MMM-s on veel hästi palju erinevaid juriidilisi kehasid. 

Eestis me oleme nüüd lõpuks üks juriidiline keha, aga MMM-s on neid veel hästi palju erinevaid, et no 
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ütleme, juriidiliselt see ühinemine, see ei ole lõplik ja tänu sellele ei ole võimalik ka kasumit niimoodi 

jagada.“ (Tööandja) 

Eelduseid pole. Osa vastajatest leidsid, et töötajate kasumiosaluse rakendamine ei vaja mingeid 

konkreetseid eeltingimusi – kui ettevõte kasumit jaotada soovib, on seda alati võimalik korraldada. 

„Aga põhimõtteliselt ta peaks olema võimalik igal pool. Ütleme näiteks, on kokkulepe, et viis protsenti 

kasumist jagatakse võrdselt kõikide töötajate vahel iga aasta. Seda saab ju iga äriorganisatsioon 

kokku leppida. Ükskõik kui suur või väike ta siis on, eks, see organisatsioon. Ma siin mingeid erisusi ei 

oskaks välja tuua. Miks ei oleks võimalik? Kahtlemata on võimalik.“ (Tööandja) 

Tabel 55. Eeldused töötajate osalemiseks kasumis –  vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Haritud ja huvitatud tööandja X X X X - - - - 

Kasumi olemasolu X X X X - - - - 

Kasumit taotlev ettevõte X X X - X - - - 

Selged piirid X - - - - X - - 

Töötaja mõju kasumile X - X - X - - - 

Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest X X - - - - - - 

Ühtne juriidiline isik X - - - - - - - 

Eelduseid pole X - - - - - - - 

Tabel 56. Eeldused töötajate osalemiseks kasumis – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Haritud ja huvitatud tööandja X X X - X X - X 

Kasumi olemasolu X X X X X - X - 

Kasumit taotlev ettevõte X X X - X - - - 

Selged piirid X - - - X - - - 

Töötaja mõju kasumile X - X - X - X - 

Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest X - - - X X - - 

Ühtne juriidiline isik X - - - - - - - 

Eelduseid pole X - - - X - - - 

Tabel 57. Eeldused töötajate osalemiseks kasumis – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Haritud ja huvitatud tööandja - - X X 

Kasumi olemasolu - X - X 

Kasumit taotlev ettevõte - X X - 

Selged piirid X - X X 

Töötaja mõju kasumile X - X X 

Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest - - - X 

Ühtne juriidiline isik X - - - 
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Tabel 58. Eeldused töötajate osalemiseks kasumis –  osalemise olemasolu 

  On Ei ole 

Haritud ja huvitatud tööandja X X 

Kasumi olemasolu X X 

Kasumit taotlev ettevõte X X 

Selged piirid X X 

Töötaja mõju kasumile X X 

Töötajate huvi, sh loobumine muudest skeemidest - X 

Ühtne juriidiline isik X - 

Eelduseid pole X X 

Töötajate kasumiosaluse reguleerimine seadusandluses ei peaks olema kohustuslik 

Uurimisküsimus: Kas ja kuidas peaks töötajate osalemist reguleerima seadusega? 

Vastused jagunevad laiemalt: 

1. Kasumiosaluse reguleerimine peaks olema kohustuslik; 

2. Kasumiosaluse reguleerimine ei peaks olema kohustuslik. 

Leidus vastajaid ei osanud avaldada arvamust, kas töötajate kasumis osalemise võimalus peaks või ei 

peaks olema kuidagi seadusandlusega reguleeritud või mitte. 

„Ei oska arvamust avaldada, ei ole selle peale kunagi mõelnud.“ (Tööandja) 

„Tore oleks, kui see oleks, aga ma ei tea, ma ei oska nüüd praegu küll seda öelda, kuidas ta 

reguleerida.“ (Usaldusisik) 

Järgnevalt on toodud põhjused, miks töötajate osalemise võimaldamine ettevõtte kasumis ei tohiks 

olla õigusaktidega sätestatud kohustuslikuna. 

Vastuste liigid: 

1. Konkurentsipositsiooni halvendamine; 

2. Liiga keeruline; 

3. Muud süsteemid asendavad; 

4. Omanike ainuõigus kasumile; 

5. Põhjendamata. 

Konkurentsipositsiooni halvendamine. Muutes töötajate kasumiosaluse võimaldamise 

seadusandluses kohustuslikuks, kahandaks see ettevõtete võimalusi paindlikult turuolukorrale 

reageerida ning raskendaks võimalusi ka rahvusvahelises konkurentsis edukas olla. 

„Ja noh, kui me vaatame majandusloogikat, eks seal on tõusud ja langused ja tööandja peab saama 

ennast kaitsta paindlikult. Ei, seda ei saa kohustuslikuks muuta.“ (Tööandja)  

„Ei vaja [reguleerimist] sellepärast, kui sellised küsimused väga spetsiifiliselt, neid ei ole võimalik 

kindlaks määrata, sest mõni valdkond siis kaotaks konkurentsi küsimuses muude riikide kontekstis.“ 

(Tööandja) 

 „.. ei tule välisinvestoreid siia“. (Ametiühing) 
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Liiga keeruline. Vastajad ei pea mõistlikuks töötajatele kasumiosaluse võimaldamist teha 

õigusaktidega tööandjatele kohustuslikuks, kuna sellist personalipraktikat, palgapoliitikat on liiga 

keeruline üldisel tasandil reguleerida. Samuti poleks tagatud ettevõtjate „skeemitamine“ kasumi 

peitmiseks raamatupidamislikult, et vältida seadusest tuleneva kohustuse täitmist. 

„Seda on väga raske reguleerida. Juhatuse liikmetele tavaliselt ju makstakse. /.../ seal tekivad ju kohe 

need küsimused, et kes otsustab selle jaotuse ära, mille alusel, sest kõikide tööpanus ei ole võrdne 

olnud. /.../ mille järgi siis käib, sealt tekivad need küsimused edasi.“ (Tööandja) 

„Seda seadusesse kirjutada, ma arvan, on suhteliselt keeruline. Ikka oleneb väga konkreetsest 

situatsioonist.“ (Tööandja) 

„/.../ kõik taandub selle panustamise peale. Aga see panus on loomulikult subjektiivne. Keegi peab 

seda hindama, keegi peab seda mõõtma. Aga see latt *panuse mõõdik+ peab olema ettevõtjal ise 

seatud. Mitte nii, et riik paneb selle lati paika.“ (Tööandja) 

„/.../ kasum ja kahjum on tihtipeale raamatupidamise mäng.“ (Ametiühingute liit) 

Muud süsteemid asendavad. Töötajatele kasumi jagamise kohustust seadusandluses reguleerida ei 

ole vajalik ega mõistlik, sest tööandjatele peaks jääma vabadus valida erinevate motiveerimise 

skeemide/vahendite vahel sõltuvalt organisatsiooni spetsiifikast, konkreetsetest töötajatest jpm. Ei 

ole alust kõigile tööandjatele ühte konkreetset tulemustasustamise viisi peale suruda, kui eksisteerib 

arvukalt alternatiivseid võimalusi oma töötajaid innustada. 

„Kindlasti ei pea seda õigeks, sest ma pean juhina saama ju valida. Võib-olla ma tahan maksta turust 

oluliselt kõrgemat põhipalka, ma ei tahagi mingit tulemustasu. Mul peab olema võimalus valida, mis 

süsteemi ma motiveerimiseks võtan.“ (Tööandja)  

 „Ma jällegi ei kujuta ette olukorda, kus seadus ütleks või õigusakt, et tuleks seda ilmtingimata 

rakendada. Sest neid süsteeme on väga  erinevaid.“ (Tööandjate liit)  

Omanike ainuõigus kasumile. Seadusandluses tööandjaid kohustada majandusaasta kasumit 

töötajatele jagama ei oleks põhjendatud, kuna kasum on ettevõtja tulu võetud riski ja vastutuse eest 

ning see on ettevõtja nö eraomand, selle jagamine töötajatele saaks olla ainult vabatahtlikkuse 

alusel. Erinevus eelmisest seisneb selles, et siinsed vastused ei rõhu mitte niivõrd paindlikkusele ja 

valikuvabadusele töötajate motiveerimisel, vaid hoiakule, et kasum kuulub ettevõtjale.  

„Seal ongi puhtalt see „mina leppisin kokku sinuga, et sa teed mulle selle raha eest tööd ja mina 

arvestan sellega, et sellised on kulud ja kõik ülejäänud on minu tulu“.“ (Ametiühing) 

„Ja sel juhul meil on see vastuolus eraettevõttega./.../ Sest et jätame eraettevõtte eraettevõtteks, 

eks-ole. See on nagu eraperekond. Ärme tungime sinna korterisse, las nad toimetavad. Teevad, mis 

nad teevad, see on nende õigus, see on nende vabadus. Me ärme tungime sinna.“ (Tööandja)  

 „No ma arvan, et seda ei saa ka reguleerida seadusega. Ma ei kujuta üldse ette, kuidas seda 

seadusega peaks reguleerima. Ei ole ju võimalik kehtestada, et firma kasumist iga inimene saab mingi 

tüki. Sellist seadust ei ole ju võimalik vastu võtta. See on kuidagi eraomandi kallale minek.“ 

(Tööandja) 
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 Põhjendamata vastused olid kasumijagamise kohustuse vastu konkreetseid argumente esitamata. 

„Ma ikka mõeldes ettevõtte peale, siis ma ei näe seal küll mingit perspektiivi, et sihuke asi võiks 

kuidagi sisse üldse minna.“ (Usaldusisik)  

Tabel 59. Töötajate kasumiosaluse reguleerimine seadusandluses ei peaks olema kohustuslik – vastajate 
tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Konkurentsipositsiooni halvendamine X X - - - X - - 

Liiga keeruline X X - - X - - X 

Muud süsteemid asendavad X X X X - - X X 

Omanike ainuõigus kasumile X X X X - - X X 

Põhjendamata X - X - - - - - 

Tabel 60. Töötajate kasumiosaluse reguleerimine seadusandluses ei peaks olema kohustuslik – vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Konkurentsipositsiooni halvendamine X X - - X - - - 

Liiga keeruline X X - - X - - - 

Muud süsteemid asendavad X X X - X X X X 

Omanike ainuõigus kasumile X X X X X - X - 

Põhjendamata X - X - - - - - 

Tabel 61. Töötajate kasumiosaluse reguleerimine seadusandluses ei peaks olema kohustuslik – tööandja 
vastused töötajate esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Konkurentsipositsiooni halvendamine X - - X 

Liiga keeruline X X - X 

Muud süsteemid asendavad X X X X 

Omanike ainuõigus kasumile X X X X 

Põhjendamata X - - - 

Tabel 62. Töötajate kasumiosaluse reguleerimine seadusandluses ei peaks olema kohustuslik – osalemise 
olemasolu lõikes 

  On osalemine kasumis Ei ole osalemist kasumis 

Konkurentsipositsiooni halvendamine X X 

Liiga keeruline X X 

Muud süsteemid asendavad X X 

Omanike ainuõigus kasumile X X 

Põhjendamata X X 

Võiks olla kohustuslik - - 

Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik 

Järgnevalt on esitatud seisukohad, mille kohaselt toetatakse mõtet, et töötajatele ettevõtte kasumis 

osalemise võimaldamine võiks olla õigusaktidega sätestatud kohustuslikuna: 
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Vastuste liigid: 

1. Kõigile ettevõtetele; 

2. Teatud tüüpi ettevõtetele. 

Kõigile ettevõtetele.  

„See asi on hea. Jah, et *töötajad sel moel+ kaasatakse, eks ole. Sest ma kujutan ette, et meil on 

ühised huvid tegelikult. Lõppude lõpuks on nagu ühine, eks ole. /.../ Võib-olla esialgu peakski 

reguleerima, sellega sundima mõtlema. Pärast siis läheb võib-olla vabatahtlikuks see asi.“ 

(Ametiühing) 

„Seda peaks ju niimoodi vaatama, et mina kui töötaja ju teenisin ettevõttele selle... Noh, andsin mingi 

oma panuse ettevõttele selle kasumi teenimisel ja ta võiks ikkagi arvestada. Mitte maha vaikida ja 

valetada töötajatele, et meil ei olegi kasumit. Ja samas ju töötajad näevad, kuidas firmal läheb.“ 

(Usaldusisik) 

„/.../ aga ma ütlen, et see kohustus kasumit jagada, ehk et tööandjal on kohustus maksta 

tulemustasu, see mida täna TLS võimaldab aga ei kohusta, see mõte on küll õige. Sest väärtust loovad 

ju ikkagi töötajad ja panna siis paika, et mingisugune protsent kasumist, mis on teenitud puhtast 

kasumist näiteks, et see makstakse töötajatele tulemustasuna. See on igati okei mõte.“ 

(Ametiühingute liit)  

„Tegelikult on see seotud ka motivatsiooniga. Et kui oled ikka tark juht ja kui sa tahad, et ettevõttel 

läheks hästi ja veel paremini, siis ilmselt on ju ka see hea, kui töötajad on motiveeritud ja niiöelda 

tahavad sedasama, mida see juht tahab. Siis on meil kõigil kasvõi natukene parem. Iseasi, millises 

proportsioonis see on, aga põhimõtteliselt peaks see nii olema. /.../ Kui teda sisse kirjutada, siis ta 

ikkagi peab laienema kõikidele töötajatele, kõikidele ettevõtetele võrdselt.“ (Ametiühingute liit) 

Teatud tüüpi ettevõtetele. Töötajate kasumiosalus võiks olla seadusandluses sätestatud 

kohustuslikuna vaid äriettevõtetele, mis on riigi omanduses.  

„Nojah, aga siis muidugi sihtasutuste, sihtasutuste tegevuses võivad küll ametiühingu niisugused 

kesksed organisatsioonid nende otsustustes kaasa lüüa. Kui osutub see mingis mõttes tarvilikuks. Aga 

ma mõtlesin täiesti eraettevõtteid, mis on ühe inimese loodud, *siin tõmbaksin piiri]. [Et] 

eraettevõtjale keegi ütleb, et ma hakkan näitama, kuidas sa oma kasumit jaotad *ei oleks õige+.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 63. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Kõigile ettevõtetele - X X - - X - X 

Teatud tüüpi ettevõtete - - - - - - - X 
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Tabel 64. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Kõigile ettevõtetele - X X - - X - X 

Teatud tüüpi ettevõtete - - - - - - - - 

Tabel 65. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik – tööandja vastused töötajate 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kõigile ettevõtetele - - - - 

Teatud tüüpi ettevõtete - - - - 

Tabel 66. Töötajate osalemine organisatsiooni omandis võiks olla kohustuslik –osalemise olemasolu lõikes 

  On Ei ole 

Kõigile ettevõtetele X X 

Teatud tüüpi ettevõtete - - 

1.3 Informeerimine ja konsulteerimine (I&K) 

Sissejuhatus 

I&K uurimisküsimused on vastatud alltoodud järjekorras paksus kirjas märgitud peatükkide all: 

 Millised on osapoolte arvamused, nägemused informeerimisest ja konsulteerimisest? Mis on 

I&K mõte? Need on üldised küsimused ja nendele leitakse vastused läbivalt kõikide 

järgnevate uurimisküsimuste abil. 

 Kas, kuidas, millistes teemades rakendatakse I&K? Kuidas informeeritakse ja 

konsulteeritakse; millistes töösuhte teemades informeeritakse ja konsulteeritakse? Kas 

informeeritakse või ka konsulteeritakse? Kuidas toimub informeerimine / Kuidas toimub 

konsulteerimine / Kas ja mille osas toimub informeerimine / Kas ja mille osas toimub 

konsulteerimine. 

 Kes töösuhte osapooltest algatab informeerimise ja konsulteerimise? Mis küsimustes 

algatavad töötajad informeerimine / Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise 

 Kuivõrd peaks I&K olema kahesuunaline – tööandjalt töötajale, töötajalt tööandjale?  Sisulise 

dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused. 

 Milleks on I&K hea, halb? I&K positiivsed küljed / I&K negatiivsed küljed. 

 Kuidas toimub töötajate esindajate koostöö I&K osas? – Esindajate koostöö I&K osas. 

 Millised on ootused - kas, kuna ja kuidas peaks informeerima, konsulteerima, kaasama? Kas 

kehtiva seadusega võrreldes peaks I&K olema reguleeritud detailsemalt? Kui jah, siis millised 

sätted? – I&K regulatsioon on piisav / I&K regulatsioon vajaks muutmist. 

Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes, vastaja I&K-ga kokkupuutumise lõikes.  
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Kuidas toimub informeerimine 

Uurimisküsimused: Kas, kuidas, millistes teemades rakendatakse I&K? Kuidas informeeritakse ja 

konsulteeritakse; millistes töösuhte teemades informeeritakse ja konsulteeritakse? Kas 

informeeritakse või ka konsulteeritakse? 

Vastuste liigid: 

1. Esindaja kaudu; 

2. Juhtimisstruktuuri kaudu; 

3. Otse töötajatega: 

a. Telefon; 

b. Siseveeb, -TV või –raadio; 

c. Koosolekud; 

d. Individuaalsed vestlused; 

e. Paberkandja; 

f. Informaalselt. 

Esindaja kaudu. See kategooria koondab vastuseid, kus informatsiooni saamine ja/või edastamine on 

kas osaliselt või täielikult töötajate esindajatel. Siia alla kuuluvad ka juhtumid, kus ettevõttes on 

loodud töönõukogulaadne institutsioon. 

„No ta toimub selliselt, et me informeerime siis meie ametiühingu esindajat ja tema siis vastavalt... 

Siis olenevalt teemast informeerib juba edasi.“ (Tööandja)  

„Üldiselt osa asju käib usaldusisiku kaudu, kui on võimalik anda koheselt informatsioon edasi.“ 

(Usaldusisik) 

Juhtimisstruktuuri kaudu. Juhtimisstruktuuri all on mõeldud erinevaid hierarhilisi tasandeid 

(grupijuhid, võtmeisikud, osakonnajuhatajad, teenindusjuhid, meistrid jt) ning ametikohti (nt 

raamatupidaja, infotöötaja, administraator), kellele antakse informatsiooni ja kellel on õigus või 

kohustus infot edastada. 

„Juhataja peab palju aru raamatupidajaga ja raamatupidaja on see, kes /.../ töö ajal on tööruumis 

/.../ ja raamatupidaja käest saab kõiki tarkusi, mis töötaja ise ei tea.“ (Tööandja) 

„Nojah, kas ta tuleb siis ütleme kuskilt tööjuhile, tööjuhi kaudu juba saan mina teada või /.../ saan 

otse /.../ ülemalt teada midagi.“ (Ametiühing) 

Otse töötajatega jaguneb erinevate infojagamisviiside vahel, millest olulisemad on koosolekud (kas 

üldkoosolekud või allüksusepõhised), elektroonilised kanalid (e-mail, siseveeb, siseTV, siseraadio 

jms), paberkandja (infostendid ja ettevõtte siseajalehed) ja telefon. Eristusid veel individuaalsed 

vestlused ja informaalne infojagamine. Esimene on viis, kus infot jagatakse suuliselt otse töötajale 

tema töökohal ilma koosolekuta: 

 „Kui on, ütleme, mingi asi, mis hakkab järgmine päev kehtima, siis ei ole aega koosolekut teha, siis on 

vaja lihtsalt kähku inimestega läbi rääkida, kõik, kes tööl on ja veenduda, et kõik teavad.“ (Tööandja) 

ning teise viisina ettevõtte tähtsamatest küsimustest informeerimisel ilmnesid nt sünnipäevad või 

spontaansed koosviibimised: 
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„No *info jagamine toimub+ tegelikult ütleme niimoodi, et peolauas.“ (Tööandja) 

Tabel 67. Kuidas toimub informeerimine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

 Organisatsioon Haruliit Keskliit 

 TA AÜ2 UI Muu TA3 AÜ TA AÜ 

Esindaja kaudu X X X X X - - - 

Juhtimisstruktuuri kaudu X X X X - - - - 

Otse töötajatega     - - - - 

a. Individuaalsed vestlused X - X - - - - - 

b. Informaalselt X - - - X - - - 

c. Koosolekud X X X X X - - - 

d. Paberkandja X X X X - - - - 

e. Siseveeb, -TV või –raadio X X X - X - - - 

f. Telefon X - X - - - - - 

Tabel 68. Kuidas toimub informeerimine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

   Esindaja kaudu X X X X X X - X 

   Juhtimisstruktuuri kaudu X X X - X X X X 

   Otse töötajatega - - - - - - - - 

a.  Individuaalsed vestlused X - - - X - X - 

b. Informaalselt - - - - X - - - 

c. Koosolekud X X X X X - X - 

d. Paberkandja X X X X X - - - 

e. Siseveeb, -TV või –raadio X X X - X - - - 

f. Telefon X - - - X - - X 

Tabel 69. Kuidas toimub informeerimine – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

 Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Esindaja kaudu - X X X 

Juhtimisstruktuuri kaudu X X X X 

Otse töötajatega - - - - 

a. Individuaalsed vestlused X X X - 

b. Informaalselt - - X - 

c. Koosolekud X X X X 

d. Paberkandja X X X X 

e. Siseveeb, -TV või -raadio X X X X 

f. Telefon - X X X 

 

                                                           
2
 Ametiühingu usaldusisik ja töötajate usaldusisik ühes isikus on kodeeritud ametiühingu all 

3
 Haruliitude vastused ei peegeldanud praktika koha pealt üldistusi, vaid siiski avamusi konkreetselt (oma) ettevõtte näitel, 

mistõttu sarnanevad nad pigem organisatsiooni tasandiga. Vaid regulatsiooni puudutavate ettepanekute osas võis 
tuvastada teatavat üldistamispüüet.  
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Tabel 70. Kuidas toimub informeerimine – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

 I&K on I&K ei ole 

Esindaja kaudu X X 

Juhtimisstruktuuri kaudu X X 

Otse töötajatega   

a. Individuaalsed vestlused X X 

b. Informaalselt X X 

c. Koosolekud X X 

d. Paberkandja X X 

e. Siseveeb, -TV või -raadio X X 

f. Telefon - X 

Kuidas toimub konsulteerimine 

Uurimisküsimused: Kas, kuidas, millistes teemades rakendatakse I&K? Kuidas informeeritakse ja 

konsulteeritakse; millistes töösuhte teemades informeeritakse ja konsulteeritakse? Kas 

informeeritakse või ka konsulteeritakse? 

Vastuste liigid: 

1. Esindaja kaudu; 

2. Juhtimisstruktuuri kaudu; 

3. Otse töötajatega: 

a. Individuaalsed vestlused; 

b. Tutvumine teise valdkonnaga; 

c. Küsitlused; 

d. Koosolekud-koolitused; 

e. Ettepanekute raamat vm kanal. 

Esindaja kaudu ja juhtimisstruktuuri kaudu konsulteerimine on oma sisult sarnased 

informeerimisega.   

„Kogu juhatus annab *ametiühingu usaldusisikutele+ aru, mis toimub äris. Kuidas läks ja mis on 

edasised plaanid. Saavad küsida. See on meil nüüd sisse integreeritud regulaarne protsess.“ 

(Tööandja) 

„Ja kui *tööandjal+ on midagi, eks ta on siis minuga kah rääkinud ja nõu pidanud.“ (Ametiühing) 

„Et see toimibki niimoodi, et kõigepealt, enne kui info läheb avalikuks me konsulteerime ja räägime 

läbi ametiühingu inimesega. Esindajaga. Et nii ta käib.“ (Tööandja) 

„Kutsusin kokku /.../ esmatasandi juhid. Rääkisin nendega läbi, et kas nad on kuulnud, mida töötajad 

arvavad. Kujundasime mingisuguse variandi, et mis võiks nagu sobilik olla.“ (Tööandja) 

„Mõnikord on *konsulteerimine+ vajalik. Ja kui näiteks juhtkond tunneb, et see on vajalik, siis 

loomulikult küsitakse. Ja loomulikult räägitakse. Räägitakse just nimelt neid samu otsealluvuskanaleid 

pidi.“ (Tööandja) 

Otse töötajatega. Kanalid on konsulteerimisel erinevad informeerimisest. Kui informeerimise puhul 

olid kasutusel ühesuunalised kanalid (trükis, sise-TV jt), siis konsulteerimisel tuleb tagada tagasiside 
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andmise võimalus. Traditsioonilised viisid on siin küsitlused (sh rahulolu-uuringud), individuaalsed 

vestlused (sh. arengu- ja tulemusvestlused), arutelud koosolekutel ja ettepanekute raamat (või 

spetsiaalne elektrooniline süsteem).  

„Praktiliselt kõik dokumendid, kõik normdokumendid, mis tulevad, on võimalik teha kaastööd mingi 

periood. Noh, nii-öelda riputatakse üles, eks ole, et saad teha kaastööd sinna.“ (Tööandja) 

„/.../ internetis on see siseinfoleht nagu ja seal on võimalik artiklite juurde kommentaare kirjutada.“ 

(Tööandja) 

„/.../ meil on spetsiaalne keskkond , kus nad saavad *ettepanekuid+ anonüümselt teha.“ (Tööandja) 

Ühes organisatsioonis ilmnes eriomane konsulteerimise süsteem, mille kohaselt saavad kõik 

töötajad, kes vähegi soovivad, tutvuda mingi perioodi jooksul teise valdkonna või üksuse tööga. 

Lisaks informeerimise eesmärgile on selle mõte selles, et värske pilguga töötaja teeks ettepanekuid, 

kuidas tööprotsessi efektiivsemaks muuta. 

„Ja meil on kord aastas ka selline üle-ettevõtteline protsesside läbijalutamine, ehk siis see on selline 

organiseeritud tegevus, kus kahe kuu jooksul kõik inimesed saavad võimaluse läbi käia mingisugune 

protsess /.../. Ja siis sellest tulenevalt tehakse sellised kokkuvõtted ja ettepanekud, mis on siis nagu 

juhatusele selliseks kommunikeerimisvahendiks, et mida inimesed arvavad. Ja mida on võimalik 

arvestada, seda siis võetakse järgmise aasta plaanides arvesse. Mida mitte, noh, seda siis 

põhjendatakse alati, miks.“ (Tööandja) 

Tabel 71. Kuidas toimub konsulteerimine –  vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Läbi esindaja X X X X - - - - 

  Läbi juhtimisstruktuuri X X X X X - - - 

  Otse töötajatega         

a. Ettepanekute raamat vm kanal X X X - X - - - 

b. Individuaalsed vestlused X - X X X - - - 

c. Koosolekud-koolitused X X X X X X - - 

d. Küsitlused X X X - X - - - 

e. Tutvumine teise valdkonnaga X - - - - - - - 

Tabel 72. Kuidas toimub konsulteerimine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Läbi esindaja X X X X X - X X 

   Läbi juhtimisstruktuuri X X X - X - - X 

   Otse töötajatega         

a. Ettepanekute raamat vm kanal X X X - X - X - 

b. Individuaalsed vestlused X - X X X - X X 

c. Koosolekud-koolitused X X X X X - - - 

d. Küsitlused X X X - X - - - 

e. Tutvumine teise valdkonnaga X - - - - - - - 
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Tabel 73. Kuidas toimub konsulteerimine – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

 Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Läbi esindaja - X X X 

   Läbi juhtimisstruktuuri X X X X 

   Otse töötajatega - - - - 

a. Ettepanekute raamat vm kanal X X X X 

b. Individuaalsed vestlused X X X X 

c. Koosolekud-koolitused X X X X 

d. Küsitlused X X X X 

e. Tutvumine teise valdkonnaga X - - - 

Tabel 74. Kuidas toimub konsulteerimine – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

 I&K on I&K ei ole 

  Läbi esindaja X X 

  Läbi juhtimisstruktuuri X X 

  Otse töötajatega   

a. Ettepanekute raamat vm kanal X X 

b. Individuaalsed vestlused X X 

c. Koosolekud-koolitused X X 

d. Küsitlused X X 

e. Tutvumine teise valdkonnaga X - 

Kas ja mille osas toimub informeerimine 

Uurimisküsimused: Kas, kuidas, millistes teemades rakendatakse I&K? Kuidas informeeritakse ja 

konsulteeritakse; millistes töösuhte teemades informeeritakse ja konsulteeritakse? Kas 

informeeritakse või ka konsulteeritakse? 

Vastuste liigid: 

1. Ei informeerita: 

a. Majandustegevus 

b. Majandustulemused 

c. Värbamine 

d. Üldiselt 

2. Informeeritakse enne otsustamist: 

a. Majandustegevus 

b. Tööandja struktuur 

c. Töökorraldus 

d. Töötasu või soodustused 

e. Üldiselt, aga piiratud variantidega 

3. Informeeritakse pärast otsustamist: 

a. Majandustegevus 

b. Majandustulemused vm statistika 

c. Tööandja struktuur 

d. Töökorraldus 

e. Töötasu või soodustused 
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Majandustegevus. Otsused ja informatsioon ettevõtte äritegevuse kohta üldisemalt sisaldab tsitaate, 

mis puudutavad näiteks  „põhimõttelisi asju“, kliente ja lepinguid hõlmavaid aspekte, strateegilisi 

tegevussuundi, investeeringuid jms. Tüüpilised tsitaadid selles liigis on: 

„Kõiki juhtimisotsuseid, kõiki projekte, kuidas millelgi läheb. Nihukene online, hoitakse inimesi eluga 

kursis. Ja kavandatavad muutused ja projektid ja kõik.“ (Tööandja) 

„*Meil on+ regulaarsed iganädalased koosolekud, kus jagatakse infot, arutatakse asju läbi ja-ja kaasa 

arvatud mitmeid finantsilisi... Mitmete finantsiliste otsuste tegemisse kaasatakse töötajaid.“ 

(Tööandja) 

Majandustulemused (vm statistika) ei saa oma olemuselt puudutada kategooriat „informeeritakse 

enne otsustamist“, kuid siin on oluline vahe, kas ettevõtte tulemused (või ka turu arengud 

üldisemalt) on töötajatele kättesaadavad või ei. Antud vastuse liik näitab muuhulgas ka seda, kas 

majandusaastaaruandest informeeritakse.   

„Üle poole inimeste arvavad, et see firma ei kestagi enam. Noh /.../ kas ta siis kestab või ei kesta, 

seda informatsiooni nüüd oleks vaja.“ (Ametiühing) 

„Ma arvan, et kasumid ja raha-asjad *ei puutu töötajatesse+“ (Tööandja) 

„Meie käive ja kasum on tegelikult see, mis, on ta asjakohane või ta ei ole, aga see huvitab kõiki 

töötajaid, eks-ole. Niiöelda see slaid on kohustuslik kus iganes.“ (Tööandja) 

Ei informeerita - Üldiselt. näitab täpsustamata teemadel negatiivset hinnangut informeerimise 

olukorrale.  

„Ühesõnaga, kui midagi on, siis ma pean ise tema juurde minema, et tema nagu kontakti ei otsi. 

Muidu tegelikult peaks, kui midagi on, informeerima usaldusisikut tööandja.“ (Ametiühing) 

Ei informeerita - värbamisest on välja toodud vaid ühel korral (kuigi seda esineb ilmselt sagedasti), 

kuna ametiühingu huvi oli lõpetada ajutiste lepingute alusel töötamine ettevõttes. 

Üldiselt, aga piiratud variantidega oli tuvastatav eraldi liigina, kuna ei toodud esile ühtegi olulisemat 

ega vähemolulisemat teemat, kuid öeldi selgelt, et informeeritakse enne otsustamist mitte selleks, et 

küsida „mida teha?“, vaid „me arvame, et vaja on teha seda või seda; millist varianti te eelistate?“.  

„Et paljudel juhtudel ma olen vastanud nii, et ma veel mõtlen ja mul ei ole veel praegu selliseid 

kindlaid valmislahendeid või...“ (Tööandja) 

„Juhatuse tasandil otsused vähemalt alternatiivid peavad olema tehtud ja väga tihti need eeldavad 

ka nõukogupoolset heakskiitu. Ja ütleme et töötajate informeerimine-konsulteerimine siiski nagu 

variant A või B“ (Tööandjate liit) 

Töötasu või soodustused. Informeerimise teemade intervjuuküsimuse juures eristasid vastajad 

tihtipeale „töötajaid otseselt puudutavaid“ ja „otseselt mittepuudutavaid“ valdkondi ning sellest 

lähtuvalt anti vastus. Töötasu ja tööandjapoolsed soodustused kuulub töötajaid otseselt 

puudutavasse kategooriasse ning sinna alla kuuluvad palk, töötasu arvutamise alused, 

tööajaarvestus, puhkusetasud ning kõik tööandja poolt pakutavad hüvitised (sportimisvõimalused, 

toitlustamine, autokompensatsioonid jms). 
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„Seletati ära ka, et preemiad vähenevad, mis on, noh, tulemuspalk, kuna objektid...“ (Tööandja) 

„Näiteks, et talvel ei anta kaks kuud süüa. Firma poolt, eks-ole. No see on kahepoolne kokkulepe, nad 

maksavad ka, aga mina maksan peale.“ (Tööandja)  

Tööandja struktuur. Siin all on eraldi välja toodud vastused, mis puudutasid töötajate koondamisi, 

struktuuri muutmise otsuseid, uue filiaali sulgemist/avamist, omanike vahetust ning lisatööjõu 

värbamist.  

„Ja struktuurimuudatusi üldiselt ei... Räägitakse küll hästi suuri struktuurimuudatusi, kus nagu mingid 

divisjonide juhid ja need nagu muutuvad. Aga neid nagu ette ei räägita ka. Et kui juba otsus on 

tehtud, siis öeldakse, et nüüd muutub.“ (Usaldusisik)  

„Aga kohe me paneme need otsused kõik välja ja siis teeme skeemi, kui on vaja näiteks seal... 

Ladvikus midagi muutus või tuli uus töökoht, kõik on näidatud selle alluvuse suhted ka selle skeemi 

peal.“ (Tööandja) 

Me tegime suure koosoleku, kus mina koos abikaasaga andsime info, et nüüd meie müüme omad 

aktsiad ära SSS ettevõttele.“ (Tööandja)  

„/.../ me oleme sunnitud koondama seoses filiaali sulgemisega, saades selgeks pildi eelmise aasta 

majandustulemustest jaanuari esimese poole sees... Ma lihtsalt helistasin talle ja ütlesin, et hakaku 

ruttu otsima endale uut töökohta, et esimese maini võib ta olla tööl.“ (Tööandja) 

Töökorraldus. Töökorraldus puudutab laia skaalat erinevaid teemasid, mis otseselt mõjutavad 

töötajate igapäevatööd – uusi töövõtteid, uue tehnikaga töötamist (GPS-seadme lisamist 

autojuhtidele nt), muutusi töökorraldusreeglites jms  

„No töökorralduse muutus. Kui töökorraldus ikkagi muutub, siis ei ole õige ju töötajale ütelda, et nii, 

homme on... No võib-olla mõnikord on vaja, aga kui on ikkagi mingi oluline küsimus ja tuleb kiiresti 

otsustada. Et noh... Tuleb mingi uus seade või.“ (Tööandja) 

„Nii et põhimõtteliselt mingi kaks kuud anname ikka ette teada. /.../. Enne nad käisid kümnest viieni 

tööl, nüüd käivad kaheksast kahekümne kaheni.“ (Tööandja) 

„Mulle öeldakse hommikul, sa sõidad VVV-sse, homme öeldakse, et tuleme tagasi. Öeldakse ei, täna 

lähme RRRi ja ööbite seal ühe öö. See ei ole normaalne minu meelest.“ (Ametiühing) 

Tabel 75. Kas ja mille osas toimub informeerimine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

 Organisatsioon Haruliit Keskliit 

 TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ei informeerita     - - - - 

a. Majandustegevus X X - - X - - - 

b. Majandustulemused X X X X X - - X 

c. Värbamine - X - - - - - - 

d. Üldiselt X X X X - - - - 

Informeeritakse enne otsustamist     - - - - 

a. Majandustegevus X X X - X - - - 

b. Tööandja struktuur X X - - - - - - 



63 

 

 Organisatsioon Haruliit Keskliit 

 TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

c. Töökorraldus X - - X - - - - 

d. Töötasu või soodustused X X - - - - - - 

e. Üldiselt, piiratud variantidega X - - - X - - - 

Informeeritakse pärast otsustamist üldiselt X - - - - X - - 

a. Majandustegevus X X X X - - - - 

b. Majandustulemused vm statistika X X X X X - X - 

c. Tööandja struktuur X X X X - - - - 

d. Töökorraldus X X X - - - - - 

e. Töötasu või soodustused X X - - - - - X 

Tabel 76. Kas ja mille osas toimub informeerimine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Ei informeerita         

a. Majandustegevus - X - - X - - - 

b. Majandustulemused X X X X X X X X 

c. Värbamine - X - - - - - - 

d. Üldiselt - X - X X X X - 

   Informeeritakse enne otsustamist - - - - - - - - 

a. Majandustegevus X X X - X - - - 

b. Tööandja struktuur X X - - - - - - 

c. Töökorraldus X - - X X - - - 

d. Töötasu või soodustused X - - - X X - - 

e. Üldiselt, piiratud variantidega X - - - X - - - 

   Informeeritakse pärast otsustamist üldiselt X - - - - - - - 

a. Majandustegevus X - X X X X X - 

b. Majandustulemused vm statistika X X X X X - X - 

c. Tööandja struktuur X X X X X X - - 

d. Töökorraldus - X X - X X X - 

e. Töötasu või soodustused X X - - - X - - 

Tabel 77. Kas ja mille osas toimub informeerimine – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Ei informeerita     

a. Majandustegevus - - X - 

b. Majandustulemused X X X X 

c. Värbamine - - - - 

d. Üldiselt - - - X 

   Informeeritakse enne otsustamist     

a. Majandustegevus X X X X 

b. Tööandja struktuur X - - X 

c. Töökorraldus X X X X 

d. Töötasu või soodustused X X - - 

e. Üldiselt, piiratud variantidega X X - - 

   Informeeritakse pärast otsustamist üldiselt - - - X 

a. Majandustegevus X X X - 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

b. Majandustulemused vm statistika X X X X 

c. Tööandja struktuur X - X X 

d. Töökorraldus X - X - 

e. Töötasu või soodustused X - X - 

Tabel 78. Kas ja mille osas toimub informeerimine – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

  Ei informeerita   

a. Majandustegevus X X 

b. Majandustulemused X X 

c. Värbamine X - 

d. Üldiselt X X 

   Informeeritakse enne otsustamist - - 

a. Majandustegevus X X 

b. Tööandja struktuur X X 

c. Töökorraldus X X 

d. Töötasu või soodustused X X 

e. Üldiselt, piiratud variantidega X - 

   Informeeritakse pärast otsustamist üldiselt - X 

a. Majandustegevus X X 

b. Majandustulemused vm statistika X X 

c. Tööandja struktuur X X 

d. Töökorraldus X X 

e. Töötasu või soodustused - X 

Kas ja mille osas toimub konsulteerimine 

Uurimisküsimused: Kas, kuidas, millistes teemades rakendatakse I&K? Kuidas informeeritakse ja 

konsulteeritakse; millistes töösuhte teemades informeeritakse ja konsulteeritakse? Kas 

informeeritakse või ka konsulteeritakse? 

Vastuste liigid: 

1. Ei konsulteerita: 

a. Üldiselt 

b. Töötasu või soodustused 

c. Töökorraldus 

d. Tööandja struktuur 

2. Konsulteeritakse: 

a. Töötasu või soodustused 

b. Töökorraldus 

c. Tööandja struktuur 

d. Parima töötaja valimine 

e. Majandustegevus 
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Antud kategooria all toodud vastuste liigid on seletatud lahti ülalpool; näited mitte-konsulteerimisest 

üldiselt väljendavad vastaja negatiivset üldhinnangut olukorrale oma ettevõttes. Kui konsulteerimine 

toimus, siis püüti seda iga teema osas eraldi täpsustada. 

„Noh, põhimõtteliselt me olime huvitatud sellisest koostööst tööandjaga ja sellest sai ka pidevalt 

räägitud. No tööandja poolne vastus oli selline, et jajah, kui me seda asja hakkame arutama, siis me 

kutsume ametiühingu juurde. Noh, sinna see asi jäi.  Hiljem kuulsid, et miskit asja jälle arutati, 

otsustati, aga ega meid ei kaasatud küll sinna.“ (Ametiühing) 

Spetsiifilistel teemadel mitte-konsulteerimine tuli ilmsiks läbi täpsustuste: 

„Jah, sest *töötaja esindajal+ puuduvad tegelikult teadmised selle struktuuri kohta. See on lihtsalt 

paratamatus, mitte et inimene oleks rumal või midagi. Tal lihtsalt puudub kogemus ja teadmised selle 

jaoks, et seal kaasa rääkida.“ (Tööandja) 

„Või seda, et igasuguste töölkäimiste, tööaja ja selles suhtes ma otsustan ise. Et kui tööaeg on nii, siis 

ta on nii. /.../ Jah, ma ei ole seda ausalt ütelda arutanud, jah.“ (Tööandja) 

Teemad, mille osas konsulteeritakse, on sarnased informeerimisele, v.a. parima töötaja valimine. 

Kuigi tegemist ei ole TUIS-s sätestatud teemavaldkonnaga, on see siiski kujundlik näide sellest, millest 

vastajad kipuvad rääkima, kui neilt küsida, millistes teemades nad töötajate arvamust küsivad.  

„Aga see, et kes saab selle *aasa parima töötaja+ tiitli ja kes saab näiteks /.../ veeta nädalavahetuse 

seal spa protseduuridega, vot selle määrab töökollektiiv, et seal on mitu kandidaati ja siis siit on 

niimoodi, et selle me paneme tõesti kollektiiviga paika.“ (Tööandja) 

Sedalaadi vastuseid oleks olnud tunduvalt rohkem, kui intervjueerija poleks sissejuhatuses väga 

täpselt selgitanud, millised teemad on uuringu huviorbiidis.  

Tabel 79. Kas ja mille osas toimub konsulteerimine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Ei konsulteerita         

a. Tööandja struktuur X X X X - X - - 

b.  Töökorraldus X X X - - - - - 

c.  Töötasu või soodustused X X X X - - - - 

d. Üldiselt X X X X - - - - 

Konsulteeritakse         

a. Majandustegevus X X X X X X - - 

b. Parima töötaja valimine X - - - - - - - 

c. Tööandja struktuur X X X - X - - - 

d. Töökorraldus X X X X X - - - 

e. Töötasu või soodustused X X X X X - - - 
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Tabel 80. Kas ja mille osas toimub konsulteerimine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Ei konsulteerita         

a. Tööandja struktuur X - X X X X - - 

b. Töökorraldus X X - - X - X - 

c. Töötasu või soodustused X X X - - - - X 

d. Üldiselt - X X X X X X - 

Konsulteeritakse         

a. Majandustegevus X X - X X - X - 

b. Parima töötaja valimine X - - - - - - - 

c. Tööandja struktuur X X X - X - - - 

d. Töökorraldus X X X X X - X X 

e. Töötasu või soodustused X X X - X - X X 

Tabel 81. Kas ja mille osas toimub konsulteerimine – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Ei konsulteerita     

a. Tööandja struktuur X X X X 

b. Töökorraldus - - X X 

c. Töötasu või soodustused - X - X 

d. Üldiselt - - X - 

Konsulteeritakse     

a. Majandustegevus X X X X 

b. Parima töötaja valimine X - X - 

c. Tööandja struktuur X X X X 

d. Töökorraldus X X X X 

e. Töötasu või soodustused X X X X 

Tabel 82. Kas ja mille osas toimub konsulteerimine – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

  Ei konsulteerita   

a. Tööandja struktuur X X 

b. Töökorraldus X X 

c. Töötasu või soodustused X X 

d. Üldiselt X X 

Konsulteeritakse   

a. Majandustegevus X X 

b. Parima töötaja valimine - X 

c. Tööandja struktuur X X 

d. Töökorraldus X X 

e. Töötasu või soodustused X X 

Mis küsimustes algatavad töötajad informeerimise 

Uurimisküsimus: Kes töösuhte osapooltest algatab informeerimise ja konsulteerimise?   

Vastuste liigid:  
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1. Algatust pole; 

2. Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse; 

3. Seadusandlus; 

4. Majandustegevus; 

5. Majandustulemused vm statistika; 

6. Tööandja struktuur; 

7. Töökorraldus; 

8. Töötasu või soodustused. 

Algatust pole. Selle vastuse liigi alla paigutusid tsitaadid, kus vastaja väljendas seisukohta, et töötajad 

või nende esindajad ei näita üles initsiatiivi info saamiseks. Algatuse puudumine võib olla tingitud nii 

sellest, et töötajaid tõepoolest ei huvita, vastajal pole sellega kokkupuudet olnud või on tööandja 

initsiatiivi omapoolse informeerimisega ennetanud. Kuna vastuste liigid ei ole üksteist välistavad, siis 

võis algatuse puudumine käia ka spetsiifilise teema kohta: nt ettevõtte strateegia: 

„Vähem tulevad ja nad küsivad seda, mida me siin ise teadlikult jagame ja mida seadus ette kirjutab, 

et strateegilised otsused. Peaks neid huvitama. No kahjuks ei huvita, jah.“ (Tööandja) 

Küsija: „Nii et see ei jõua, selline info teieni ei jõua, järelikult sellist informeerimist ka ei toimu.“ 

Vastaja: „Ju me ei ole ise ka huvi tundnud, tuleb välja.“ (Usaldusisik) 

Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse. Antud liik eristus täiesti muudest algatustest, sest 

töötajatel oli informatsioon sündmuse või otsuse kohta olemas, kuid sellele lisaks soovitakse teada, 

mida sellest arvavad tippjuhid. Või pigem antakse töötajate endi poolt mingit informatsiooni ning 

oodatakse tagasisidet. 

„Suhtumist küsitakse, ettevõttejuhataja või personalijuhi või finantsjuhi suhtumist.“ (Tööandja)  

„Meil on töötajatelt tulnud seda liiki informatsiooni, kui nad näiteks näevad, et, et kaaskolleeg 

tegeleb mingite asjadega, millega ta ei peaks tegelema kuni konkurentsi osutamiseni välja.“ 

(Tööandja) 

Seadusandlus. Töötajatepoolne informatsioonipalve puudutab seaduste muutumist (selle vastuse 

liigi välja tulemine võib olla seotud uue TLS-ga) või sätteid, mis nende eluolu mõjutavad, nt 

õppepuhkused või pensionile suundumine. Siia alla käivad ka ametiühingute poole pöördumised.  

„Seal võib-olla pensioniküsimustes näiteks ma isiklikult olen konsulteerinud mõnda töötajat. 

Vajadusel saab siis teha ka järelpärimisi mingisse teistesse ettevõtetesse.“ (Tööandja)  

Teised vastuste liigid (majandustegevus, majandustulemused vm statistika, tööandja struktuur, 

töökorraldus, töötasu või soodustused) kattuvad oma sisult eelmises punktis käsitletule. 

„On tulnud selliseid küsimusi ikkagi struktuuri, personali arvu ja võimaliku koondamise kohta.“ 

(Tööandja) 

„*Ametiühingu usaldusisik+ pöördub ja küsib, et kas on mingid muutused tulemas. Eks me vestleme 

tõesti siis niimoodi, võib-olla 15-20 minutit. Või vahest pool tundi kuskil.“ (Tööandja) 
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„Ma just nagu töökorraldusliku poole pealt tahtsin infot saada, mida *tööandja+ ei olnud huvitatud 

edastama.“ (Ametiühing) 

„No töötajad tahavad kindlasti infot erinevate aspektide kohta siis palgapoliitikast ja tasustamise 

poliitikast.“ (Tööandja) 

Tabel 83. Mis küsimustes algatavad töötajad informeerimise – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

   Algatust pole X - - X - - - - 

   Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse X - - - - - - - 

   Majandustegevus X - - - - - - - 

   Majandustulemused vm statistika X X X - - - - - 

   Seadusandlus X X - - - - - - 

   Tööandja struktuur X X - - - - - - 

   Töökorraldus X X X X - - - - 

   Töötasu või soodustused X X X X - - - - 

Tabel 84. Mis küsimustes algatavad töötajad informeerimise – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

   Algatust pole X - - X X - - X 

   Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse X - - - - - - - 

   Majandustegevus X - - - X - - - 

   Majandustulemused vm statistika X X X - X X - - 

   Seadusandlus X X - - - - - - 

   Tööandja struktuur X X - - X - - - 

   Töökorraldus X X X X X X X - 

   Töötasu või soodustused X X X X X - X - 

Tabel 85. Mis küsimustes algatavad töötajad informeerimise – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja 
tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

   Algatust pole X X - X 

   Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse X - - X 

   Majandustegevus X - X X 

   Majandustulemused vm statistika X X X X 

   Seadusandlus - X - X 

   Tööandja struktuur X X - - 

   Töökorraldus X X X X 

   Töötasu või soodustused X X X X 

Tabel 86. Mis küsimustes algatavad töötajad informeerimise – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

   Algatust pole X X 

   Juhtkonna suhtumine erinevatesse küsimustesse X - 



69 

 

  I&K on I&K ei ole 

   Majandustegevus X X 

   Majandustulemused vm statistika X X 

   Seadusandlus X X 

   Tööandja struktuur X X 

   Töökorraldus X X 

   Töötasu või soodustused X X 

Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise 

Uurimisküsimus: Kes töösuhte osapooltest algatab informeerimise ja konsulteerimise?   

Vastuste liigid:  

1. Töötasu ja soodustused, 

2. Töökorraldus, 

3. Töökeskkond, 

4. Tööandja struktuur, 

5. Algatust ei ole. 

Töötasu ja soodustused on valdkond, kus (tüüpiliselt) töötajate esindajad juhtkonna poole 

pöörduvad. Kuigi on soov hoida kaasamise blokk eraldi kollektiivlepingute blokist, siis siinkohal on 

siiski teatav kattuvus: kui ettevõttes on kollektiivleping, siis algatavad töötajate esindajad 

konsultatsiooni palgakokkuleppe punkti üle. 

„No eks nemad ju tahaksid kaitsta ja nemad ikka toovad välja ikka seda, et keskmine palk ja...“ 

(Tööandja) 

„No näiteks praegu nüüd selle eurole üleminekuga. Siis tekkis väike selline ütlemus selle palgatõusu 

suhtes, et kuna kõik läheb kallimaks, et võiks nagu palkasid tõsta ja...“ (Usaldusisik) 

Töökorralduse osas on töötajate (esindajate) algatusi enim ning need puudutavad töögraafikuid ja 

tööprotseduure või ka näiteks probleeme alltöövõtja või kaaskolleegi tööga. 

„Ongi kõik need tööajad, graafikud, puhkused...“ (Usaldusisik) 

„Kui on probleeme ka näiteks alltöövõtjate või sellega, et siis ikka, jah, see initsiatiiv tuleb. Et ega 

juhid ei jõua ise iga kord käia seal. Et on küll, et tulevad ikkagi töötajate poolt need algatused, 

ettepanekud ka.“ (Tööandja) 

Töökeskkond. Algatused töökeskkonna teemal puudutavad tööriietust, töövahendeid ja 

olmetingimusi töökohas.  

„Ja teine on siis, ütleme, sellised töötingimused. Et lauad-toolid-valgustus ja muu ergonoomika. Need 

on peamised teemad, mis on nagu töötajate algatusel.“ (Tööandja) 

„... ja nüüd on kõik siis ära siin sedasi organiseeritud, et on kõik sööklas mul kraanikausid ja 

duširuumid 3 tükki, saavad pesta aastaringselt, vot see oli *töötajate+ probleem, et nemad tahtsid.“ 

(Usaldusisik).   
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Tööandja struktuur. Tööandja struktuuri osas konsulteerimise algatust töötajate (esindaja) poolt võib 

pidada mõneti üllatavaks, siia on kodeeritud tööandjate vastused, mis toovad välja ametiühingu huvi 

olla kaasatud, kui nende kõrvu on jõudnud kuuldused muutmiskavatsustest ja, et struktuuri 

muudatuste ettepanekud tulevadki reeglina altpoolt ehk töötajatelt, mitte juhtkonna algatusel: 

„Eks need struktuuri muudatuse ettepanekud tulevadki ikkagi meilt endalt seest, /.../ et need sisendid 

tulevad ikkagi nagu üksustest endist ehk siis töö käigus kasvavad välja need struktuuri muudatused. 

Ja valdava enamuse nendest on ikkagi teinud nagu töötajad ise.“ (Tööandja) 

Algatust ei ole. See, et töötajad ei ole algatanud üheski küsimuses konsultatsiooni, ei ole 

põhjendatav ainult töötajate huvipuuduse või lootusetusega, vaid ka sellega, et tööandja on 

initsiatiivi omalt poolt juba eelnevalt üles näidanud.  

„Kuna meil on paljud probleemid on juba sealt töönõukogust juba läbi käinud  aastate jooksul. Ma 

olen seal üheksa aastat nüüd olnud. Et siis viimasel ajal mingeid suuri asju, sisulisi küsimusi polegi 

nagu tõstatatud.“ (Usaldusisik) 

„Aga noh, ei, me ikkagi oleme hädas ju sellega, et me arvame, et töötajad võiksid aktiivsemad olla. 

Igal nagu rindel, noh. Vahepeal tekib tunne, et on nagu ühemehefirma, et pead kõik ise tegema ja 

pähe panema mõtteid....“ (Tööandja) 

Tabel 87. Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

   Algatust ei ole X X X X - - - - 

  Tööandja struktuur X - - - - - - - 

   Töökeskkond X X X X - - - - 

   Töökorraldus X X X X - - - - 

   Töötasu ja soodustused X X X X - - - - 

Tabel 88. Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

   Algatust ei ole X X X X X - - X 

  Tööandja struktuur X - - - - - - - 

   Töökeskkond X X X X - - - - 

   Töökorraldus X X X X X - X - 

   Töötasu ja soodustused X X X X - - - - 

Tabel 89. Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja 
tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

   Algatust ei ole X X X X 

  Tööandja struktuur X - - X 

   Töökeskkond X X X - 

   Töökorraldus X X X X 

   Töötasu ja soodustused X - - X 
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Tabel 90. Mis küsimustes algatavad töötajad konsulteerimise – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

   Algatust ei ole X X 

  Tööandja struktuur X - 

   Töökeskkond X X 

   Töökorraldus X X 

   Töötasu ja soodustused X X 

Sisulise dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused 

Uurimisküsimus: Kuivõrd peaks I&K olema kahesuunaline – tööandjalt töötajale, töötajalt 

tööandjale?   

Vastuste liigid:  

1. Sisulise dialoogi ulatus: 

a. Piisav; 

b. Puudub või minimaalne; 

2. Põhjused, miks (seadusekohane) I&K ei toimi:  

a. Arvamus, et see pole oluline; 

b. Inimlik unustamine; 

c. Kiire; 

d. Kolmandast osapoolest tingitud; 

e. Vastaspoole mitteusaldamine, tahte puudumine. 

Sisulise dialoogi ulatus piisav vs minimaalne väljendab reaalset olukorda vastaja ettevõttes, mitte 

niivõrd vastajate tõekspidamisi. Küll võib siinkohal täheldada kahte asja: need, kes pidasid dialoogi 

oma ettevõttes piisavalt sisuliseks, tõid välja, et see on sisuline juhul, kui konsulteerimine üldse 

toimub. See tähendab, et formaalseid arutelusid seaduse täitmise eesmärgil ei peeta, mis aga ei 

tähenda, et arutelude määr ise vastab alati ootustele. Vastajad, kes hindasid dialoogi ulatust 

väheseks, väljendasid sellega kaudselt oma hoiakut, et seda peaks olema rohkem.  

„No seda asja me linnukese mõttes ei tee. Et kui meil on vaja, siis me teeme. Ja ilmaasjata ei tee.“ 

(Tööandja) 

„Loomulikult neid arvamusi kuulatakse ja ma ütlen, vähegi kui võimalik, neid ka kindlasti 

arvestatakse.“ (Usaldusisik) 

„Ma arvan, et see pigem toimub ikkagi sisuliselt. Kui see on formaalne, siis ühel hetkel ta lihtsalt 

ilmselt hääbub.“ (Tööandjate liit) 

„Ma ei tea, mis nagu juhtkonna peas toimub. Kas... Kas need arvamused, mis meie välja ütleme, kas 

nad lihtsalt automaatselt ei kuula neid või nad ikkagi /.../ mõtlevad nende peale ja arvavad, et need 

on valed arvamused.“ (Usaldusisik) 

„Olen samamoodi asja arutanud *töötajatega+. Ega variante väga pole, eks-ole. Kui tahad oma järgi 

teha, sel juhul tuleks oma ettevõte teha. Tee *siis+ nii, nagu õigeks pead.“ (Tööandja) 
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Põhjused, miks konsulteerimist üldse ei ole või ei tehta seda seadusekohaselt, olid erinevad ja need 

tulid tavaliselt välja kaudselt vestluse käigus.  

Arvamus, et see pole oluline. Oli arvamus, et ei konsulteerita teatud küsimustes seetõttu, et need 

tunduvad ebaolulisena või ei väärtustata konsulteerimist iseenesest. Drastilisem on näide, kus 

informatsioon pole töötajani jõudnud ja töötaja on kandnud sellest varalist kahju. 

„Ütleks niimoodi, et meie puhul nagu see võib-olla juhtub täpselt mittepahatahtlikult. Et arvasime 

võib-olla, et see ei ole kellegi jaoks nii tähtis, aga pärast tuleb töötajatelt tagasiside, et ikkagi oleks 

pidanud meile seda ka eelnevalt teatama.“ (Usaldusisik) 

„Ma ei tea, kas nii on vist mugavam või ma ei tea, kuidagi minnakse lihtsalt nagu üle, arvatakse, et ei 

ole tarvis küsida. Mis sa nende töötajate käest ikka küsid.“ (Ametiühing) 

„On ka selliseid probleeme, et inimene on /.../ vormistanud dokumendid valesti /.../, kuna info pole 

temani jõudnud. /.../ See on siis selle töötaja enda asi. Kuna meil on tegemist rahaga, kes võtab selle 

kulutuse enda kanda, kes ei võta. Kes on sihuke kindlam inimene ja kui ta leiab, et see on tööandja 

viga ikkagi, siis /.../ ei maksa seda asja kinni.“ (Usaldusisik) 

Inimlik unustamine. Nõuetekohast informeerimist ei rakendada inimliku unustamise tõttu. 

„Neid asju võib rikkuda teadmatusest või tahtmatult /.../“ (Tööandjate liit) 

Kiire. Nõuetekohast informeerimist ei rakendata, kuna on vaja tegutseda nii kiiresti, et I&K-ks ei ole 

lihtsalt mahti.  

 „Vot ongi see, et tänu sellele läheb vahepeal hästi kiireks see, niiöelda see reageerimise asi, et 

saadetakse mingi asi, et see nüüd ülehomme kehtib, et siis võib juhtuda tõesti, et mõni ütleb, et ma ei 

teadnud...“ (Tööandja) 

„Kõike ei jõua lihtsalt. Sest /.../ me tahaks, et ta oleks sellel alal, millega ta on lepingu sõlminud, 

võimalikult efektiivne. Et siis, noh, kõike ei jõua.“ (Tööandja) 

Kolmandatest osapooltest tingitud. See, et I&K ei toimi nõuetekohaselt, võib olla tingitud 

kolmandatest osapooltest:  näited on ettenägematud probleemid klientidega, mille puhul tööandja 

siiski teavitab olukorrast töötajaid esimesel võimalusel, kuid huvitavam on selles kontekstis viitamine 

emaettevõtte otsustele või kontserni poliitikale, mis seab I&K-le omad piirangud. 

„Selline limitatsioon, aga see on grupi poliitika ja selline konfidentsiaalsus meil on.“ 

Küsija: „Ei, ma ei tea, ma mõtlen, et kui ma olen mingi ettevõtte töötaja, et miks ma ei või teada, et 

kuidas ma kvaliteeti järgin, kuidas meil on tarnetäpsusega, kuidas meil käibemuutused on olnud...“ 

Vastaja: „No ju siis ei usaldata nii palju.“ (Tööandja) 

„Neid otsuseid seal kuskil kaugemal ja kõrgemal muudeti niivõrd kiiresti, et tegelikult meil olid ka 

siis... Kahel korral oli usaldusisikutega oli koosolek. Juhtkond kutsus kokku, kutsus usaldusisikud, 

rääkis ära situatsiooni, palus inimestega läbi rääkida, sest meil olid siin variandid, et kas koondada 

inimesi või minna üle osaliselt tasustatavale tööajale. Ja kuna siis lubadus oli antud välja selline, et kui 

me lähme osaliselt tasustavale tööle teatud perioodiks, inimesi koondada vaja ei ole. Aga tegelikult 
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/.../ see otsus oli teistpidi tehtud juba nende koondamiste ja nende suhtes, siis see tekitas inimestes 

pettumust.“ (Usaldusisik) 

Vastaspoole mitte usaldamine ja tahte puudumine. Põhjus I&K mittevastavuses on vastaspoole 

mitteusaldamine ja tahte puudumine. Mitteusaldamine võib olla seotud eelneva kogemusega, et 

töötajate esindaja ei hoia konfidentsiaalset infot. Tahte puudumine on seevastu põhimõttelisem 

hoiak, aga see ei ole ainult tööandjate-poolne, vaid ka töötajate initsiatiivi vähesus.   

„See *töötajate usaldusisik+ peab nüüd tajuma seda [konfidentsiaalsuse] piiri. Aga kuidas ma 

garanteerin, et ta tajub seda? Kuidas ma garanteerin, et ta ei lähe sellest kuskile rääkima? /.../ 

Sellega, ma pean ütlema, mina küll ei arvesta.“ (Tööandja)   

„See on  jälle see, et lihtsalt selline on kultuur. Tööandja on ikkagi jõupositsioonil. Teen ise, mis tahan 

ja siis teatan töötajatele. Kui hästi läheb, siis teatan. Kui ei lähe, et ütlen, et miks te ise ei lugenud jne. 

/.../ Et mina olen omanik, mina ütlen, kuidas on ja mis asja te räägite nagu kaasamisest ja 

konsulteerimisest.“ (Tööandja) 

„Ma ei tea, tegelikult ta minu jaoks on pigem sihuke haiguslik nähe, aga ta on väga laialt levinud, et 

inimene tahab hoida kogu võimu, kogu info enda käes, seda mitte jagada.“ (Tööandja) 

„Ma arvan, et seal oli võib-olla pigem sellisel emotsionaalsel tasandil, millele eelnes minu kui 

usaldusisiku ja tööandja vahel jutuajamine, kus ma just nagu töökorraldusliku poole pealt tahtsin 

infot saada, mida tema ei olnud huvitatud edastama.“ (Ametiühing) 

„„Need on teemad küll, mida me iga kord küsime *töötajate+ käest. Aga nad parema meelega ei 

vasta. 

Küsija: „Miks nii?“ 

Vastaja: /naer/ „Aga see on ju vastutus.““ (Tööandja)  

„Et kui see on eelhoiak algusest peale, siis sa võid ju ponnistada, kivist vett välja pigistada. Kui see ei 

on ei, ehk tema ei tunne vajadust, tema ei ole huvitatud, siis sul on väga raske midagi saavutada.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 91. Sisulise dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused – vastuste liigid vastaja tüübi lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

   Sisulise dialoogi ulatus         

a.  Minimaalne X X X X - X - X 

b.  Piisav X X X X - - X - 

   Põhjused, miks (seadusekohane) I&K ei toimi         

a. Arvamus, et see pole oluline X X X X - - - - 

b. Inimlik unustamine X X X X X - - - 

c. Kiire X - X X - - - - 

d. Kolmandast osapoolest tingitud X - X - - - - - 

e.  Vastaspoole mitteusaldamine, tahte puudumine X X X X - X - X 
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Tabel 92. Sisulise dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

   Sisulise dialoogi ulatus         

a.  Minimaalne X X X X X X X - 

b. Piisav X X X X X - X X 

Põhjused, miks (seadusekohane) I&K ei toimi         

a. Arvamus, et see pole oluline X X X X X X X - 

b. Inimlik unustamine X X X X - - X - 

c. Kiire X - X X X - - - 

d. Kolmandast osapoolest tingitud X - X - - - - - 

e. Vastaspoole mitteusaldamine, tahte 
puudumine 

X X X X X X - - 

Tabel 93. Sisulise dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja 
tüübi lõikes 

Tabel 94. Sisulise dialoogi ulatus, I&K mittetoimimise põhjused – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

I&K positiivsed küljed 

Uurimisküsimus: Milleks on I&K hea, halb? 

Vastuste liigid:  

1. Kindlustunne; 

2. Kuulujuttude vähenemine; 

3. Mõlemaid pooli rahuldav lahendus; 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

   Sisulise dialoogi ulatus     

a. Minimaalne X X X X 

b. Piisav X X X X 

   Põhjused, miks (seadusekohane) I&K ei toimi     

a. Arvamus, et see pole oluline - X X - 

b. Inimlik unustamine X - - - 

c. Kiire X - X - 

d. Kolmandast osapoolest tingitud X - X - 

e.  Vastaspoole mitteusaldamine, tahte puudumine X - X X 

  I&K on I&K ei ole 

   Sisulise dialoogi ulatus   

a.  Minimaalne X X 

b.  Piisav X X 

   Põhjused, miks (seadusekohane) I&K ei toimi   

a. Arvamus, et see pole oluline X X 

b. Inimlik unustamine X X 

c. Kiire X X 

d. Kolmandast osapoolest tingitud X X 

e.  Vastaspoole mitteusaldamine, tahte puudumine X X 
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4. Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteet); 

5. Paremad otsused; 

6. Efektiivsem tööaeg; 

7. Töötajate motivatsioon. 

Kindlustunne. Kindlustunde juures rõhutatakse informeerimise ja konsulteerimise eelisena töötajate 

võimalust oma elu pikemalt planeerida, vähendada hirme, suurendada turvatunnet ja selgust. 

Kindlustunne on ka tööandjapoolne – kui on töötajaid informeeritud ja nendega konsulteeritud, siis 

võib eeldada, et ei teki muudatusele ootamatut vastuseisu. Kindlustunne seostub eelkõige 

informeerimisega ettevõtte majandusseisust.  

„No siis nad ikkagi tunnevad ka seda kohta, kus, kus firma hetkel asub. Et kas nad töötavad kasumiga 

ettevõttes, pankroti poole sammuvas ettevõttes, et... Et ainult jah, seal rõõmsatest ülemuste 

nägudest või murelikest nägudest ei piisa, et seda diagnoosi panna, et kuidas firmal läheb.“ 

(Tööandja) 

„Et ma arvan, et rääkimine on hea, kuna need, kes tahavad seda infot, võtavad selle info vastu ja 

suhtuvad sellesse vastavalt. Kes seda infot ei taha, ei taha. /.../ Aga samas see väldib seda, et kui sa ei 

ole rääkinud ja teed midagi, et siis tekiks protest.“ (Tööandja) 

„Ma mõtlen, et sellist teadmatust, mis tuleb või töö ümberkorraldustes või ükskõik missugustes 

asjades, et eks see teadmatus tekitab ikka sellist ebakindlust. Et selles mõttes on ta ikkagi oluline, et 

töötaja tunneks ennast turvaliselt selles töökohas. Et tal oleks kindlustunne.“ (Ametiühing) 

Kuulujuttude vähenemine. Kuulujuttude ohjes hoidmine seondub pigem informeerimise kui 

konsulteerimisega. Kuulujuttude pärast muretsevad eelkõige tööandjad, sest need halvendavad 

tööõhkkonda ja võivad ettevõttest välja jõudes ka otsest kahju teha.  

„Ikka on nii, et keegi kuskil ei kuulnud midagi täpselt, keegi teine ei rääkinud midagi lõpuni, siit 

tulevadki probleemid.“ (Ametiühing) 

„Töötajad on siis kursis. Võib-olla kuulujutte siis vähendab või mingeid spekulatsioone.“ (Tööandja) 

Mõlemaid pooli rahuldav lahendus. Konsulteerimise tulemina jõutakse kokkuleppele, mis arvestab 

mõlema osapoole huve. Lahendus ei pruugi olla tööandjale tema algse versiooniga võrreldes 

meelepärane, kuid summa summarum on tulemus parem. Omakorda aitab see vähendada konflikte 

ning loob eeldused töötajatele ka tööandja seisukohti paremini mõista. Seega on informeerimine ja 

konsulteerimine eelduseks, et töötajad ei esita tööandjale ülepaisutatud nõudmisi.  

„Kui tööandja räägib töötajaga kõige halvemast asjast, et näed, niisugune olukord on. Ta räägib seda 

piisavalt korrektselt, ilusti ja esitab töötajatele palve ja ausalt, mitte nii, et ta täna räägib ühte ja 

tegelikult … See peab olema aus. Ja siis kindlasti töötaja tuleb tööandjale vastu.“ (Ametiühing) 

„Ja siis dialoog, arutelu selle üle, kas saab rakendada, kui saab, siis /.../ . Ega juhtkond ju ka sageli ei 

tea, mida töötajad tegelikult tahavad. Me võime ainult oletada.“ (Tööandja) 

Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteedistandardid). Positiivse efektina kaasamise 

rakendamisel mainitakse vastavust nõuetele ja seda mitte niivõrd seaduste kuivõrd kontserni 

poliitika ja sertifikaatides sätestatu osas. Ühtepidi võib olla, et ainult tänu sertifikaadile töötajaid 
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kaasatakse, kuid teistpidi võimaldab juhtimispraktika edukas juurutamine taotleda kvaliteedimärke, 

mis loovad konkurentsieelise. Kaasamist nähakse ka vahendina ühtlustada erinevates vahetustes 

tehtava töö kvaliteeti.  

„Noh, ma arvan, et positiivsus on ikkagi selles, et see asutus ikkagi toimiks täiel määral. Sest kui seda 

informatsiooni ei tulekski, /.../ siis /.../ üks vahetus teab ühtemoodi, teine vahetus teab teistmoodi, 

kolmas vahetus teab üldse kolmandat moodi.“ (Tööandja) 

„On teatud regulatsioonid välja töötatud, millist informatsiooni millal nagu tuleb edastada. Kui on 

mingid keskkonna mõõdistused, töökeskkonna mõõdistused, need peavad kõik seal nagu olemas 

olema ja nendest ka räägitakse eraldi siis nendel infopäevadel.“ (Usaldusisik) 

Vastaja: „SA8000 /.../ standard. Ja seal on üks *nõue+: on antud töötajatele võimalus moodustada 

ametiühing.“ 

Küsija: „Aga see võimalus on ju seaduses juba...“ 

Vastaja: „/.../ kui me oleks seda sertifitseerinud, siis me oleks ka /.../ niiöelda julgustanud 

*töötajaid+.“ (Tööandja) 

Paremad otsused. Siin all on vastused, mis viitavad laiapõhjalisemale informatsioonile enne otsuse 

vastuvõtmist, uudsetele ideedele ja võimalusele ka madalama astme töötaja tasandil pädevaid 

otsuseid vastu võtta. „Paremus“ tervikuna viitab ettevõtte arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisele.  

„Teinekord tuleb päris häid mõtteid. Et muidugi alati ei saa seda ringi väga laiaks ajada, aga kui 

võtmeisikud istuvad maha ja räägivad kõik nüansid läbi, et see annab sellise kiirema ja efektiivsema 

tulemuse, kui see, et keegi kuskil otsustab, et teeme nii ja siis pärast ilmneb, et ah, tegelikult nii asi ei 

tööta lihtsalt.“ (Tööandja) 

„Et kasvõi niimoodi, et sa annad neile nagu mingi kondikava, mis on ise mõeldud, mingi tähtajalise 

selle ja siis koostöös nagu selle välja töötad. Mitte nii, et juhtkond otsustab, et vot, nüüd on, 

preemiasüsteem on meil selline, kõik. Nüüd hakkate niimoodi preemiat saama. Ja võib-olla see 

töötajate seisukohalt ei tundu õiglane näiteks, et kõigile mingi ühe selle mõõdupuu järgi preemiat 

makstakse. Et võib-olla tuleb sealt palju paremaid ideid.“ (Usaldusisik) 

Efektiivsem tööaeg. Erinevalt eelmisest, kus kaasamist nähakse otsuste kvaliteedi tõstmise aspektist, 

on siin tegemist tavapärase töö teostamisega produktiivsemalt. Pigem on informeerimine ja 

konsulteerimine „jamade“ ärahoidmine ja töötajatele töö tegemise võimaldamine ettenähtud viisil.  

„Töötajad saavad läbi mõelda enda jaoks, mis see nende jaoks tähendab, kuidas see neid mõjutab, et 

see keemisprotsess on nagu, käib pikemalt või nad jõuavad keeda ära enne seda, kui see muutus juba 

ellu rakendatakse. Siis juba rakendub ja hakkab toimima.“ (Tööandja) 

„Ütleme nii et *töötajad+ ei kuluta tööaega mõttetute arutelude peale.“ (Ametiühingute liit) 

Töötajate motivatsioon. Selle liigi alla paigutuvad kõik emotsionaalset heaolu väljendavad vastused – 

„tunne, et sind kaasatakse/usaldatakse“, „teadmine, et sinuga arvestatakse/oled osa süsteemist“, 

rahulolu, positiivsus jms. Kaudselt on siin sees eeldus, et tänu sellele tehakse ka paremini tööd, kuid 

see ei ole alati primaarne.  
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„Sellepärast, et *töötajad+ peavad tundma end osana sellest ettevõttest. See on motivatsiooni üks 

alus.“ (Tööandja) 

„Et tegelikult *kaasamine+ ikkagi annab sellise positiivse laengu ka.“ (Ametiühing) 

„No võib-olla töötajad nagu näeksid, et neid ka usaldatakse. Kui nendega räägitakse rohkem ja noh, 

nende arvamust natukenegi arvesse võetakse. Et, et see enesetunde asi on ka tegelikult töötajatele 

tähtis.“ (Usaldusisik) 

Tabel 95. I&K positiivsed küljed – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Efektiivsem tööaeg X X X - X - - - 

   Kindlustunne X X X X X - X - 

   Kuulujuttude vähenemine X X - - - - - - 

   Mõlemaid pooli rahuldav lahendus X X X X X - X X 

   Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteet) X - X - - - - - 

   Paremad otsused X X X - - - X - 

   Töötajate motivatsioon X X X X X - X - 

Tabel 96. I&K positiivsed küljed – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Efektiivsem tööaeg X X - - X X X - 

   Kindlustunne X X X X X X - X 

   Kuulujuttude vähenemine X X - - - X - - 

   Mõlemaid pooli rahuldav lahendus X X - X X X X - 

   Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteet) X - X - - - X - 

   Paremad otsused X X X - X - - - 

   Töötajate motivatsioon X X X X X X - X 

Tabel 97. I&K positiivsed küljed – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Efektiivsem tööaeg X - - - 

   Kindlustunne X X X X 

   Kuulujuttude vähenemine X X X X 

   Mõlemaid pooli rahuldav lahendus X X X X 

   Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteet) X - X X 

   Paremad otsused X X X X 

   Töötajate motivatsioon X X X X 

Tabel 98. I&K positiivsed küljed – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

  Efektiivsem tööaeg X X 

   Kindlustunne X X 

   Kuulujuttude vähenemine X X 

   Mõlemaid pooli rahuldav lahendus X X 
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   Nõuetele vastamine (sertifikaadid, kvaliteet) X X 

   Paremad otsused X X 

   Töötajate motivatsioon X X 

I&K negatiivsed küljed 

Uurimisküsimused: Milleks on I&K hea, halb? Millised on probleemid seoses kaasamisega?  

Vastuste liigid:  

1. Ajakulu, sh otsuste pidurdamine; 

2. Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda; 

3. Ebapädevad arvamused; 

4. Formaalsus, I&K ei muuda midagi; 

5. Info moondumine või –leke; 

6. Liiga palju infot või arvamusi. 

Ajakulu. Informeerimine ja konsulteerimine nõuab aega ja see on probleem tööandjatele, kelle jaoks 

on see omaette kulu ja teinekord lausa äritegevust takistav tegur. On strateegilisi otsuseid, mida 

tuleb teha väga operatiivselt tulenevalt turu olukorrast ning konsulteerimine seab ohtu nende 

muutuste mõttekuse, kui see toimub hiljem. 

„Reageerimise kiirust, muutuste läbi viimise kiirust *vähendab kaasamine+ küll. /.../ lihtsalt see 

tõmbab maha seda kiirust, aga noh turul tuleb hästi kiiresti reageerida.“ (Tööandja) 

„Et igasugused muudatused, mida peaks tegema nagu ruttu ja... on väga palju raskendatud tänu 

*ametiühingutele+.“ (Tööandja) 

„Ja see et panna sinna vahele seaduslik nõue kas nädal või kuu või kaks läbirääkimisi pidada, siis see 

ohustab ärilises mõttes oluliselt paindlikkust. Ja selliseid ettevõtteid kus sa saad lubada endale et no 2 

kuud arutame, nende arv ajas järjest väheneb.“ (Tööandjate liit) 

Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda. Siinjuures on mõeldud, et konsulteerimist vajavad reeglina 

muudatused, kuid töötajad on põhimõtteliselt muudatuste vastu – seega on pea alati konsulteeritav 

teema ebameeldiv. Leidub vastajaid, kelle arvates oleks parem, kui ebameeldiv informatsioon 

„mürgitaks“ tööõhkkonda võimalikult lühikest aega, sest töö tulemuslikkus kannatab siis vähem.  

„Ühelt poolt on hea, kui töötajad teavad, et midagi ettevõttes hakatakse muutma. See on ühelt poolt 

hea. Aga teiselt poolt, mida see annab? Mida vähem tean, palju paremini magan.“ (Ametiühing) 

„Asi selles, et *kaasamine+ tekitab töötajates... Võib tekitada niisugust meeleolu, et firmal läheb väga 

halvasti, varsti tuleb pankrott, tuleks hakata uut kohta vaatama ja tekivad niisugused 

käegalöömismeeleolud.“ (Tööandja) 

Ebapädevad arvamused. Siinkohal on mõeldud, et kui lisaks töötajatele, keda kavandatav muudatus 

otseselt puudutab ja/või kes on konkreetses küsimuses pädevad, hõlmatakse konsulteerimisse laiem 

ring, tekib sellest lisaprobleeme. Osad vastajad leiavad, et sõna tahavad tihtipeale võtta just need 

inimesed, kellel selleks kõige vähem eelduseid või põhjust on.  
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„...meil on demokraatia kohati arenenud niikaugele, et kõige rohkem võtavad ja saavad sõna asjasse 

mittepühendunud isikud, sest igaühel on õigus midagi ütelda.“ (Tööandjate liit) 

„Mõnikord mina ka vaatan, et milliseid ideid annab töötaja... ja kui ma oleks edastanud kõik need 

ideed kõik tööandjale, siis meil oleks kommunism tagasi...“ (Ametiühingute liit) 

„See väga negatiivne ja nagu infost mitte-arusaav tagasiside tekitas just nimelt seda, et ei ole mõtet 

*kaasata+, et me ajame selle inimese veel rohkem segadusse.“ (Tööandja) 

Formaalsus, I&K ei muuda midagi. Negatiivse asjaoluna tuuakse välja, et kui on ette teada, et 

konsulteerimise tulemusena ei saa midagi muuta, siis on protsess võlts ja ebameeldiv kummalegi 

poolele ja lõppkokkuvõttes halvendab suhteid. Antud punkti all jääb kõlama, et konsulteerimine 

toimub alati, kui tööandja näeb sellest tõusvat tulu, kuid seadusega seda nõuda pole otstarbekas. 

„Nojah, see ongi, et ära kuulata arvamust, seda võib ju alati, lihtsalt palkad ühe inimese tööle, kes 

seda arvamust ära kuulab. Ja-ja noh, ja siis see arvamus jääbki sinna kohta. Et see ei aita ka ju 

midagi.“ (Tööandja) 

„Aga *konsulteerimine+ põhimõtteliselt ei muuda ikkagi tõenäoliselt seda soovi muutusi teha.“  

(Tööandjate liit) 

Info moondumine või –leke. Antud vastuste liik koondab probleeme, mis kaasnevad ühelt poolt 

kaudse või suusõnalise ning teisalt liiga laia töötajaskonna kaasamisega. Info moondumine tähendab 

kaasatavate erinevat info tõlgendamist või infokadu, mis suusõnalisel info edastamisel (eriti läbi 

mitme vahendaja) võib juhtuda. Infolekkega seonduvad olukorrad, kus töötajatele on antud rohkem 

või vähem selgesõnaline konfidentsiaalsuse juhis, kuid sellest pole kinni peetud. 

„Kui juhataja peab töötajaga aru ja see arupidamine, mis peaks jääma nüüd nelja silma vahele või... 

on lekkinud, seda probleemi on olnud.“ (Tööandja) 

„... kui ettevõtja plaanib mingisuguseid muutuseid tuua, et kui teha mingeid investeeringuid. Et sellist 

informatsiooni ei ole siiski hea liiga suurele ringile anda. Tahetud inimeste vahel arutada läbi seni, 

kuni otsus tehtud on. Ettevõttele võib olla ohtlik see info lekitamine enne seda, kui see otsus tehtud 

saab. Keegi teine võib seda ära kasutada.“ (Tööandjate liit) 

„Kui juhataja või ütleme, nt juhatus ütleb juhatajale, juhataja ütleb meie peaadministraatorile, 

peaadministraator ütleb siis töötajatele. See on juba mitu instantsi ja seal juba kaob see *oluline info+ 

ära, kui ta on suusõnaline.“ (Usaldusisik) 

„Kui räägid väga laialt, ka informatsiooni, mis teisi ei puuduta... Või noh, mingit osa ei puuduta ja 

mingit osa puudutab, eks-ole, siis seal tekib see lahkheli, et mõni inimene võib lihtsalt omamata fakte, 

eks-ole, võib asjadest natuke valesti aru saada.“ (Tööandja)  

Liiga palju infot või arvamusi. See, milline info on liigne, sõltub nii infost endast kui ka sellest, kellele 

see läheb. Sisu poolelt võib liigne info olla „toores idee“, mille laiale ringile arutamiseks andmine ei 

ole otstarbekas. Auditooriumi valik on samuti tundlik küsimus, sest ühele töötajategrupile oluline 

informatsioon võib teiste jaoks olla koormav ballast. Konsulteerimise juures tuuakse aga välja 

segadust, mis tekib arvamuste lahknevusest.   
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„Mõni asi on alles nii toores, et selle rääkimine tekitaks rohkem kahju kui kasu.“ (Ametiühing) 

„Isegi juhtkond veel ei teadnud, mis see lõppseis hakkab olema, aga juba hakkasime informeerima. 

Nii, /.../ *töötajate+ arvamus oli see, et juhtkond ei tea midagi.“ (Tööandja) 

„Pigem on see *probleem+, et kohati on liiga palju *informatsiooni+. /.../ Et võib-olla jah, 

ummistatakse need meilboksid ära...“ (Tööandja) 

„Iga töötaja on ikkagi omaette isiksus. Tahab olla. Ja siis on /.../ niimoodi, et igaüks saab omaette aru 

lihtsalt, /.../ igaüks tirib omamoodi.“ (Tööandja) 

Tabel 99. I&K negatiivsed küljed – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Ajakulu, sh otsuste pidurdamine X - X - X - - - 

  Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda X X - - - - - - 

  Ebapädevad arvamused X - - - X X - - 

  Formaalsus, I&K ei muuda midagi X - - - X X X - 

  Info moondumine või -leke X - X - X - - - 

  Liiga palju infot või arvamusi X X - - - - - - 

Tabel 100. I&K negatiivsed küljed – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Ajakulu, sh otsuste pidurdamine X - X - X - - - 

  Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda X X - - X - - - 

  Ebapädevad arvamused X - - - X - - - 

  Formaalsus, I&K ei muuda midagi X - - - X - - - 

  Info moondumine või -leke X - X - X - X - 

  Liiga palju infot või arvamusi X X - - X - - - 

Tabel 101. I&K negatiivsed küljed – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Ajakulu, sh otsuste pidurdamine X X X X 

  Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda X - X X 

  Ebapädevad arvamused X - X X 

  Formaalsus, I&K ei muuda midagi X - - X 

  Info moondumine või -leke X - X X 

  Liiga palju infot või arvamusi X - X X 

Tabel 102. I&K negatiivsed küljed – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

  Ajakulu, sh otsuste pidurdamine X X 

  Ebameeldiv info rikub tööõhkkonda X X 

  Ebapädevad arvamused X X 

  Formaalsus, I&K ei muuda midagi X - 

  Info moondumine või -leke X X 
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  I&K on I&K ei ole 

  Liiga palju infot või arvamusi X X 

Esindajate koostöö I&K osas 

Uurimisküsimus: Kuidas toimub töötajate esindajate koostöö I&K osas? 

Vastuste liigid:  

1. Puudub või minimaalne; 

2. Toimub hästi: 

a. Tööohutuse ja-tervishoiu küsimustes; 

b. Täpsustamata. 

Töötajate esindajate koostööd on adresseeritud nii kaasamise kui ka töötajate esindajate blokis. 

Esindajatena käsitati antud küsimuses ametiühingu usaldusisikuid, töötajate usaldusisikuid ning 

töökeskkonnavolinikke. Küsida sai seda vaid ettevõtetes, kus oli mitu esindajat ning seetõttu on 

vastajaid vähe. 

Puudub või minimaalne väljendab olukorda, kus töötajate esindajad üksteist ei tunne või pole neil 

I&K valdkonnas märkimisväärset kontakti. Samas on selle hinnangu juures ka hoiak, et koostööd 

nähakse positiivses valguses ja seda võiks olla rohkem.  

„Ja kuna see ametiühing on väike ja teda ei võeta eriti tõsiselt, siis pole sellega eriti tegeletud. Aga 

nüüd me, noh, kindlasti mõtleme. Me oleme juba mõnda aega mõelnud, et seda koostööd peaks nagu 

tihendama.“ (Usaldusisik) 

„...kui me siis arutame siis justnimelt seda segadust nende *ametiühingute+ organisatsioonis, siis 

laiutab VVV käsi ja ütleb, meil on alt üles demokraatia. Mina ei saa kellelegi mingit käsku anda. Ja 

noh, see on see, kuhu see siis suubub. Nii et nende omavaheline koostöö toimib nii nagu *neil+ vaja.“ 

(Tööandja) 

„ Eks *see koostöö usaldusisiku ja töökeskkonna voliniku vahel+ ikka läbi minu käib. Eks ta ikka läbi 

minu käib.“ (Tööandja) 

Toimub hästi. Siin all on vastused, milles hinnatakse koostööd suhteliselt hästitoimivaks. 

Täpsustamata. Põhjused ja valdkonnad, milles koostöö toimib hästi on täpsustamata. 

 Tööohutuse- ja tervishoiu küsimustes. Hea koostöö korral antud valdkonnas räägiti 

töökeskkonnavolinikest, täpsustamata valdkonnas oli tegu mitme ametiühingu või erinevat tüüpi 

esindajatega. 

„No sellist, kuidas öelda, ametlikku koosistumist ei ole pruukinud teha. Aga on nii, kuna me siin iga 

päev näeme üksteist, siis saame oma probleemid nö. möödaminnes ära räägitud.“ (Ametiühing) 

„No meil on see nagu eriti lihtne. Selles mõttes, et kuna me oleme kõik töökeskkonna spetsialistid, siis 

töökeskkonna ringkäigud ja töökeskkonnavolinik ju alati osaleb nendel. Et noh, kuna see on meie 

enda valdkond, mille eest me vastutame korrashoiu eest, et siis see koostöö on meil väga tihe.“ 

(Usaldusisik) 
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Tabel 103. Esindajate koostöö I&K osas – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Puudub või minimaalne X X X - - - - - 

  Toimub hästi         

a. Täpsustamata X X X - - - - - 

b. Tööohutuse ja-tervishoiu küsimustes X - X - X - - - 

Tabel 104. Esindajate koostöö I&K osas – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Puudub või minimaalne X X X - - X - - 

  Toimub hästi         

a.  Täpsustamata X X X - - - - - 

b.  Tööohutuse ja-tervishoiu küsimustes X - X - - - - - 

Tabel 105. Esindajate koostöö I&K osas – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  Puudub või minimaalne - - X X 

  Toimub hästi     

a. Täpsustamata - X - X 

b. Tööohutuse ja -tervishoiu küsimustes - X - X 

Tabel 106. Esindajate koostöö I&K osas – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

  Puudub või minimaalne X X 

  Toimub hästi   

a. Täpsustamata X X 

b. Tööohutuse ja -tervishoiu küsimustes X X 

Eelistatud I&K kanalid 

Uurimisküsimus: Kuidas peaks toimuma I&K ? 

Vastuse variandid: 

1. Elektrooniline; 

2. Kirjalikult; 

3. Koosolek; 

4. Töötaja esindaja. 

Elektroonilise kanali puhul olid argumendiks jõudmine otse töötajani ning kiirus: 

„Alati teatatakse ette meiliga näiteks nädal... Ma ei tea. Ma ei oska rohkem mingit imelisemat 

lahendust välja mõelda.“ (Tööandja) 

„Ma arvan, et seda infot, üldist infot... Ütleme meie ettevõttes oleks kõige lihtsam jagada niimoodi, et 

iga inimese meili peale võiks see info siis tulla. Et mitte nii, et tuleb ühele inimesele, siis üks ütleb jälle 
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ühele ja niimoodi. Et ütleme, et see on sihuke hästi lihtne viis, et kõik see üks info panna kõigile 

kümnele inimesele näiteks kasvõi meili.“ (Usaldusisik) 

Kirjaliku kanali puhul eristus teine I&K kvaliteet: taasesitamise võimalus. Oli olnud juhtumeid, kus 

tööandja on küll informeerinud, kuid pärast „võtab oma sõnad tagasi“. 

„Aga ütleme, nt. ega siis töötajal ei ole ka õigust nõuda tööandjalt kirjalikku. Ei ole kuskil kirjas nii. 

/.../ Mina leian, et tähtsamad asjad ikkagi peaks olema, mis puudutavad nt. tööd või töökorraldust, 

peaksid olema kirjalikult.“ (Usaldusisik)  

„Loomulikult kirjalikult teavitamine samamoodi.“ (Tööandja) 

Koosolek leidis mainimist mitte ainult informeerimise kanalina, vaid ka eelistatud konsulteerimise 

vormina. 

„Konsulteerimise kanalid  … noh, ütleme, üks on see kindlasti … ma ei oska öelda, kuidas see on, kui 

koosolekud tehakse ja siis on avatud sõna ja igaüks saab öelda …“ (Ametiühing) 

„No mina leian, et kui  ikka mingisugune probleem tekib, on, et oleks võinud ilusti omavahel kõik 

ülemused läbi arutada ja siis, ütleme, mingi koosoleku teha ja siis arutada ka töölistega läbi. Kõige 

lihtsam variant minu arust“ (Usaldusisik) 

„No meili teel ei ole infovahetus hea, see on ikkagi … koosolek on minu meelest kõige parem otsene 

suhtlemisvahend, kus saab rääkida teemadest.“ (Ametiühing)  

Töötaja esindaja kui  eelistatud konsulteerimise kanal. 

„Küsija: Kas teie meelest on mingid valdkonnad, kus läbi usaldusisiku läbi ametiühingu 

konsulteerimine pole piisav, et tööandja peaks nagu kindlasti iga töötajaga konsulteerima? Vastaja: 

hmm, ei pea, selles suhtes, et /../ läbi ametiühingu, ainult läbi ametiühingu...(naerab), ei saa ju 

teistmoodi. /.../ Vaata asi ongi selles...  mõnikord mina ka vaatan, et milliseid ideid annab töötaja... ja 

kui ma oleks edastanud kõik need ideed kõik tööandjale, siis meil oleks kommunism tagasi... selles 

suhtes on nad mõnikord sellised... tööandja ise ei suuda aru saada kui palju ta säästab oma aega ja 

närve sellega, et kui palju töötajad suudavad "häid" ideid välja töötada.“ (Ametiühingute liidud) 

Tabel 107. Eelistatud I&K kanalid – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI muu TA AÜ TA AÜ 

Elektrooniline X X X - - - - - 

Kirjalik X X X X - - - - 

Koosolek X X X X - - - - 

Töötaja esindaja - - - - - X - - 

Tabel 108. Eelistatud I&K kanalid – vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

 TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Elektrooniline X X X - - - -  

Kirjalik X X - - - - X X 
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  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

 TA AÜ UI muu TA AÜ UI muu 

Koosolek X X X X X X - X 

Töötaja esindaja - - - - - - -  

Tabel 109. Eelistatud I&K kanalid – tööandja vastused töötajate esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Elektrooniline - X - X 

Kirjalik - - X - 

Koosolek - - X - 

Töötaja esindaja - - - - 

Tabel 110. Eelistatud I&K kanalid –kaasamise olemasolu lõikes 

  On Ei ole 

Elektrooniline - X 

Kirjalik X X 

Koosolek X X 

Töötaja esindaja - - 

I&K regulatsioon on piisav 

Uurimisküsimused: Millised on ootused - kas, kuna ja kuidas peaks informeerima, konsulteerima, 

kaasama? Kas kehtiva seadusega võrreldes peaks I&K olema reguleeritud detailsemalt? Kui jah, siis 

millised sätted?  

Alustuseks on esitatud vastused, mis väljendavad valdavalt rahulolu tänase seadusega. 

Vastuste liigid:  

1. Tänane seadus on piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas: 

a. Ettevõtte struktuur; 

b. Majandusaastaaruanne; 

c. Töökorraldus; 

d. Töölepingulised suhted; 

2. Tänane seadus on piisav I&K-ks ette nähtud viisi osas; 

3. Tänane seadus on piisav kohaldumisala osas; 

4. Tänane seadus on piisav üldjoontes. 

Kui vastaja leidis, et nt. tööandja struktuurist, kavandatavatest muudatustest töökorralduses ja 

töölepingulistes suhetes tuleb töötajatega (või esindajatega) konsulteerida ning 

majandusaastaaruandest peab töötajaid informeerima, siis kodeeriti iga teemavaldkond eraldi liigiks 

„Tänane seadus on piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas“. Kui ka vastaja nimetas kõiki teemasid 

korraga, siis on see kodeeritud iga teemavaldkonna alla eraldi.  

„Minu meelest kõik 3 on *konsulteerimiseks+ täiesti kohustuslikud, peaks olema.“ (Ametiühing)  

„Et need töölepingulised suhted, et võib-olla need tõstaks kõige ette, et oleks nagu kõige tähtsamad. 

Aga kindlasti ma ei taha väita seda, et nüüd ühe võiks ära unustada. Ma arvan, et need 3 on kõik 

väga mõistlikud.“ (Usaldusisik) 
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„Kui *struktuuri+ ümber tehakse, siis loomulikult peab eelnevalt läbi rääkima, miks seda tehakse ja kas 

seda on vaja teha, kuidas seda teha. Mis uues niiöelda struktuurimuutuses niiöelda parem on, mis 

halvem jne.“ (Tööandja) 

„Pigem, jah, see printsiip. Tuleb konsulteerida olulisemates küsimustes ja informeerida.“ (Tööandjate 

Keskliit) 

„Ma ei ole *seda majandusaruande+ seaduse punkti järgi vaadanud, aga meil on ta alati, meid on 

informeeritud ja … Minu arust see on ikka väga oluline teada.“ (Ametiühing) 

Tänane seadus on piisav I&K-ks ette nähtud viisi osas väljendab nende vastajate arvamust, kes 

leiavad, et konsulteerimiseks ette nähtud aeg ja viis on sõnastatud ettevõtete vajadusi silmas pidades 

ja midagi täpsemalt sätestada ei ole võimalik. 

„Piisavalt mõistlik, just! Mõistlik aeg. See sõltub igasugustest asjadest, mida siis konkreetselt, kui 

pikka aega mis asi siis vajab.“ (Ametiühing) 

 „Sest ma arvan, et *detailsem reguleerimine+ on ka nagu ressursi raiskamine, et need igasugused 

teemad ja asjad on nii erinevad, et piisab, kui on mingid peamised põhimõtted kirjas. Ja eks meie 

ülesanne ongi võtta tööle nii tarku inimesi, et nad saaksid aru, mis on oluline ja mis ei ole oluline.“ 

(Tööandja) 

Tänane seadus on piisav kohaldumisala osas kannab ideed, et alla 30 töötajaga ettevõtete kohta 

ettekirjutusi teha ei ole otstarbekas ja ettevõtete eripalgelisust arvestada ei ole võimalik. Seega võiks 

kohaldumine olla ka edaspidi just selline, nagu see on tänasel päeva. 

„Ei peaks *seadus olema detailsem+. Väikeettevõtete koha pealt ei peaks.“ 

Küsija: „Väikestele ettevõtetele see üldse ei kehti.“ 

Vastaja: „Ja ei peakski olema.“ (Tööandja) 

„Ma usun, et kolmkümmend on piisav arv nagu seaduses on, et alates sellest ta peaks ikkagi 

konsulteerima...“ (Ametiühingud) 

Tänane seadus on piisav üldjoontes sisaldab vastuseid, mis on kantud soovist mitte I&K valdkonnas 

detailsemaks minna, kuid samas ei ole ka selle vastu, et see valdkond seaduses mingil määral 

reguleeritud on.  

„Ei, ma arvan, et see on õrnalt üle reguleeritud juba täna, et mingi massiivsem ja detailsem 

reguleerimine... Ma ei näe, et see vajalik oleks.“ (Tööandja) 

„Mina otseselt ei ole selle pooldaja, et seadus peaks ilmtingimata väga karmilt käsitlema just sellist 

konsulteerimist ja informeerimist.“ (Tööandjate liit) 

„Leian ikkagi, et seda ei ole vaja nii täpselt reguleerida. Et seal, kus on  vaja, see tehakse niikuinii.“ 

(Tööandja) 
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Tabel 111. I&K regulatsioon on piisav – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

On piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas         

a. Ettevõtte struktuur X X X X - - X X 

b. Majandusaastaaruanne X X X X - X - X 

c. Töökorraldus X X X X - X X X 

d. Töölepingulised suhted X X X X - X X X 

On piisav  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X X - - X X X 

On piisav kohaldumisala osas X X - - - X X X 

Tänane seadus on piisav üldjoontes X - X - X X X - 

Tabel 112. I&K regulatsioon on piisav – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

On piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas         

a. Ettevõtte struktuur - - - - - - - - 

b. Majandusaastaaruanne X X X X X X X - 

c. Töökorraldus X X X X X X X X 

d. Töölepingulised suhted X X X X X X X - 

On piisav  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X X X X X X - 

On piisav kohaldumisala osas X X X - X X - X 

Tänane seadus on piisav üldjoontes X - - - X X - - 

Tabel 113. I&K regulatsioon on piisav – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

On piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas     

a. Ettevõtte struktuur X X X X 

b. Majandusaastaaruanne X X X X 

c. Töökorraldus X X X X 

d. Töölepingulised suhted X X X X 

On piisav  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X - X 

On piisav kohaldumisala osas X - X X 

Tänane seadus on piisav üldjoontes X - X X 

 

 

Tabel 114. I&K regulatsioon on piisav – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

On piisav I&K-ks ette nähtud teemade osas   

a. Ettevõtte struktuur - - 

b. Majandusaastaaruanne X X 

c. Töökorraldus X X 

d. Töölepingulised suhted X X 

On piisav  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X 

On piisav kohaldumisala osas X X 

Tänane seadus on piisav üldjoontes X X 
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I&K regulatsioon vajaks muutmist 

Vastuste liigid: 

1. Tänane seadus vajaks muutmist I&K-ks ette nähtud teemade osas: 

a. Majandusaastaaruanne; 

b. Muu; 

c. Tööandja struktuur; 

d. Töölepingulised suhted; 

2. Tänane seadus vajaks muutmist I&K-ks ette nähtud viisi osas; 

a. Majandusaastaaruandest teavitamisel; 

3. Tänane seadus vajaks muutmist I&K toimumise järelevalve ja sanktsioonide osas; 

4. Tänane seadus vajaks muutmist I&K kohaldumisala osas: 

a. Kohustuslik ka alla 30 töötajaga; 

b. Töötajate alampiiri peaks tõstma; 

c. Peaks arvestama erisusi (paiknemine, suurus jm); 

5. Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes. 

Tänane seadus vajaks muutmist. Valdkonnad, milles tänane seadus vajaks muutmist.  

Tänane seadus vajaks muutmist – majandusaastaaruandest informeerimiskohutuse osas: üks 

põhjus on see, et finantshariduseta inimesed ei suuda seda lugeda ega sellest adekvaatseid järeldusi 

teha, teine põhjus on, et  tegemist on kohustuslikult avaliku dokumendiga niikuinii – lisaregulatsiooni 

ei ole vaja, ning kolmandaks arvatakse, et töötajale olulist sõnumit (e kuidas ettevõttel läheb?) 

majandusaastaaruanne ei pruugi edastada ja sellest võib tekkida hoopis lisaprobleeme. Lisaks on veel 

tehnilised küsimused, kui töötajad  (või esindajad) ei valda keelt, milles aastaaruanne on koostatud.  

„See on täitsa surnud seaduse punkt.“ (Tööandja) 

„Majandusaasta aruanded on meil ju üsna avalikud, eks ju. Noh, tegelikult. Miks siin peaks nüüd 

täiendavalt *reguleerima+?“ (Tööandja) 

„Aastaaruannet peab oskama lugeda mingite eelteadmistega inimene. Kui need inimesed nüüd VVV-

st loevad seda aastaaruannet, siis ta loeb ainult sellist asja välja sealt... No ütleme niimoodi, et mida 

teiste inimestega edasi rääkida.“ (Tööandja) 

„See on ikkagi, ütleme, tööandja enda otsus, et kuidas ta seda *infot+ avalikuks teeb.“ (Tööandjate 

liit).  

Muu sisaldab arvamusi selle kohta, mis peaks seaduses olema täpsemalt reguleeritud: soovitakse 

täpsemat loetelu dokumentidest, mida tööandja on kohustatud töötajate esindajaga jagama, lisaks 

seaduses nimetatud teemadele peaks töötasu arvestuse aluste paikapanemisel töötajaid kaasama, 

veel soovitakse täpsemat suunist, kuidas otsustada „olulise“ muutuse üle ning mis täpselt on 

töökorraldust oluliselt mõjutavad asjaolud. Samas möönis vastaja ka võimalikke ohte, kui seadus 

piiritleb kriteeriumid väga täpselt.  

„Peakski olema see säte, et tööandjad peaksid … mis dokumente peaksid tööandjad esitama 

informeerimiseks, mis oleksid kohustuslikud dokumendid. Ja informeerimisel ka just seda 

juhtkonnapoolseid boonussüsteeme, mis on nendele välja antud, paketid.“ (Ametiühing) 
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„Et kas oluline muudatus on see, et kui me muudame struktuuri, et kas see on oluline muudatus, eks-

ole. Võib-olla see... ja kui paljusid töötajaid see peaks puudutama, et see oleks oluline? /.../ Teiselt 

poolt, kui panna sinna mingisugune piir ette, et vot, ütleme viiekümne protsendi või seitsmekümne 

protsendi, eks-ole, siis tööandja teeb selle struktuuri... Teeb selle muudatuse selliselt, et protsent on 

nelikümmend üheksa.“ (Ametiühingute liit) 

„Mis iganes asi *võib+ muuta töökorraldust. Ma viin töötaja teise üksusesse üle, ma muudan UUU 

lahtioleku aegu, et kõik-kõik need teemad. Et ütleme iga selline otsus ju võib kaudselt öelda, et 

mõjutab töökorralduslikke protseduure. Et selles suhtes võiks küll ta olla natuke detailsemalt lahti 

kirjutatud.“ (Tööandja) 

Tööandja struktuuri osas rõhutati konsulteerimiskohustuse mõttetust (informeerimiskohustus on 

kõigis teemades, v.a. majandusaastaaruanne aktsepteeritud). Tööandja struktuuri kui TUIS-s 

nimetatud teemadest kõige strateegilisemat nähakse tööandja vaba valikuna ja kuna see reeglina 

seondub osade töötajate tingimuste halvenemisega, siis ei anna konsulteerimine midagi juurde.  

„See on ikka omaniku tahe teha firma ümber. Mida nüüd annab töötajatega konsulteerimine? Kas see 

omanik võtab oma plaani tagasi, korjab paberid kokku, kõnnib minema, tuleb tagasi uue plaaniga? 

Vaevalt.“ (Tööandjate liit) 

„Ei suudagi nagu kohe öelda, et mida see nagu annaks, et kui seda küsida? Ma ise leian, et ei peaks 

*konsulteerima+.“ (Muu töötajate esindaja) 

„Ja sellest suunast ta sõltub, et mis struktuuri vaja on, mida peab tegema. Et konsulteerida võib, aga 

see ei ole nüüd, see ei ole esmatähtis.“ (Ametiühing) 

Muutused töölepingulistes suhetes ei peaks töötajatega eelnevalt konsulteerima – konsulteerimine 

seisnebki selles, et töötaja kas nõustub sellele alla kirjutama või ei. Näiteks puudutab see 

osakoormusele viimist ja töötasu süsteeme.  

„Küsida, et millise töötaja me jätame osalise tööajaga ja millise me.. Või kuidas me muudame. Et 

see... Siin ei saa, jah. Peab ikka see juht otsustama.“ (Tööandja) 

„...kui sul ei ole ruumi, kus läbi rääkida või läbi mängida, siis paraku ikkagi tööandja peab /.../ Töötaja 

otsustada on, et kas ta nagu nõustub sellega või mitte.“ (Tööandja) 

Muudatuste all I&K-ks ette nähtud viisi osas peetakse silmas ajalist dimensiooni. Sarnaselt sellele, 

kuidas määratleda „olulist muudatust“, on vastajatel tekkinud probleeme terminiga „õigeaegne“. 

Pakuti ka konkreetseid tähtaegu, nt et paar nädalat kuni kuu aega enne otsuse lukku löömist peaks 

töötajatel olema võimalus arvamust avaldada. Samuti leiti, et peaks olema konkreetne arv kordi 

aastas, mil tööandja peab kõigist olulistest asjaoludest töötajaid või esindajaid informeerima.  

„Inimesed on niivõrd erinevad arusaamiselt. Et mis ühele on õigeaegne, see teistele mitte.“ 

(Ametiühing) 

„Just, et mis tähendab õigeaegne? Meie mõistame seda niimoodi, et kui tööandjal tekib mingi, kuidas 

ma ütlen, plaanib midagi muuta, et minu arusaamise järgi oleks siis see õigeaegne informeerimine. 

Ma ei tarvitse seda teada, et tal selline mõte või plaan on. Et ma ei oska ju siis seda küsida ta käest.“ 

(Ametiühing) 



89 

 

„Tuleb panna paika kas poole aasta plaan, see-see kuupäev, iga kuu me saame *tööandjaga+ kokku. 

/.../ Kui on vaja, istume koos 15 minutit, kui vaja, istume 2 tundi koos. Et vastavalt olukorrale. 

Tegelikult selline asi peaks olema. Tõesti, see peaks olema seaduses vist lahti kirjutatud tööandjatele, 

sest tegelikult tööandjad ei loe neid välja.“ (Ametiühing) 

Vastaja 1: „15 päeva *konsulteerimise perioodi+ on 3 töönädalat!“ 

Vastaja 2: „Selle ajaga jääd oma lepingust ilma.“ (Tööandjate liit) 

Majandusaastaaruandest teavitamise viis. Sõnastust tänases seaduses ei peeta õnnestunuks. 

Siinkohal on kajastatud vaid need vastajad, kes pooldasid majandusaastaaruandest teavitamise 

kohustust põhimõtteliselt, ent nüansid vajaksid muutmist. Eranditult peetakse määratlust „14 päeva 

pärast majandusaastaaruande kinnitamist“ liiga rangeks, pakutakse vahemikku 1 kuu kuni I kvartal. 

Lisaks sellele vajaks täpsustamist teavituse vorm.  

„Noh, ma ei tea, kas ta nüüd peaks olema täpselt määratletud kaks nädalat peale selle kinnitamist. 

/.../ Meil on ta endal paika pandud, et esimese kvartali jooksul tuleb näiteks.“ (Usaldusisik) 

„Kas *tööandja+ peab teavitama, et ma kinnitasin majandusaasta aruande, seal on sellised numbrid? 

Paneme selle ühele leheküljele kirja, või poolele A4-le, või peaks ta nagu andma usaldusisikule kätte 

majandusaasta aruande?“ (Ametiühingute liit) 

I&K järelevalve ja sanktsioonid. Probleemne koht TUIS-s, mida peetakse ülileebeteks. 

Tööinspektsiooni järelevalvet I&K täitmise üle peetakse nõrgaks ja isegi tööandja poole kallutatuks. 

„Minu meelest peaks tegema seadusandlusesse päris palju erinevaid muudatusi ja tööandjatele 

mingisuguseid sundmehhanisme või ütleme kas siis karistusi või ettekirjutusi, sest meil on väga palju 

selliseid erinevaid seadusepügalaid, aga järelvalve tegelikult nende osas täielikult puudub. /.../ Ehk 

siis tegelikult niiöelda ka riigi tasandil minu meelest tööinspektsioon kindlasti on üks selline struktuur, 

kus on niiöelda mängumaa omas kastis ja tihtipeale on ta kallutatud /.../ tööandja poole peale...“ 

(Ametiühingute liit) 

„Kui elementaarsete andmete küsimise peale vastatakse *tööandja poolt+, et me ei anna neid, see 

pole teie asi, siis sellist hoiakut seadusega väga ei muuda. Pigem muudab seda tõesti järelvalve ja 

noh, siin on ka küsimus, kuidas muuta järelvalveorgani hoiakut ja suhtumist. Seda ka seadusega.“ 

(Ametiühingute liit) 

I&K kohaldumisala. Soovitakse näha muutuseid selles suunas, et I&K nõue oleks selgelt sõnastatud 

kas kõikide ettevõtete jaoks või peaks 30 töötaja piiri alandama. Siiski leidus ka vastupidiseid 

seisukohti, kus informeerimise-konsulteerimise regulatsiooni subjektidena nähti vaid suuri 

ettevõtteid.  

„Et kui on teatud küsimused, kus leitakse, et oleks tarvis selle teise poolega konsulteerida, et kuidas 

siis on see sõltuvus sellest, kas seda teist poolt on kümme või sada või tuhat, eks. Et ehk tuleks selle 

kümnega ka siis konsulteerida ikkagi mingil määral.“ (Tööandja) 

„*Informeerimine ja konsulteerimine] tegelikult peaks olema ka väikeettevõtetes. See peaks olema. 

Kui on ikkagi ametiühing moodustatud või on töötajate usaldusisik seal ees, et siis tegelikult tööandja 

peaks informeerima – konsulteerima. Ja miks ka mitte tavatöötajatega?“ (Ametiühing) 
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 „Ma ütlen veel, et võib-olla see *regulatsioon+ töötab rohkem selliste suuremate ettevõtete, kus on 

ikka kordi rohkem *töötajaid+. No meil on, ütleme, EEE-s on kolmsada ja meie VVV-s on 

kaheksakümmend, *kokku+ nelisada, et noh, ta on seal juba piiri peal tegelikult.“ (Tööandja) 

Peaks arvesse võtma ettevõtete spetsiifikat. I&K korraldus peaks arvesse võtma ettevõtte 

spetsiifikat. Kõige olulisema tegurina ettevõtte paiknemist (ühes kohas või harali), suurust, 

eelarveliste asutuste eripära, teenindussektoris olevate töötajate esindajate suuremat rolli ning 

sektoreid, kus on töötajate õigustega tõepoolest probleeme (nt. ehitus, transport) 

Küsija: „Kas seadus peaks käsitlema erinevalt väikseid ja suuri ettevõtteid? Nagu sellise 

informeerimiskohustuse täitmise poole pealt?“ 

Vastaja: „On erisus. Ma arvan küll, et on erisus.“ (Tööandja) 

„Siin peaks rangelt vahet tegema eelarvelistel asutustel ja eraettevõtlusel. Sest eelarvelised süsteemid 

on ainult reguleeritavad just nende reeglite, eeskirjade ja kõige sellega. Ja eraettevõtlus on täiesti 

isereguleeruv süsteem.“ (Tööandja) 

Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes. Vastajad väljendasid, et nad mingil põhjusel tänase 

regulatsiooniga ei ole rahul, kuid ei teinud konkreetseid etteheiteid. Pigem avaldus siinkohal vastaja 

üldine hoiak (lisa)regulatsiooni vajalikkuse ja efektiivsuse suhtes tänases Eestis. Siia alla on 

kodeeritud kaks lähenemist: esiteks, et seaduseid on juba praegu liiga palju, pigem ahistades kui 

aidates ettevõtteid ning teiseks, et I&K on teema, mis peaks jääma riiklikust regulatsioonist üldse 

välja.  

„Ja kõik need seadusandluste mahakopeerimised ja asjad, ma arvan, et need tuleks kõik ümber 

vaadata Eesti tingimuste jaoks.“ (Tööandja) 

„Liiga palju on igasuguseid seadusi. Neid võiks olla oluliselt vähem ja need seadused, mis tegelikult ei 

tööta reaalsuses, nendel ei ole mingit mõtet.“ (Tööandja) 

„Ma ütlen seda mul on õnnestunud 20 aastat ilma seda seadust teadmata elada, siis arvatavasti on 

ta üpris tarbetu. /.../ Meil on need õiguslikud võrgustikud tohutult arenenud: kui otsima hakkad, leiad 

hämmastavaid asju, mida õnneks keegi ei tea, neid keegi ei loe. Siis äkki tuleb välja mingisugune 

punkt, mida sa oled rikkunud.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 115. I&K regulatsioon vajaks muutmist – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  T
A 

A
Ü 

U
I 

Mu
u 

T
A 

A
Ü 

T
A 

A
Ü 

  Vajaks muutmist  I&K-ks ette nähtud teemade osas         

a. Majandusaastaaruanne X X X - X - X - 

b. Muu X X X - - X - X 

c. Tööandja struktuur X X X X - - X - 

d. Töölepingulised suhted X X - - - - - - 

  Vajaks muutmist  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X X - X - - X 

a. Majandusaastaaruandest teavitamisel X X X X - - - X 

  Järelevalve ja sanktsioonide osas - X X - X X - X 
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   Kohaldumisala osas         

a. Kohustuslik ka alla 30 töötajaga X X X - - X - X 

b. Peaks arvestama erisusi (suurus, paiknemine jm) X - - - X - - - 

c. Töötajate alampiiri peaks tõstma X - - - - - - - 

   Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes X - X - X - X - 

Tabel 116. I&K regulatsioon vajaks muutmist – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  T
A 

A
Ü 

U
I 

Mu
u 

T
A 

A
Ü 

U
I 

Mu
u 

  Vajaks muutmist  I&K-ks ette nähtud teemade osas         

a. Majandusaastaaruanne X - - - X X X - 

b. Muu X X X - - - - - 

c. Tööandja struktuur X X X X X X X - 

d. Töölepingulised suhted X - - - X X - - 

  Vajaks muutmist  I&K-ks ette nähtud viisi osas X X X - - - - - 

a. Majandusaastaaruandest teavitamisel X X X X X - - - 

  Järelevalve ja sanktsioonide osas - X X - - - - - 

   Kohaldumisala osas         

a. Kohustuslik ka alla 30 töötajaga X X X - X X - - 

b. Peaks arvestama erisusi (suurus, paiknemine jm) X - - - X - - - 

c. Töötajate alampiiri peaks tõstma X - - - X - - - 

   Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes X - X - X - - - 

Tabel 117. I&K regulatsioon vajaks muutmist – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

   I&K-ks ette nähtud teemade osas     

a. Majandusaastaaruanne X X X X 

b. Muu - X - - 

c. Tööandja struktuur X X X X 

d. Töölepingulised suhted X - X - 

   I&K-ks ette nähtud viisi osas - X - X 

a.  Majandusaastaaruandest teavitamisel X X - X 

  Järelevalve ja sanktsioonide osas - - - - 

   Kohaldumisala osas     

a. Kohustuslik ka alla 30  töötajaga X X - - 

b. Peaks arvestama erisusi (suurus, paiknemine jm) X X X X 

c. Töötajate alampiiri peaks tõstma X - X - 

   Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes X X X X 

Tabel 118. I&K regulatsioon vajaks muutmist – vastuste liigid I&K olemasolu lõikes 

  I&K on I&K ei ole 

   I&K-ks ette nähtud teemade osas   

a. Majandusaastaaruanne X X 

b. Muu X X 

c. Tööandja struktuur X X 

d. Töölepingulised suhted X X 

   I&K-ks ette nähtud viisi osas X X 
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a.  Majandusaastaaruandest teavitamisel X X 

  Järelevalve ja sanktsioonide osas X X 

   Kohaldumisala osas   

a. Kohustuslik ka alla 30  töötajaga X X 

b. Peaks arvestama erisusi (suurus, paiknemine jm) - X 

c. Töötajate alampiiri peaks tõstma - X 

   Tänane seadus vajaks muutmist üldjoontes X X 
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2 Kollektiivsed läbirääkimised ja kollektiivlepingud 

2.1 Sissejuhatus 
Kollektiivlepingute ja – läbirääkimiste teemablokis käsitletud küsimused on liigitatud laiemalt 

järgmisteks gruppideks: 

1. Üldine suhtumine; 

2. Kollektiivlepingute sisu; 

3. Lepingute kohaldumisala; 

4. Kollektiivlepingute sõlmimise ja läbirääkimise protsess; 

5. Läbirääkimiste ühisdelegatsioonid, ühisesindused; 

6. Ekspertide kaasamine läbirääkimistesse; 

7. Lepingu muutmine (kehtivuse ajal); 

8. Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivlepingute riiklik järelevalve; 

9. Lepingute kehtivuse pikkus ja lõpetamine; 

10. Laiendatud lepingud.  

Sellises järjekorras on teemad ka järgnevalt lahti kirjutatud. 

Lisaks üldistele sihtrühmadele on selles blokis esitatud tulemused selle lõikes, kas ettevõttes on 

kollektiivleping või ei ole. Mõne teema all on veel spetsiifiliste sihtrühmade lõikes tulemusi välja 

toodud. 

2.2 Üldine suhtumine  

2.2.1 Sissejuhatus 

Üldise suhtumise all on vastatud järgnevatele uurimisküsimustele paksus kirjas märgitud alateemade 

all: 

 Millised on osapoolte arvamused, ootused kollektiivselt töötingimuste kokkuleppimise 

suhtes? Millised arvamused, ootused toetavad või pärsivad kollektiivlepingu sõlmimist? - 

Arvamused ja ootused kollektiivlepingu suhtes. 

 Miks on huvi KL sõlmimise vastu vähene? - Miks on kollektiivlepinguid nii vähe. 

 Milline võiks/peaks olema KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule? Milline 

võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule. 

 Kuivõrd KL sõlmimisel oodatakse mõlema poole huvide arvestamist? Kelle huvid KL 

domineerivad. 

Alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitaja), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu lõikes, 

vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes.  
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2.2.2 Arvamused ja ootused kollektiivlepingu suhtes 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millised on osapoolte arvamused, ootused kollektiivselt töötingimuste 

kokkuleppimise suhtes? Millised arvamused, ootused toetavad või pärsivad kollektiivlepingu 

sõlmimist?  

Vastused jagunevad omakorda kolme alamgruppi: 

1. Kollektiivlepingute eelised; 

2. Kollektiivlepingute puudused; 

3. Miks on kollektiivleping sõlmitud. 

Siia alla sobiks loogiliseks ka vastuste grupp „Miks ei ole kollektiivlepingut“. Dubleerimise vältimiseks 

on need vastused on liigutatud blokki „Miks on kollektiivlepinguid nii vähe“. 

Kollektiivlepingute eelised 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastuste liigid:  

1. Töö korraldamine KL on mugavam ja administratiivselt vähem kulukas; 
2. Ei ole; 
3. Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt motiveeritud töötajad; 
4. Annab töötajale suurema kindlustunde; 
5. Paremad töötingimused; 
6. Tagab töörahu; 
7. Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu; 
8. Kaasatuse tunne; 
9. Argument läbirääkimistel riigipoolse rahastamise üle. 

 

Töö korraldamine KL-iga on mugavam ja administratiivselt vähem kulukas4. Kuna mõningaid 

töötingimusi on administratiivselt koormav individuaalselt kokku leppida (sest need on samasugused 

kõigile töötajatele) või on neid ebamugav individuaalsetesse lepingutesse paigutada (sest need 

puudutavad inimest ainult teatud sündmuse saabudes või teatud ikka jõudmisel), siis on otstarbekas 

need reguleerida kollektiivlepingus. Töökorralduslikud küsimused, mis puudutavad suuremat hulka 

inimesi.  

„/.../ esimesse klassi mineva lapsevanema tasuta vaba päev. See võib ju /.../ olla töölepingus, aga kui 

me võtame tööle nt pensionäri, siis /.../ oleks *seda+ lihtsalt kohatu panna töölepingusse.“ (Tööandja) 

„/.../ individuaalselt on kulukam. /.../ Tööandja jaoks on see ju tunduvalt keerulisem igaühega eraldi 

alati kõike läbi rääkida. Eriti siis kui midagi muutub.“ (Tööandja) 

Ei ole. kollektiivlepingul puuduvad eelised. 

„/.../ minu arust on tööandja ülimalt mõistlik ja ma tõesti ei näe mitte ühtegi põhjust, mitte ühtegi 

pidet, mida annaks see kollektiivleping juurde.“ (Tööandja) 

                                                           
4
 Ruumi kokkuhoiu eesmärgis ei ole iga arvamust täiendatud kommentaariga: „Tööturu osapoolte arvates on ...“. Sellele 

vaatamata tuleks vastuste selgitusi tuleks lugeda kui kokkuvõtete nende inimeste arvamustest, kes sellise vastuse andsid.  
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Paremad töötingimused. Töötajatel on kollektiivselt läbi rääkides võimalik saada paremaid 

töötingimusi, täiendavaid soodustusi. 

„Meil on paremad /.../ tööaja tingimused, kui riiklikul tasandil määratletud. Meil on lisapuhkus, meil 

on lisaboonused, meil on toetused, meil on koolituse võimalused.“ (Ametiühing) 

Annab töötajale suurema kindlustunde. Kollektiivleping annab töötajale suurema kindluse, 

peamiselt selles osas, et tööandja algatused või seadusemuudatused ei muuda töötingimusi 

halvemaks.  

„/.../ töölepinguseadus *on+ vastu võetud selliselt, et Eestis ei räägita enam õhtusest tööajast, aga kus 

on /.../ kollektiivlepingud allkirjastatud selliselt, [et see sisaldab ka lisatasu õhtusel ajal töötamise 

eest, seal on + /.../ tööandja /.../ ikkagi kohustatud inimestele seda õhtust tööaega maksma“ 

(Ametiühing). 

Tagab töörahu. Kui kollektiivleping on sõlmitud, siis kehtib töörahu – töötajad ei streigi. See peaks 

olema eelis eelkõige tööandja jaoks. 

„Garanteerin teile mitte streikida“. (Ametiühing) 

Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt motiveeritud töötajad. Kollektiivlepingutes ettenähtud 

paremad töötingimused tõstavad töötajate motivatsiooni. Ühtlasi võimaldab häid töötajaid hoida. 

„/.../ inimesed on motiveeritud /.../, *sest+ need soodustused /.../ *on+ tegelikult /.../ üsna suur 

motivaator. (Usaldusisik)  

Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu. Individuaalsetel läbirääkimistel tunneb töötaja ennast 

üksikuna ning ta ei pruugi olla tööandjale võrdväärse turujõuga partner. Kollektiivselt on töötajatel 

rohkem jõudu ning see võimaldab saavutada paremaid töötingimusi.  

„See on business, /.../ äritehing, kus müün tööjõudu kollektiivselt /.../. On kasulikum, alati. Väga 

lihtne.“ (Ametiühing) 

Kaasatuse tunne. Inimeste jaoks on tähtis olla kaasatud. Ühtlasi on tähtis tunda kollektiivi tuge, olla 

millegi osa. Töötajate kaasatus on tähtis nii tööandjate kui töötajate vaatepunktist.  

„/.../  inimesele peab vähemalt jääma see mulje, et tal on oma „hääl““ (Tööandja) 

„/.../ see sõna „koos“ /.../ on võib-olla siin nagu vastuseks. (Usaldusisik) 

Argument läbirääkimistel riigipoolse rahastamise üle. Kollektiivleping võib olla täiendavaks 

argumendiks, millega taotleda riigilist lisarahastust. See on dokumentaalne tõestus selle kohta, et 

tööandjal on mingid kohustused mille täitmiseks on vaja lisaraha. 

„/.../ kui *on+ kollektiivleping ja seal on kirjas see, et töötasu või mingid kulutused töötajatele peavad 

olema tagatud ja see raha tuleb nüüd /.../ riigi eelarvest. Ja kui see kollektiivleping on, siis /.../ saab 

tööandja tõestada ministri ees, minister saab tõestada rahandusministri ees, rahandusminister läheb 

sellega nüüd riigikogusse ja nõuab riigi käest raha tagasi. See on see pragmaatiline asi, mida 

tööandjad saavad sellest, et neil on head kollektiivsed töösuhted.“ (Ametiühingute liit). 
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Tabel 119. Kollektiivlepingute eelised – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt 
motiveeritud töötajad 

X X X X X - X - 

Annab töötajale suurema kindlustunde X X - - - - X - 

Argument läbirääkimistel riigipoolse 
rahastamise üle 

- - - - - - X - 

Ei ole X - X - - - - - 

Kaasatuse tunne X - X - - - - - 

Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu X X X - - - - - 

Paremad töötingimused X X X - X - - - 

Tagab töörahu X X - - X - X - 

Töö korraldamine KL on mugavam ja 
administratiivselt vähem kulukas 

X X X - - X X - 

Tabel 120. Kollektiivlepingute eelised – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt motiveeritud 
töötajad 

- X X X - - 

 Annab töötajale suurema kindlustunde X X - - X - 

 Argument läbirääkimistel riigipoolse rahastamise üle - - - - - - 

 Ei ole X - X X - - 

 Kaasatuse tunne X - X - - - 

 Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu X X - - X X 

 Paremad töötingimused X X X X - - 

 Tagab töörahu X X - - - - 

 Töö korraldamine KL on mugavam ja administratiivselt 
vähem kulukas 

X X X X - - 

 Tabel 121. Kollektiivlepingute eelised – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt motiveeritud töötajad - X - - 

 Annab töötajale suurema kindlustunde - - - X 

 Argument läbirääkimistel riigipoolse rahastamise üle - - - - 

 Ei ole X X X X 

 Kaasatuse tunne - X - - 

 Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu - X - - 

 Paremad töötingimused - X - X 

 Tagab töörahu - - X - 

 Töö korraldamine KL on mugavam ja administratiivselt vähem 
kulukas 

X X X X 

Tabel 122. Kollektiivlepingute eelised – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Töö korraldamine KL on mugavam ja administratiivselt vähem kulukas X X 

Ei ole X X 
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Annab töötajale suurema kindlustunde X X 

Kollektiivselt on töötajatel rohkem jõudu X - 

Paremad töötingimused X - 

Tagab töörahu X X 

Annab tööandjale paremad ja kõrgemalt motiveeritud töötajad X - 

Kaasatuse tunne X - 

Argument läbirääkimistel riigipoolse rahastamise üle - - 

Kollektiivlepingute puudused 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastused: 

1. Ei ole; 
2. Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte reageerimisvõimet); 
3. Lepingutega kaasnevad kulud; 
4. Suurendab administratiivset koormust; 
5. Vähendab võimalusi läheneda töötajale individuaalselt; 
6. Soodustab vastandumist tööandja ja töötajate vahel; 
7. KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav; 
8. Kasvatab AÜ liikmelisust. 

 

Ei ole – kollektiivlepingutel puudused puuduvad 

„Negatiivseid *mõjusid+ … ei, ma arvan, et ei ole /.../.“ (Ametiühing) 

Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte reageerimisvõimet) – kollektiivlepingu muutmine ei 

pruugi alati käia nii kiiresti, kui on vajalik selleks, et reageerida kabaturgudel toimunud muutustele. 

Ametiühingutel puudub huvi lepingu muutmiseks, ettevõtte jaoks tähendab see aga täiendavat 

koormust majanduslanguse perioodil. 

„Sa tegid selle *kollektiivlepingu+, kui oli majanduskasv /.../, eks-ju. Siis on majanduslangus, kus on 

täitsa teised mängureeglid, aga inimesed ütlevad: /.../ kirjutasid alla, palun täida.  Muidugi võib /.../ 

seletada /.../, aga kui inimene on ikkagi nihuke põikpäine *ja+ ütleb: /.../ „ei“. Ja tal on ükspuha, ta ei 

mõtle sellele, et paari kuu pärast *võib+ terve süsteem /.../ laiali langeda.“ (Tööandja) 

Lepingutega kaasnevad kulud – kollektiivlepingut toovad tööandjale kaasa olulisi täiendavaid 

kulusid, mida tööandja sooviks või saaks teisel moel kasutada.  

„Sa ei ole konkurentsivõimeline, kui sul *on+ kaheksateist protsenti /.../ kinni. Seenelkäimise hüvituse 

all.“ (Usaldusisik) 

Suurendab administratiivset koormust – kollektiivleping on pigem formaalsus ja kui see on sõlmitud, 

siis  pannakse see lauasahtlisse. Mida täiendavat see juurde ei anna. Samas tekitab see tööandjale 

administratiivseid kulusid (tuleb osaleda läbirääkimistel, vormistada leping, tutvustada töötajatele 

jne). Rõhk ei ole sellel, et kollektiivlepingus kokkulepitu ise-enesest on kulukas, vaid sellel, et 

lepingute sõlmimine ja selle hoidmine on administratiivselt kulukas.  

„/.../ sa pead ju seda kollektiivlepingut tutvustama kõikidele töötajatele. /.../ siis veel need 

muudatused, kui tulevad. Siis muudkui jälle tutvusta. Neid akte on nii palju, mida kõike tutvustada.“ 

(Tööandja) 
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Vähendab võimalusi läheneda töötajale individuaalselt – töötajad on erinevad ja kõigile ei ole 

mõistlik kehtestada samasuguseid tingimusi. Kollektiivleping aga piirab individuaalset lähenemist. 

Ühtlasi on individuaalsete läbirääkimiste puhul ka selge, kes oma nõudmiste eest vastutab, 

kollektiivsete läbirääkimiste puhul vastutus hajub. Ka see soosib pigem individuaalseid kui 

kollektiivseid läbirääkimisi. 

„Inimesi /.../ ühe mõõdupuu järgi käima panna on /.../ väga keeruline /.../. Ma ikkagi pean *oluliseks+ 

paindlikkust ja teatud inimestega erikokkuleppeid.“ (Tööandja) 

Soodustab vastandumist tööandja ja töötajate vahel – kollektiivsete töösuhetega tundub kaasas 

käivat ühiskonna jagamine erinevatesse klassidesse ja tööandjad tunnevad, et see toob kaasa pinged 

töötajate ja tööandja vahele. 

„Mina tööandjana ei saa seda neutraalsena /.../ vaadata, mulle ikka tundub, et kuskilt poolt mind 

surutakse /.../ nagu kuidagi seda punast lippu kantakse kuskil põues /.../“ (Tööandja) 

KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav – osades tööandjates on tekitanud segadust kollektiivlepingu 

lõppemisega seonduv. Ühest küljest tundub, et leping on tähtajaline seejärel see lõppeb, teisalt 

kestavad tingimused ikkagi edasi. 

„/.../ ma vaatasin ka üle, et näe, leping on lõppenud. Et kollektiivlepingut ei ole. Noh, aga /.../ 

tegelikult on ju /.../[nii], et ega kollektiivleping ei lõppegi ära.“ (Tööandja) 

Kasvatab AÜ liikmelisust – kollektiivläbirääkimise miinusena tõid tööandjad välja ka selle, et see võib 

kasvatada AÜ liikmeskonda, mis konflikti puhkemisel tähendab seda, et tööandjal on raskem oma 

seisukohti maksma panna. 

„Üks /.../ selliseid potentsiaalseid /.../ ohtusid /.../ on see, et ametiühingu liikmeskond 

organisatsioonis kasvab, mis iseenesest ei ole ju halb. Aga kui /.../ peaksid tekkima mingisugused 

konfliktid /.../ .“ (Tööandja)  

Tabel 123. Kollektiivlepingute puudused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

   Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X X - - - - - 

Kasvatab AÜ liikmelisust X - - - - - - - 

KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav X - - - - X - - 

Lepingutega kaasnevad kulud X - X - - X - - 

Soodustab vastandumist tööandja ja 
töötajate vahel 

X - - - - X - X 

Suurendab administratiivset koormust X - - - - - - - 

Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte 
reageerimisvõimet) 

X - X - - X - - 

Vähendab võimalusi läheneda töötajale 
individuaalselt 

X - - X - - - - 
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Tabel 124. Kollektiivlepingute puudused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Ei ole X X X - X X 

 Kasvatab AÜ liikmelisust X - - - - - 

 KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav - - - X - - 

 Lepingutega kaasnevad kulud X - X X - - 

 Soodustab vastandumist tööandja ja töötajate vahel - - - X - - 

 Suurendab administratiivset koormust X - - X - - 

 Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte 
reageerimisvõimet) 

X - X X - - 

 Vähendab võimalusi läheneda töötajale individuaalselt X - - X - - 

Tabel 125. Kollektiivlepingute puudused – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Ei ole - X X - 

 Kasvatab AÜ liikmelisust - X - - 

 KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav - - - X 

 Lepingutega kaasnevad kulud - X - X 

 Soodustab vastandumist tööandja ja töötajate vahel - X - - 

 Suurendab administratiivset koormust - X X X 

 Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte reageerimisvõimet) X X X X 

 Vähendab võimalusi läheneda töötajale individuaalselt X X X - 

Tabel 126. Kollektiivlepingute puudused – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Ei ole X X 

Kasvatab AÜ liikmelisust - X 

KL kaasnev ei ole üheselt mõistetav X - 

Lepingutega kaasnevad kulud X X 

Soodustab vastandumist tööandja ja töötajate vahel X - 

Suurendab administratiivset koormust X X 

Vähendab juhtimise paindlikkust (ettevõtte reageerimisvõimet) X X 

Vähendab võimalusi läheneda töötajale individuaalselt X X 

Miks on kollektiivleping 

Siia alla on kodeeritud need põhjused, miks konkreetsetes ettevõtetes on sõlmitud kollektiivlepingud, 

aga ka üldised arvamused selle kohta, miks üldiselt on kollektiivlepingud ettevõtetes, kus need on. 

Mitmel juhul seostub see kollektiivlepingute eelistega, kuid mitte alati. 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastused:  

1. KL on juba ammusest ajast; 
2. AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist; 
3. Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid KL olemasolul; 
4. Selleks, et tagada töötajatele paremaid töötingimusi; 
5. Töösuhete reguleerimiseks; 
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6. Riigipoolne rahastamine toetab KL sõlmimist; 
7. AÜ võimu piiramiseks või tekke pidurdamiseks; 
8. Töötajate tuleviku kindlustamiseks; 
9. AÜ haruliit soovib KL; 
10. Liiga palju aega; 
11. Ostsime ettevõtte, mille leping osutus kehtivaks; 
12. Ühe inimese isiklikud ambitsioonid. 

 

KL on juba ammusest ajast – kollektiivleping on sõlmitud juba ammu ja see on ka põhjus, miks ta 

olemas on. 

„/.../ ta on kogu aeg olnud, ausalt öeldes ta on olnud sellises muutumatus olekus.“ (Tööandja) 

AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist – kollektiivleping on sõlmitud ametiühingu initsiatiivil, 

kohati tugeva ametiühingu surve tõttu. 

„Tõepoolest, /.../ *kollektiivlepingud+ on sõlmitud seal, kus on tugevad ametiühingud, tugevad 

usaldusisikud, kes on suutnud ennast kehtestada.“ (Ametiühingute liit)  

Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid KL olemasolul – teatud erisuste kasutamiseks (nt 

tööajaga seotud küsimused) on kollektiivleping eelduseks. Seepärast on see ka sõlmitud. 

„Meil on üks ja väga konkreetne põhjus. Meil töötavad osad töötajad summeeritud tööajaga ja nende 

kõige pikema vahetuse kestvus on 18 tundi (pühade-eelne aeg). Seadus lubaks neil töötada kuni 12 

tundi, aga see oleks meie töö spetsiifikat arvestades väga ebamugav. /.../ Selleks, et saaks olla 

võimalik 18-tunnine vahetus, sõlmisimegi töötajatega kollektiivlepingu.“ (Tööandja) 

„Sellepärast, et me tegime nagu summeeritud tööaja arvestuse ja selleks, et me seda arvestust teha 

saaks, siis sellepärast tegimegi kollektiivlepingu.“ (Usaldusisik) 

Töösuhete reguleerimiseks – kollektiivleping on vahend töökorralduse kokku leppimiseks. 

„*Kollektiivleping on sõlmitud+ selleks, et ära reguleerida selliseid üldiseid kõiki töötajaid puudutavad 

küsimused.“ (Usaldusisik) 

„Eelkõige on ta meil ikkagi töösuhete korrastamise tasand ettevõtte suuruse, töö iseloomu ja-ja-ja 

ütleme siis ka nii tööandja kui ka töötajate ühis- nagu huvide väljendamiseks.“ (Tööandja) 

Selleks, et tagada töötajatele paremaid töötingimusi – kollektiivleping sõlmitakse selleks, et selle 

abil tagada töötajatele paremad töötingimused. 

„*Kollektiivleping on sõlmitud+ eelkõige selleks, et oleks tagatud töö tasustus ettevõtte töötajatele, 

siis meil on talvepuhkus, meil on mõningad /.../ boonused, mida makstakse.“ (Ametiühing) 

Riigipoolne rahastamine toetab KL sõlmimist – kuulumine riigisektorisse või sõltumine riigipoolsest 

rahastamisest soodustab kollektiivlepingute sõlmimist ja sellest tulenevalt ongi kollektiivlepingud riigi 

osalusel või rahastamisel põhinevates ettevõtetes.  

„Kes on ettevõte, kus on üle kahesaja viiekümne töötaja? Praktiliselt on riigi osalusega ettevõtted 

kõik. Ja see ongi nüüd niisugune asi, et kui on riigi osalusega, seal nad ongi.“ (Tööandja) 
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AÜ võimu piiramiseks või tekke pidurdamiseks – kollektiivlepingu sõlmimist on nähtud ka kui 

moodust ametiühingu loomise motivatsiooni vähendamiseks või pingete maandamiseks. 

„/.../ mul oli /.../ kolmeaastane X *ettevõtte+  kogemus /.../. Ma teadsin, et seda ma tagasi ei soovi 

/.../. *Et ametiühingud võtaksid+ võimu.“ (Tööandja). 

Töötajate tuleviku kindlustamiseks – suhted tööandjaga võivad täna olla head ja sellest tulenevalt ka 

töötingimused, aga leping garanteerib, et head tingimused  säilivad ka tulevikus. 

„/.../ otsustasime, et /.../ teeme selle lepingu ära, /.../ tuleviku jaoks. Me mõtlesime, ühesõnaga, 

tuleviku peale.“ (Ametiühing) 

Ostsime ettevõtte, mille leping osutus kehtivaks – lepingu kehtivus selgus alles peale ettevõtte 

ostmist.  

„/.../ tookord ostmise hetkel /.../ see leping oli niiöelda kehtetute lepingute nimekirjas, /.../ ma 

vaatasin ka üle, et näe, leping on lõppenud. Et kollektiivlepingut ei ole.“ (Tööandja)  

Ühe inimese isiklikud ambitsioonid – kollektiivleping on pigem ühe inimese isiklike ambitsioonide 

realiseerimine, suuremat huvi ettevõtte töötajaskonnas kollektiivsete töösuhete vastu ei ole. 

„/.../ mulle tundub, et/.../ see usaldusisik praegu /.../, et see *on+ tema /.../ ambitsiooni rahuldamine. 

Puhtalt /.../ selline ühe mehe /.../ projekt.“ (Tööandja) 

AÜ haruliit soovib KL –  kollektiivleping on sõlmitud selle pärast, et haruametiühing soovitas 

töötajatel selle sõlmimist nõuda. 

„/.../ minul on isiklikult selline tunne, et see liit, kuhu meie ametiühing kuulub, vajab millegipärast 

seda lepingut tunduvalt rohkem kui meie enda ametiühing.“ (Tööandja) 

Liiga palju aega – töötajatel on lihtsalt liiga palju vaba aega ja sellepärast nad tegelevadki selliste 

asjadega nagu kollektiivlepingute nõudmine. 

„/.../ niiöelda kutsehaigus, /.../ neil on palju vaba aega, mul ju /.../ autod sõidavad ka niimoodi, et 

/.../ neli päeva tööl, siis hakkab teine mees sama autoga sõitma. Siis ta on neli päeva kodus.“ 

(Tööandja) 

 Tabel 127. Miks on kollektiivleping – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

KL on juba ammusest ajast X X X - X X X X 

AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist X X X - X X X X 

Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid 
KL olemasolul 

X - X - - - X - 

Selleks, et tagada töötajatele paremaid 
töötingimusi 

X X X - - - - - 

Töösuhete reguleerimiseks X X X - - X X - 

Riigipoolne rahastamine toetab KL 
sõlmimist 

X - - - - X X X 

AÜ võimu piiramiseks või tekke X - X - - X - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

pidurdamiseks 

Töötajate tuleviku kindlustamiseks - X - - - - - - 

AÜ haruliit soovib KL X - - - - - - - 

Liiga palju aega X - - - - - - - 

Ostsime ettevõtte, mille leping osutus 
kehtivaks 

X - - - - - - - 

Ühe inimese isiklikud ambitsioonid X - - - - - - - 

Tabel 128. Miks on kollektiivleping – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

KL on juba ammusest ajast X X X X - - 

Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid KL olemasolul X - X X - X 

Selleks, et tagada töötajatele paremaid töötingimusi X X X X - - 

AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist X X X X - - 

Töösuhete reguleerimiseks X X X X - - 

AÜ võimu piiramiseks või tekke pidurdamiseks X - X - - - 

Töötajate tuleviku kindlustamiseks - - - - X - 

AÜ haruliit soovib KL X - - - - - 

Liiga palju aega - - - X - - 

Ostsime ettevõtte, mille leping osutus kehtivaks - - - X - - 

Riigipoolne rahastamine toetab KL sõlmimist X - - - - - 

Ühe inimese isiklikud ambitsioonid - - - X - - 

Tabel 129. Miks on kollektiivleping – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

KL on juba ammusest ajast - X - X 

Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid KL olemasolul - - X - 

AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist - X X - 

Selleks, et tagada töötajatele paremaid töötingimusi - X - X 

Töösuhete reguleerimiseks - X - X 

AÜ haruliit soovib KL - X - - 

AÜ võimu piiramiseks või tekke pidurdamiseks - - - X 

Liiga palju aega - X - - 

Ostsime ettevõtte, mille leping osutus kehtivaks - - - X 

Riigipoolne rahastamine toetab KL sõlmimist - - X - 

Ühe inimese isiklikud ambitsioonid - X - - 

Töötajate tuleviku kindlustamiseks - - - - 

Tabel 130. Miks on kollektiivleping – lepingu olemasolu lõikes  

  Kollektiivleping on Kollektiivlepingut ei ole 

KL on juba ammusest ajast X - 

Konkreetne töökorraldus on seaduslik vaid KL 
olemasolul 

X - 

Selleks, et tagada töötajatele paremaid töötingimusi X - 

AÜ on algatanud, survestanud KL sõlmimist X X 
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  Kollektiivleping on Kollektiivlepingut ei ole 

Töösuhete reguleerimiseks X - 

AÜ võimu piiramiseks või tekke pidurdamiseks X - 

Töötajate tuleviku kindlustamiseks X - 

AÜ haruliit soovib KL - X 

Liiga palju aega X - 

Ostsime ettevõtte, mille leping osutus kehtivaks X - 

Riigipoolne rahastamine toetab KL sõlmimist - X 

Ühe inimese isiklikud ambitsioonid X - 

 

2.2.3 Miks on kollektiivlepinguid nii vähe 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Miks on huvi KL sõlmimise vastu vähene?  

Siia alla on kodeeritud nii need vastused, mis käsitlevad seda, miks konkreetsetes ettevõtetes ei ole 

kollektiivlepinguid sõlmitud, kui seda, miks Eestis üldiselt on vähe kollektiivlepinguid.  

Miks on kollektiivlepinguid nii vähe 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastused: 

1. Tööandja negatiivne suhtumine; 
2. Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest tulenev halb maine) ei soosi organiseerumist; 
3. Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist; 
4. Väikeettevõtete osakaal on suur; 
5. AÜ on nõrgad; 
6. Vähene informeeritus; 
7. Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist; 
8. Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa lõpetada; 
9. Lepingul pole mõtet; 
10. Tööandja ei ole näinud vajadust; 
11. Töötajad pole aktiivsust üles näidanud; 
12. KL aluseks olev vastandumine ei ole elujõuline; 
13. Tööjõu mobiilsus ei soodusta organiseerumist; 
14. Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi tasandil. 

 

Tööandja negatiivne suhtumine – tööandja tõrjuv hoiak ei soodusta kollektiivlepingute sõlmimist. 

Siin all peetakse silmas konkreetset vastuseisu kollektiivlepingute sõlmimisele, mitte vastuseisu 

näiteks lepinguga kaasnevatele kuludele või juhtimise paindlikkuse vähenemisele. 

„Tööandjad kardavad kollektiivlepingut. Ametiühinguid üldse kardavad, tegelikult. Nad arvavad, et 

ametiühing on koll.“ (Ametiühing) 

Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest tulenev halb maine) ei soosi organiseerumist – ajalugu 

ja kultuuriline taust (sh nõukogude aja taak) ei ole võimaldanud tekkida traditsioonilisel 

ametiühinguliikumisel (nii töötajate kui tööandjate suhtumine on leige) ja sellest tulenevalt ka 

kollektiivsetel töösuhetel. Eesti inimese suhtuvad kollektiivsetesse töösuhetesse tervikuna leigelt. 

See on ka põhjuseks on vähe kollektiivlepinguid. 
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„/.../ ikkagi see suhtumine ametiühingutesse. Ega /.../ see ametiühingutesse suhtumine on ikka 

sellesama nõukogude aja pärand, sellest ei saa … 100 aasta pärast saame lahti /.../.“ (Ametiühing). 

„Kollektiivleping eeldab niisugust solidaarsustunnet ja dialoogisoovi, arutlussoovi, ühiselt tegutsemise 

soovi. Aga kui valdavalt on valitsemas teistsugune meel, siis …“ (Ametiühing) 

Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist – riigi poliitika ei toeta kollektiivlepingute sõlmimist ja see 

hoiak kandub üle ka erasektorisse. 

„Meil on koguaeg olnud see, et tööandjad ja valitsus on olnud ühes paadis ja töötajad teises paadis, 

/.../ kahjuks on see meil nii. /.../ Ja see ongi see põhimõte ühesõnaga, et /.../ kollektiivlepingud /.../ 

kehtiksid võimalikult vähestele, oleksidki võimalikult viletsad /.../ *Valitsuse ja tööandjate arvates 

oleks] parem kui neid üldse ei oleks.“ (Ametiühingute liit) 

Väikeettevõtete osakaal on suur – kollektiivleping on pigem suurte ettevõtete instrument, 

väikeettevõtete jaoks ei ole see mõistlik. Kuna Eestis aga on palju väike-ettevõtteid, siis ei saagi 

kollektiivlepingul olla suurt rolli. 

„/.../tegelikult ei ole need tööülesanded töötajate vahel ja ka juhtkonna enda vahel nii rangelt 

jagatud. Väikses kollektiivis on nii, et /.../ kõik peavad kõike tegema /.../. Ja need /.../ probleemid, et 

kellelegi nagu midagi lisaks peale surutakse, mida ta ei oleks kohustatud tegema /.../ neid /.../ meil ei 

ole esinenud.“ (Tööandja) 

Vähene informeeritus – inimesed ei ole teadlikud sellest, mida kollektiivsed töösuhted laiemat ja 

kollektiivleping kitsamalt  neile anda võiks.  

„Küsimus on selles, et kas üldse meil teatakse, mis on ametiühingud, kas üldse teatakse tema 

toimimise põhiprintsiipe, positiivseid võimalikke väljundeid tööturu osapooltele ja ühiskonnale 

tervikuna?“ (Ametiühingute liidud) 

AÜ on nõrgad –  erinevad selgitused, miks ametiühingud on nõrgad. Nagu ametiühingute liikmelisus 

on väike ja nad ei ole piisavalt hästi organiseeritud (puuduvad tugevad, karismaatilised liidrid). 

„Ma arvan, et ei ole liidreid. Tähendab, ei ole liidreid, kes oleksid usutavad. Väga aus vastus. Kes 

oleksid usutavad, keda võiks usaldada.“ (Lepitaja) 

Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa lõpetada – kuna kollektiivleping on sisuliselt igavene, siis ei 

soovi tööandjad nii siduvaid kohustusi võtta, tingimused võivad ju muutuda. 

„Tööandjad ei taha sõlmida sellist lepingut, millest hiljem nt majandusliku seisu halvenedes taganeda 

ei saa.“ (Tööandja) 

Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist – kui tööpuudus on kõrge, siis on töötajad leplikumad ja 

ei julge esitada täiendavaid nõudmisi. 

„Palgad on sellised, nagu nad on. Aga noh, kui sedagi palka ei ole, /.../ ega meil nagu valikut ka ei 

ole.“ (Tööandja)  

Lepingul pole mõtet – tööandjad ei näe kollektiivlepingust enda jaoks mingit erilist kasu tõusvat. 

Seega pole mõtet seda ka sõlmida.  



105 

 

„/.../ kui /.../ palgasüsteem  [on] paigas ja inimesed teavad, mille eest teda karistatakse ja mille eest 

/.../ *määratakse+ lisapreemiat /.../. Kui need asjad on paigas ja on head töötingimused /.../ ma tahan 

küsida, /.../ *mis+ siis on kasu /.../ *sellest kollektiivlepingust+?“ (Tööandja) 

Tööandja ei ole näinud vajadust – tööandja ei ole tunnetanud vajadust. Selle punkti all peetakse 

peamiselt silmas seda, et tööandja ei ole näidanud initsiatiivi, ei ole pidanud vajalikuks lepingu 

sõlmimist ise aktiivselt toetada. Erineb eelmisest selle poolest, et teatud tingimustel võib küll 

kollektiivlepingul mõte olla, aga kuna need tingimused poel täidetud, siis ei ole vaja. 

„/.../ ei ole vajadust. /.../me järgime seadusi ja Eesti Vabariigi tööseadus on nii hästi koostatud, et see 

meile sobib. Ei ole nagu vajadust täiendavalt midagi kokku leppida.“ (Tööandja) 

Töötajad pole aktiivsust üles näidanud – töötajad ise ei ole kollektiivlepingu sõlmimiseks huvi üles 

näidanud. 

„Tegelikult see, et tekiks kollektiivleping, nõuab ju kahepoolset aktiivsust. Pigem rohkem töötajate 

poolset, kuna tööandja ei taha  sellega väga tegeleda.“ (Tööandja) 

KL aluseks olev vastandumine ei ole elujõuline – tänased kollektiivsed töösuhted põhinevad töötaja 

vastandamisel tööandjale ja see ei ole jätkusuutlik lähenemine. Tulemuseks on vähe 

kollektiivlepinguid. 

„*Kollektiivlepinguid on vähe+ ja jääb vähemaks. Tagajärg /.../ sellele, et kollektiivsuhete filosoofia on 

vastandumine.“ (Lepitaja)  

Tööjõu mobiilsus ei soodusta organiseerumist – tööjõud ei ole paikne, inimesed liiguvad. See ei 

soodusta organiseerumist ja seonduvat kollektiivlepingute sõlmimist. 

„Liikumine erinevate kohtade vahel ei võimalda organiseeruda.“ (Tööandjate liit) 

Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi tasandil – riigitasandi vähene väärtustamine mõjutab ka 

organisatsioonitasandi tööandjate suhtumist negatiivses suunas. 

„/.../ viimase kahe /.../ valitsemise aja jooksul ei ole ju kolmepoolseid läbirääkimisi *peetud+. 

Sotsiaalmajandusnõukogu likvideeriti. Siis peaministri juures olnud ümarlaud, kus töötajad tööandjaid 

informeerisid. Ei olnud isegi konsultatsioone, vaid lihtsalt räägiti, et mis meie probleem on. Teine pool 

kuulas ja kas võeti otsus vastu – ei võetud.“ (Ametiühingute liit)  

Tabel 131. Miks on kollektiivlepinguid nii vähe – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest 
tulenev halb maine) ei soosi 
organiseerumist 

X X X - X X X - 

AÜ on nõrgad X X - X X - X X 

KL aluseks olev vastandumine ei ole 
elujõuline 

- - - - - X - X 

Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist X X - - - X - - 

Lepingul pole mõtet X - - X - - - - 
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Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa 
lõpetada 

X X X X - X - X 

Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist X X X X X X X X 

Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi 
tasandil 

- - - - - - X - 

Tööandja ei ole näinud vajadust X - - - - - - - 

Tööandja negatiivne suhtumine X X X - X X X X 

Tööjõu mobiilsus ei soodusta 
organiseerumist 

- - - X - X - - 

Töötajad pole aktiivsust üles näidanud X - - - - - - - 

Vähene informeeritus X X X - - - X - 

Väikeettevõtete osakaal on suur X - X X - X - - 

 Tabel 132. Miks on kollektiivlepinguid nii vähe – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest tulenev halb 
maine) ei soosi organiseerumist 

X X X X X - 

 AÜ on nõrgad X X - X - - 

 Ei tea(1) X - - - - X 

 KL aluseks olev vastandumine ei ole elujõuline - - - - - - 

 Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist X X - X - - 

 Lepingul pole mõtet X - - X - - 

 Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa lõpetada X X X - - - 

 Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist X X X - - - 

 Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi tasandil - - - - - - 

 Tööandja ei ole näinud vajadust X - - X - - 

 Tööandja negatiivne suhtumine X X X X X - 

 Tööjõu mobiilsus ei soodusta organiseerumist - - - - - - 

 Töötajad pole aktiivsust üles näidanud X - - X - - 

 Vähene informeeritus X X X X - - 

Tabel 133. Miks on kollektiivlepinguid nii vähe – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest tulenev halb maine) ei 
soosi organiseerumist 

X X X X 

 AÜ on nõrgad X X - X 

 Ei tea X - - - 

 KL aluseks olev vastandumine ei ole elujõuline - - - - 

 Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist - X X - 

 Lepingul pole mõtet X X X X 

 Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa lõpetada - X X - 

 Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist - X X - 

 Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi tasandil - - - - 

 Tööandja ei ole näinud vajadust X X X - 

 Tööandja negatiivne suhtumine - X - X 

 Tööjõu mobiilsus ei soodusta organiseerumist - - - - 

 Töötajad pole aktiivsust üles näidanud X - X - 



107 

 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Vähene informeeritus X - X X 

 Tabel 134. Miks on kollektiivlepinguid nii vähe – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Ajaloolis-kultuurilised tagamaad (ja sellest tulenev halb maine) ei soosi 
organiseerumist 

X X 

Tööandja negatiivne suhtumine X X 

Vähene informeeritus X X 

Väikeettevõtete osakaal on suur X X 

Kõrge tööpuudus ei soodusta KL sõlmimist X X 

Riik ja seadused ei soosi KL sõlmimist X X 

Lepingul pole mõtet X X 

Tööandja ei ole näinud vajadust - X 

AÜ on nõrgad X X 

Paindlikkus väheneb, lepingut ei saa lõpetada X - 

Töötajad pole aktiivsust üles näidanud - X 

KL aluseks olev vastandumine ei ole elujõuline - - 

Sotsiaaldialoogi vähene väärtustamine riigi tasandil - - 

Tööjõu mobiilsus ei soodusta organiseerumist - - 

2.2.4 Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Milline võiks/peaks olema KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule? 

Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule 

Selle punkti alla grupeeriti järgmisi vastused: 

1. Töötajate kaitse, paremad töötingimused; 
2. Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni täpsustamine; 
3. Hääbuv või täielikult puuduv roll; 
4. Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi tasalülitamine; 
5. Sidususe tekitaja; 
6. Töörahu tagamine; 
7. Majanduse konkurentsivõime kasvatamine; 
8. Tuleb välja mõelda, mis peaks olema kaasaegse KL filosoofiline alus; 
9. Informeeriv roll. 

 

Töötajate kaitse, paremad töötingimused – roll võiks olla traditsiooniline, kollektiivleping peaks 

tagama töötajatele paremad töötingimused ja tagama kaitse. 

„töötaja kaitse. Töötajate õiguste kaitse.“ (Ametiühing) 

Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni täpsustamine – töötingimuste täpsustamine sellisel kujul, 

et kõik osapooled neid üheselt mõistaksid. Konkreetselt kirja pandud asjad on paremini arusaadavad, 

kui kirjutamata reeglid. Siia alla liigituvad ka sellised olukorrad, kus regulatsiooni nõuab teatud 

töötingimuste kasutamiseks nende täpsustamist kollektiivlepingus. 
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„Põhimõtteline /.../ peaks *roll+ olema fikseerida töötingimused täpselt, et pooled saaksid ühtemoodi 

aru“. (Ametiühingute liit) 

Hääbuv või täielikult puuduv roll – kollektiivlepingutel ei ole täna juba täna olulist rolli ja tulevikus 

see veelgi väheneb. 

„Tegelikult ikkagi kuna meie kollektiivleping ja meie ametiühingud on nõukogude aja igand ja pärand 

ja kuna meie ametiühingu esindajate maailmavaade või areng ei ole aset leidnud. Nad ei ole tulnud 

eluga kaasa, siis siin ei ole mitte millestki rääkida. /.../ Nad võitlevad millegi eest, mida ei ole enam 

olemas.“ (Tööandja)  

Töörahu tagamine – kui leping on sõlmitud, siis on põhjust tööandjal arvata, et kehtib töörahu ja 

töötajad ei streigi. 

„Stabiilsus, töörahu. Kohe kindlasti.“ (Ametiühing) 

Sidususe tekitaja – kollektiivsete töösuhete ja kollektiivlepingu roll võiks olla ühiskonna ja 

töökollektiivi ühte sidumine.  

„Tihtilugu /.../ mõeldakse ühiskonnas tervikuna ja ka tööandjate poolepealt paljuski, et 

kollektiivleping ja ametiühingud on /.../ ainult selleks, et /.../ kelleltki midagi välja nõuda. /.../ Aga 

küsimus on /.../ ikkagi süsteemne ühiskonna terviklik toimimine /.../.“ (Ametiühing) 

Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi tasalülitamine – kollektiivlepingute roll võiks seisneda selles, 

et ettevõtted ei saaks otsida konkurentsieelist töötajate palkade allapoole surumisest.  

„/.../ need ettevõtted, kes seal /.../ sektoris töötavad, keskenduksidki /.../ eelkõige /.../ oma 

efektiivsuse arendamisele, /.../ mitte niivõrd /.../ sellele, et kes jõuab teist /.../ madalama tööjõu 

hinnaga alla suruda.“ (Ametiühing) 

Tuleb välja mõelda, mis peaks olema kaasaegse KL filosoofiline alus –  kollektiivsetele töösuhetele 

ja kollektiivlepingule on vaja välja mõelda filosoofiline alus, mis vastajal ei ole teada. Alles siis saab 

rääkida nende rollist tulevikus laiemalt. 

„*Olulisem+ /.../on see, et selle kollektiivlepingute üldine filosoofia peab paigas olema. Kui see on 

paigas, siis me saame sellest üldisest filosoofiast edasi rääkida.“ (Tööandjate liit) 

Majanduse konkurentsivõime kasvatamine – kollektiivlepingutel võiksid olla muuhulgas ka 

majanduse arengut ja konkurentsivõimet toetav roll.   

„Pluss ta peab tagama majanduse liikumise ja paremini tasustatud töökohad.“ (Ametiühingute liidud)  

Informeeriv roll – kollektiivlepingute roll võiks piirduda informatiivse rolliga. 

„Ma arvan, et siin anda nagu kollektiivsetele töösuhetele väga laia rolli ei ole põhjust. Ma arvan, et 

/.../  kus nad /.../ abiks oleksid, on just nimelt /.../ infovahetus.“ (Tööandjate liit) 
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Tabel 135. Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi 
tasalülitamine 

X X - - - - X - 

Hääbuv või täielikult puuduv roll X - X X - X - - 

Informeeriv roll - - - - - X - - 

Majanduse konkurentsivõime kasvatamine - - - - X - - X 

Sidususe tekitaja X - - - - - X X 

Tuleb välja mõelda, mis peaks olema 
kaasaegse KL filosoofiline alus 

- - - X - - - X 

Töörahu tagamine - X - - - - X - 

Töötajate kaitse, paremad töötingimused X X - - - - X X 

Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni 
täpsustamine 

X X - - X X X X 

Tabel 136. Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule – vastuste liigid vastaja tüübi 
ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi tasalülitamine - X - X - - 

 Hääbuv või täielikult puuduv roll X - X - - - 

 Informeeriv roll - - - - - - 

 Majanduse konkurentsivõime kasvatamine - - - - - - 

 Sidususe tekitaja X - - - - - 

 Tuleb välja mõelda, mis peaks olema kaasaegse KL 
filosoofiline alus 

- - - - - - 

 Töörahu tagamine - X - - - - 

 Töötajate kaitse, paremad töötingimused X X - X X - 

 Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni täpsustamine X X - X - - 

Tabel 137. Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule – tööandja vastused esindaja 
olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi tasalülitamine - - - X 

 Hääbuv või täielikult puuduv roll - X X X 

 Informeeriv roll - - - - 

 Majanduse konkurentsivõime kasvatamine - - - - 

 Sidususe tekitaja - X - - 

 Tuleb välja mõelda, mis peaks olema kaasaegse KL filosoofiline alus - - - - 

 Töörahu tagamine - - - - 

 Töötajate kaitse, paremad töötingimused - X X X 

 Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni täpsustamine X - X - 
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Tabel 138. Milline võiks olla KL panus ja mõju töösuhete, töötingimuste arengule – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Töötajate kaitse, paremad töötingimused X X 

Hääbuv või täielikult puuduv roll X X 

Töötingimuste fikseerimine, regulatsiooni täpsustamine X X 

Ettevõtete vahelise palgakonkurentsi tasalülitamine X - 

Töörahu tagamine X - 

Sidususe tekitaja X - 

Informeeriv roll - - 

Majanduse konkurentsivõime kasvatamine - - 

Tuleb välja mõelda, mis peaks olema kaasaegse KL filosoofiline alus - - 

 

2.2.5 Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kuivõrd KL sõlmimisel oodatakse mõlema poole huvide arvestamist?  

Siia alla kodeeriti vastused, kelle poolt on suunatud praegu kokkulepitud kollektiivlepingu(te) sisu. 

Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastused: 

1. Töötajate, 

2. Mõlemapoolne, 

3. Tööandja, 

Töötajate  

„Pigem on seal töötajate nõudmised kirjas.“ (Tööandja)  

Mõlemapoolne  

„Ta on pigem kahepoolne kokkulepe. Et kõigil on mugavam, kui ta on niimoodi.“ (Usaldusisik) 

„Kollektiivsed töösuhted ei ole ühe poole väljapressimine teise käest. See on just pariteetsuse 

tagamine. Usaldusväärsuse kasutamine, tööviljakuse /.../ tõus.“ (Ametiühing) 

Tööandja   

„Selgelt /.../ tööandja nägu, sest ta on tööandja koostatud. Ütleme, projekt on meie koostatud.“ 

(Tööandja) 

Tabel 139. Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Mõlemapoolne X X X - - - X - 

Tööandja X - - - - - - - 

Töötajate X X X - - - X - 
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Tabel 140. Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Mõlemapoolne - X X X - X 

 Tööandja X - - - - - 

 Töötajate X X X X - - 

Tabel 141. Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

 Mõlemapoolne - - X - 

 Tööandja - - X X 

 Töötajate - X X X 

Tabel 142. Kelle huvid kollektiivlepingus domineerivad – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

 Mõlemapoolne X - 

 Tööandja X - 

 Töötajate X - 

 

2.3 Kollektiivlepingute sisu 

2.3.1 Sissejuhatus 

Selle peatüki all olid järgmised alateemad: 

1. Kuidas peaks kollektiivlepingute sisu olema reguleeritud; 

2. Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid. 

Uurimisküsimused on vastatud järgmiselt alateemade all (paksus kirjas): 

 Kas ja kui täpselt oleks vaja seaduses sõnastada millistes töötingimusi puudutavates 

küsimustes saab kollektiivlepingut sõlmida? Kas ja miks peaks seaduses täpselt sõnastama, 

mida on võimalik lepingutes kindlaks määrata?   Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja 

tagajärjed?  - Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid / Kollektiivlepingute 

sisu peaks olema reguleeritud / Ei oska öelda, pole vahet. 

 Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja tagajärjed? Kollektiivlepingute sisuga seotud 

probleemid. 

Alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitaja), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu lõikes, 

vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes. 
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2.3.2 Kuidas peaks kollektiivlepingute sisu olema reguleeritud 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kas ja kui täpselt oleks vaja seaduses sõnastada millistes töötingimusi puudutavates 

küsimustes saab kollektiivlepingut sõlmida? Kas ja miks peaks seaduses täpselt sõnastama, mida on 

võimalik lepingutes kindlaks määrata?  Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja tagajärjed?   

Vastused jagunevad omakorda kolme alamgruppi: 

1. Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid; 

2. Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud; 

3. Ei oska öelda, pole vahet. 

Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid 

Põhjused, miks kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid jagunesid laias laastus kaheks: 

1. Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla soovitused; 

2. Tänane regulatsioon sobib. 

Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla soovitused – kollektiivlepingute sisu osas peaks 

valitsema kokkuleppevabadus. Äärmisel juhul võivad seaduses olla toodud soovituslikud või 

näidisloetelud sellest, milles kõiges saaks kokku leppida.   

„Ma küll ei arva, et see peaks olema piiratud, kui kaks organisatsiooni tahavad teineteisega kokku 

leppida, kokkulepe on võimalik ja täitmine võimalik. No milleks seda piirata?“ (Ametiühingute liit) 

Tänane regulatsioon sobib – kehtiv seadus on piisavalt paindlik ja kuna see ei kitsenda ka täna 

teemade ringi, milles võib kokku leppida, siis võiks see ka niimoodi jääda. Sisuliselt on see sarnane 

vastus eelmisele, kuna ka praegu valitseb kokkuleppevabadus, kuid vastajate argumentatsioon on 

läbi praeguse regulatsiooni. 

„Ma arvan, et praegune regulatsioon on /.../ üsna paindlik selles osas, mis puutub ettevõtte-sisest 

/.../ kollektiivlepingut. Ma ei ole kuulnud, et siin oleks olnud kuskil probleeme sellega, et seadus on 

liiga range või *piiritleb+ liiga kitsalt /.../ neid valdkondi, kus saab kokku leppida.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 143. Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla 
soovitused 

X X X X X - - X 

Tänane regulatsioon sobib X X X - - X X X 
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Tabel 144. Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla soovitused X X X X X - 

Tänane regulatsioon sobib X X - X X X 

Tabel 145. Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla soovitused X X X X 

Tänane regulatsioon sobib X X X X 

Tabel 146. Kollektiivlepingute sisu osas ei peaks olema piiranguid – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Kokkuleppeid ei peaks piirama, võivad olla soovitused X X 

Tänane regulatsioon sobib X X 

Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud 

Selle punkti alla kodeeriti vastused, milles toodi välja, et kollektiivlepingutes kokkulepitava osas 

peaks olema mingid piirangud. Seda nii piiravana kui enam vabadusi andvana. Vastuste liigid olid 

järgmised: 

1. Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud; 

2. Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu seadusest tulenevat kaitset muuta; 

3. Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna; 

4. Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku leppida; 

5. Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla. 

Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud – seaduses võiks olla ära toodud teemad, mis 

peavad kindlasti ühes kollektiivlepingus sisalduma, kollektiivlepingu kohustuslikud punktid. 

„Jah, seadus peaks sätestama, sätestama kindlad teemad, milles kokkulepe peab olema ja see minu 

arusaamise järgi kaitseb töövõtjat.“ (Tööandja) 

Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu seadusest tulenevat kaitset muuta – kollektiivleping 

võiks võimaldada leppida teistest seadusest (peamiselt töölepingu seadus) tulenevate kohustuse osas 

täiendavalt kokku. Vastajad ei kasuta valdavalt terminit „halvemates tingimustes“, kuid mõne 

viitavad sellele, et mis on töötajale parem ja mis halvem võiks teatud küsimustes jääda nt 

ametiühingu otsustada. Vastuste sisu on siiski konkreetsetest sätetest tuleneva kaitse leevendamine, 

sest paremates tingimustes saab juba praegu kokku leppida. 

„Riik saaks toetada *kollektiiv+lepingute sündi, kui ta /.../ *annaks mõningate teemade osas+ õiguse 

kollektiivlepingus kokku leppida teisiti kui on seaduses /.../.“ (Ametiühingute liit) 

Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna – kollektiivlepingud ei tohiks korrigeerida 

halvemuse suunas individuaalsest töölepingust tulenevaid sätteid. 
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„/.../ igal juhul ei tohiks see kollektiivleping töötajate õigusi halvendada, et individuaalne leping peaks 

olema niikuinii ülimuslik /.../, mitte mingil juhul kollektiivne.“ (Lepitaja) 

Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku leppida – kollektiivlepinguga ei peaks saama 

teistest seadustest tulenevat kaitset leevendada või vähendada.   

„/.../ meie põhimõte on eelkõige ikkagi see, et kollektiivlepinguga ei peaks halvendama /.../ neid 

miinimumtingimusi, mis on seaduses paika pandud.“ (Ametiühingute liit) 

Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla – kollektiivlepingusse peaks olema keelatud lisada kehtivatest 

seadustest ümber kirjutatud punkte. Kollektiivleping peaks ainult täiendama kehtivaid seaduseid. 

„nii ehk naa on ju tööandja ja töötajate vahelised suhted /.../ reguleeritud seadusandlusega. /.../ 

Kollektiivleping võib ainult täiendada seda mõningates punktides.“ (Tööandja) 

Tabel 147. Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna - - - - X - - X 

Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud X X - - - - X X 

Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu 
seadusest tulenevat kaitset muuta 

- - - - X X X - 

Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla X - - - - - - - 

Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku 
leppida 

- - - - - - X - 

Tabel 148. Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

 Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna - - - - - - 

 Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud X X - X X - 

 Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu seadusest tulenevat 
kaitset muuta 

- - - - - - 

 Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla X - - - - - 

 Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku leppida - - - - - - 

Tabel 149. Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud – tööandja vastused esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna - - - - 

Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud - X X - 

Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu seadusest tulenevat 
kaitset muuta 

- - - - 

Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla - X - - 

Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku leppida - - - - 
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Tabel 150. Kollektiivlepingute sisu peaks olema reguleeritud – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Individuaalsest lepingust halvemaks ei tohi minna - - 

Kohustuslikud teemad peaks olema määratletud X X 

Kollektiivleping võiks võimaldada töölepingu seadusest tulenevat kaitset muuta - - 

Seaduse ümberkirjutust ei tohi olla X - 

Seadusest halvemaid sätteid ei tohiks saada kokku leppida - - 

Ei oska öelda, pole vahet 

Siia kodeeriti vastused, mille kohaselt intervjueeritav ei osanud öelda, kuidas peaks olema 

kollektiivlepingute sisu reguleeritud või arvas, et sellel ei ole mingit vahet. Selle punkti all toodi välja 

järgmised vastused: 

1. Ei oska öelda – vastajal puudus seisukoht selles küsimuses.  

2. Ei ole vahet, tagasiulatuvalt ei kehti – kuna tagasiulatuvalt ei ole võimalik lepingu tingimusi 

tühistada, siis ei ole vahet, kas regulatsiooni muudetakse või mitte.  

Tabel 151. Ei oska öelda, pole vahet – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei oska öelda   X - - - - - - 

Ei ole vahet, tagasiulatuvalt ei kehti X - - - - - - - 

Tabel 152. Ei oska öelda, pole vahet – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei oska öelda - X - X - - 

Ei ole vahet, tagasiulatuvalt ei kehti X - - - - - 

Tabel 153. Ei oska öelda, pole vahet – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole vahet, tagasiulatuvalt ei kehti - - - X 

Ei oska öelda - - - X 

Tabel 154. Ei oska öelda, pole vahet – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Ei oska öelda X - 

Ei ole vahet, tagasiulatuvalt ei kehti X - 

2.3.3 Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja tagajärjed?   

Siia kodeeriti arvamused selle kohta, milliseid probleeme on seondunud kollektiivlepingu sisuga. 

Välja jäeti tsitaadid, mis viitavad osapooltevahelistele läbirääkimistele kui probleemile.  
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Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid 

Selle punkti all toodi välja järgmised vastused: 

1. Ei ole; 
2. Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab need tingimused; 
3. Segased mõisted; 
4. Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult õigused ja tööandjal kohustused; 
5. Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei registreerita; 
6. Lepingute paljususe korral tekib surve paremate tingimuste ülekandmiseks. 

 

Ei ole – kollektiivlepingute sisuga probleeme ei ole. 

„Nii kaua kui mina mäletan, ei ole *kollektiivlepinguga probleeme olnud+.“ (Usaldusisik) 

Segased mõisted – segased mõisted seaduses viivad probleemideni kollektiivlepingu sõlmimisel. Siin 

all toodi välja kaks probleemi, üks see, mis asi üldse on kollektiivleping ja teine see, et kuna seadus ei 

anna ette täpseid termineid, siis tekivad osapooltel vaidlused selle üle, et neid termineid paika panna 

(nt töötegemise koht). Seaduses tuleks täpsustada termineid. 

„Seesama miinimumpalga kokkulepe -  kas see on kollektiivleping, kas ta nüüd registreerida seal 

kollektiivlepingute *registris+? /.../ Mis asi ta on? Mis asjad on /.../ kollektiivlepingud?“ (Ametiühing) 

Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab need tingimused – kui seaduses juba sätestatud 

tingimused on kollektiivlepingusse kirjutatud, siis kestavad nad isegi siis, kui seadust on juba 

muudetud. Tööandja jaoks on see olnud probleemiks, sest viimasel ajal on seadust muudetud 

paindlikumaks. Tööandjate jaoks tähendab see konkurentsivõime langust. 

„Kui /.../ hakkas *kehtima+ uus töölepinguseadus /.../, siis see vana leping tegelikult *tagas selle, et 

vana+ töölepinguseadus kehtis edasi /.../. Me maksame /.../ õhtutöölise tasu. /.../ Ja /.../ proovi seda 

välja saada. Sa ei saa välja seda sealt *kollektiivlepingust+“ (Tööandja) 

Lepingute paljususe korral tekib surve paremate tingimuste ülekandmiseks – kui ettevõttes on mitu 

kollektiivlepingut, siis tekib surve soodsamate sätete ülekandmiseks ka nendesse lepingutesse, kus 

neid ei ole (seda pigem kontsernides, kus juriidiliselt on lepingud sõlmitud erinevate ettevõtete 

vahel, kuid läbi räägitakse emaettevõttega).   

„/.../me saaksime /.../ ühtlustatud *kontserni+ lepingu, *vaid siis+ kui me selle maksimumlepingu 

võtaksime *uue ühtlustatud lepingu+ aluseks.“ (Tööandja) 

Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult õigused ja tööandjal kohustused – kollektiivlepingutes 

sätestatu on väga töötajate poole kaldu.  

„Minule tundub *kollektiivleping+ täiesti vildakalt reguleeritud, /.../ seal ei ole seda /.../, et mõlemad 

pooled oleksid võrdsed, ehk et on võrdsed kohustused ja õigused. /.../ tööandjal on ainult kohustused 

ja ametiühingul on ainult õigused.“ (Tööandja) 

Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei registreerita – mõnikord ei ole tööandja ja töötaja 

kirjutanud lepingule peale „kollektiivleping“ vaid  nt „koostöökokkulepe“. On esinenud probleeme, 

kus selliseid lepinguid ei olda nõus registreerima kollektiivlepingu osana.   
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„Võiks ka neid koostöö kokkuleppeid /.../ [Kollektiivlepingute registris] registreerida nagu 

kollektiivlepingu ühe osana.“ (Ametiühing) 

Tabel 155. Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X X - - - - - 

Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult 
õigused ja tööandjal kohustused 

X - - - - - - - 

Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei 
registreerita 

- X - - - - - - 

Lepingute paljususe korral tekib surve paremate 
tingimuste ülekandmiseks 

X - - - - - - - 

Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab 
need tingimused 

X - - - - - - - 

Segased mõisted - X - - - - - - 

Tabel 156. Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei ole X X X - - X 

Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult õigused ja tööandjal 
kohustused 

X - - - - - 

Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei registreerita - X - - - - 

Lepingute paljususe korral tekib surve paremate tingimuste 
ülekandmiseks 

X - - - - - 

Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab need tingimused X - - - - - 

Segased mõisted - X - - - - 

Tabel 157. Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole - X - - 

Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult õigused ja tööandjal 
kohustused 

- - - X 

Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei registreerita - - - - 

Lepingute paljususe korral tekib surve paremate tingimuste 
ülekandmiseks 

- - - X 

Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab need tingimused - X - X 

Segased mõisted - - - - 

Tabel 158. Kollektiivlepingute sisuga seotud probleemid – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Ei ole X - 

Kollektiivlepingutes on ametiühingul ainult õigused ja tööandjal kohustused X - 

Koostöökokkuleppeid, mis sisult on KL ei registreerita - X 

Lepingute paljususe korral tekib surve paremate tingimuste ülekandmiseks X - 
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  KL on KL ei ole 

Seaduste ümberkirjutamine lepingusse põlistab need tingimused X - 

Segased mõisted X - 

 

2.4 Lepingute kohaldumisala 

2.4.1 Sissejuhatus 

Lepingute kohalumisala all on kaks alateemat (paksus kirjas), mis vastavad järgnevatele 

uurimisküsimustele: 

1. Kellele peaks kollektiivlepingud kohalduma; 

2. Kohaldumisega seotud probleemid. 

Uurimisküsimused on vastatud järgnevate alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Kellele ja miks peaksid kollektiivlepingud vaikimisi kohalduma - kas lepingu osapooleks oleva 

ametiühingu liikmetele või  kõigile tööandja töötajatele? - Peaks kohalduma kõigile 

töötajatele / Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele / Võib nii ühte kui teistpidi. 

 Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja tagajärjed? - Kollektiivlepingute 

kohaldumisalaga seotud probleemid 

Alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitaja), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu lõikes, 

vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes. 

2.4.2 Kellele peaks kollektiivlepingud kohalduma 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kellele ja miks peaksid kollektiivlepingud vaikimisi kohalduma - kas lepingu 

osapooleks oleva ametiühingu liikmetele või  kõigile tööandja töötajatele? 

Vastused jagunevad omakorda kolmeks alagrupiks: 

1. Peaks kohalduma kõigile töötajatele; 

2. Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele; 

3. Võib nii ühte kui teistpidi. 

Peaks kohalduma kõigile töötajatele 

Põhjused, miks kollektiivlepingud peaksid kohalduma kõikidee töötajatele jagunesid kaheks:  

1. Võrdne kohtlemine – töötajaid tuleks tasustada (nii materiaalselt kui mittemateriaalselt) 

selle eest, kuidas nad tööd teevad ja millised on tööandja võimalused, mitte selle eest, 

millisesse organisatsiooni nad kuuluvad. Seega rikuks ametiühingusse kuulumise eest 

tööandjapoolsete lisasoodustuste tegemine võrdse kohtlemise printsiipi.  

„Mina arvan, et *ainult ametiühingu liikmetele soodsamate tingimuste pakkumine+ on 

diskrimineerimine. /.../ tööandja vaates me tahaksime ikkagi kõikidele neid soodustusi 

pakkuda. Kui me räägime nendest lisasotsiaaltagatistest. See on meie huvi.“ (Tööandja) 
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2. Piirab AÜ liikmelisust – kui kollektiivleping kohaldub kõigile, ei teki töötajatel motivatsiooni 

ametiühingu liikmeks astuda. Tööandja jaoks tähendab see nõrgemat vastast läbirääkimistel. 

„*Kollektiivlepingu kõigile töötajatele kohaldamine on+ äkki positiivne või sihuke ametiühingut 

pisut õõnestav, et liikmemaksu ei laeku nii palju /.../ *Liikmeks astumise+ motivatsioon ei ole 

mitte saada neid soodustusi läbi selle, et ma kuulun ametiühingusse /.../-“ (Tööandja) 

Tabel 159. Peaks kohalduma kõigile töötajatele – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Võrdne kohtlemine X X X X - - X - 

Piirab AÜ liikmelisust X - - - - - - - 

Tabel 160. Peaks kohalduma kõigile töötajatele – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Võrdne kohtlemine X X X X - X 

Piirab AÜ liikmelisust X - - - - - 

Tabel 161. Peaks kohalduma kõigile töötajatele – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Võrdne kohtlemine X X X X 

Piirab AÜ liikmelisust - X - - 

Tabel 162. Peaks kohalduma kõigile töötajatele – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Võrdne kohtlemine X X 

Piirab AÜ liikmelisust X - 

Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele 

Selle punkti all toodi välja järgmised kolm põhjust: 

1. Õiglane AÜ liikmete suhtes, motiveerib liikmeks astuma – kollektiivlepingu tingimused 

peaksid kohalduma ikkagi nendele inimestele, kes on need välja võidelnud (ehk ametiühingu 

liikmetele). See oleks õiglane, kuna ametiühinguliikmed maksavad liikmemaksu, et paremad 

tingimused saada, aga teised lihtsalt naudivad neid paremaid tingimusi. Selline praktika 

motiveeriks ka ametiühingu liikmeks astuma. Siia alla lähevad ka vastused, kus arvatakse, et 

mõned tingimused võiksid ikkagi kohalduda kõigile (nt palk, tööaeg), kuid kollektiivlepingus 

peaksid siiski olema mingid klauslid, mis on reserveeritud ainult AÜ liikmetele. 

„See, mis puudutab üldist töökorda, see /.../ *kohaldugu kõigile+, aga väljakaubeldud n.ö. 

hüvelised eelistused või tingimused, need peaksid ikka neile kuuluma, kes selles seltsis on. 

Maksavad ametiühingu maksu, on vastutuse võtnud millegi eest, lisaks ka /.../ [see], et ta 

selle 1% oma palgast maksab. /.../ Et inimesed tulevad uksest sisse ja saavad [automaatselt] 

neid ja teisi hüvesid, mis on väljakaubeldud, mina ei pea seda absoluutselt õigeks.“ 

(Ametiühingute liit) 
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2. Lepingu kohaldumise alasse sattumine peab olema vabatahtlik – kollektiivlepingu 

kohaldumise osas peaks inimesel endal olema sõnaõigus. Kui ta soovib, et talle lepingut 

kohaldataks, siis võib ta astuda AÜ liikmeks, kui ta aga ei soovi, siis ei peaks talle ka 

kollektiivlepingu tingimused kohalduma.  

„Need inimesed, kes ei ole selle asjaga seotud, nendele mingisugust lisalepingut peale suruda 

on ebaeetiline. See peab olema inimese vaba tahe. Ja eriti veel, kui ma räägime niisugustest 

ikkagi vabatahtlikest organisatsioonidest *nagu ametiühing+.“ (Tööandja) 

3. Üldkoosoleku otsusel laieneb kõigile, muidu mitte – kõigile kohaldumise osas peaks otsuse 

vastu võtma üldkoosolek. Kui otsust ei ole, siis ei kohaldu kõigile. See tähendada seda, et 

kõikidel töötajatel on sõnaõigus selles osas, kas ametiühing võib kõikide töötajate 

töötingimusi puudutavaid läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks pidada või mitte. 

„Osapooled vaatavad läbi ja siis selle peab kinnitama üldkoosolek. Juhul kui ta on kõigile, siis 

/.../ üldkoosolek peab sellele andma nõusoleku.“ (Ametiühing) 

Tabel 163. Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Õiglane AÜ liikmete suhtes, motiveerib liikmeks 
astuma 

- X - - X - X X 

Lepingu kohaldumise alasse sattumine peab 
olema vabatahtlik 

X - - - - X - - 

Üldkoosoleku otsusel laieneb kõigile, muidu mitte - X - - - - - - 

Tabel 164. Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes   

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Õiglane AÜ liikmete suhtes, motiveerib liikmeks astuma - X - - X - 

Lepingu kohaldumise alasse sattumine peab olema 
vabatahtlik 

- - - X - - 

Üldkoosoleku otsusel laieneb kõigile, muidu mitte - X - - - - 

Tabel 165. Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi 
lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Lepingu kohaldumise alasse sattumine peab olema vabatahtlik - X - - 

Õiglane AÜ liikmete suhtes, motiveerib liikmeks astuma - - - - 

Üldkoosoleku otsusel laieneb kõigile, muidu mitte - - - - 

Tabel 166. Ei peaks kohalduma kõigile töötajatele – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Õiglane AÜ liikmete suhtes, motiveerib liikmeks astuma X X 

Lepingu kohaldumise alasse sattumine peab olema vabatahtlik X - 

Üldkoosoleku otsusel laieneb kõigile, muidu mitte - X 
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Võib nii ühte kui teistpidi 

Siia alla on kodeeritud kahte liiki vastused: 

1. Osapoolte õigus otsustada kellele kohaldub – automaatset kohaldumist ei ole vaja. 

Osapooled võivad ise otsustada, kellele leping kohaldub, kas kõigile või ainult ametiühingu 

liikmetele. 

„Noh, neid võib nii ja naa teha, eks ole.“ (Ametiühing) 

Tabel 167. Võib nii ühte kui teistpidi – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Osapoolte õigus otsustada kellele kohaldub X X - - X - X - 

Tabel 168. Võib nii ühte kui teistpidi – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Osapoolte õigus otsustada kellele kohaldub X X - - X - 

Tabel 169. Võib nii ühte kui teistpidi – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Osapoolte õigus otsustada kellele kohaldub - - - X 

Tabel 170. Võib nii ühte kui teistpidi – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Osapoolte õigus otsustada kellele kohaldub X - 

2.4.3 Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis on olnud probleemid, nende põhjused ja tagajärjed? 

Vastused alamgruppidesse ei jagunenud. 

Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid 

Selle punkti all toodi välja järgmised probleemid: 

1. Ei ole; 
2. Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas segadust; 
3. Ametiühing soovis kohaldad ainult ametiühingu liikmetele; 
4. Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ liikmeks astuma; 
5. Huvikonflikt, tingimused laienevad ka juhatajale, kes kirjutab lepingule alla. 

 

Ei ole – probleeme ei ole. 

„Ei. /.../ Seal *kollektiivlepingus+ on ju soodustused. Miks sellega [et ta kellelegi kohaldub] nagu mitte 

nõus olla?“ (Tööandja) 
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Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas segadust – kui ettevõttes on mitu lepingut, siis tekib 

küsimus, millistele töötajatele millist lepingut kohaldada. Kuigi seadus ütleb, et tuleks kohaldada 

soodsamat sätet, siis sageli ei ole soodsama sätte määratlemine kerge ning võib olla et erinevates 

lepingutes on erinevad soodsamad sätted. Samuti võib olla, et erinevad inimesed peavad erinevaid 

sätteid soodsaks (eriti töökorralduslikes, mitte rahalistes küsimustes). Probleemid tekivad ka sellest, 

kui üks inimene kuulub mitmesse ametiühingusse, kus omakorda on erinevate tingimustega 

lepingud. Kui need tingimused puudutavad töö korraldust (nt vahetuste pikkuseid), siis on nende 

samaaegne kohaldamine peaaegu võimatu. 

„Probleemid tekivad seal, kus /.../ kollektiivlepinguid on mitu. Ehk /.../ milline on soodsam tingimus 

/.../. Okei, kui seal on mingi selge numbrilise väljendusega /.../ *tingimus+, aga ma kardan, et paljud 

nendest /.../ kollektiivlepingu sätetest on ikkagi need, kus tekib vaidlus näiteks tööandja ja töötaja 

vahel. /.../ Kas töötajal on seaduse järgi õigus öelda, et mis mulle on mõistlik säte või soodsam säte 

/.../? „ (Tööandja) 

Ametiühing soovis kohaldad ainult ametiühingu liikmetele, kuid ei saanud – riigikohtu hiljutised 

lahendid näitavad, et kollektiivlepingu tingimuste kohaldamine ainult ametiühingu liikmetele ei ole 

õiguspärane käitumine. Samas ei ole õiglane, see et ametiühingu liikmed (kes on rahaliselt ja oma 

tegevusega panustanud sellesse, et paremad tingimused välja võidelda) ei saa mingit eeliskohtlemist.   

„Põhiline, mis tõusetub on see, et inimesed ütlevad, et meie näeme vaeva ja teised saavad ka hüve.“ 

(Ametiühing) 

Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ liikmeks astuma – kui leping laieneb kõigile siis väheneb 

motivatsioon ametiühingusse kuuluda ja liikmemaksu maksta.    

„Täna enam ei ole *ametiühingut+ ja ka paljud liikmed hakkasid ametiühingust välja astuma pärast 

seda, kui /.../ *sõlmiti+ see kollektiivleping, sest nad leidsid, et see on alternatiiv ja parem alternatiiv, 

kui on ametiühing.“ (Usaldusisik) 

Huvikonflikt, tingimused laienevad ka juhatajale, kes kirjutab lepingule alla – kas juhtkonna liige on 

ka töötaja? Kui jah ja ta ise kirjutab kollektiivlepingule alla, siis on sellesse olukorda sisse kirjutatud 

huvikonflikt – ta määrab ise oma töötingimusi. See probleem tõusetub nt sihtasutustes, mille 

finantseerimine on määratud organisatsioonist väljastpoolt. 

„Meil on tegemist sihtasutusega, kus on /.../ töötajad ja /.../ on ka sihtasutuse juhatus. /.../ Juhatus 

ühes persoonis juhataja näol. Ja tekkis /.../ küsimus, et kuhu /.../ tema paikneb. Kas ta on /.../ 

kollektiivlepingus ka töötaja, kuna ta ka kirjutab tööandja poolselt alla. Siis me leppisime siin kokku, 

et ka juhataja on /.../ töötaja ja paikneb /.../ nii puhkuste osas, palgatabelis kui ka /.../ kaitseriietuste 

osas siin tabelis /.../.“ (Tööandja) 

Tabel 171. Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X X - X - - - 

Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas 
segadust 

X - - - - - - X 

Ametiühing soovis kohaldad ainult X - - - - - X - 



123 

 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

ametiühingu liikmetele 

Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ 
liikmeks astuma 

- X X - - - - - 

Huvikonflikt, tingimused laienevad ka 
juhatajale, kes kirjutab lepingule alla 

X - - - - - - - 

Tabel 172. Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei ole X X X X X X 

Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ liikmeks astuma - X X - - - 

Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas segadust X - - - - - 

Ametiühing soovis kohaldad ainult ametiühingu 
liikmetele 

X - - - - - 

Huvikonflikt, tingimused laienevad ka juhatajale, kes 
kirjutab lepingule alla 

- - - X - - 

Tabel 173. Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole - X - X 

Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas segadust - - - X 

Ametiühing soovis kohaldad ainult ametiühingu liikmetele - - - X 

Huvikonflikt, tingimused laienevad ka juhatajale, kes kirjutab 
lepingule alla 

- X - - 

Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ liikmeks astuma - - - - 

Tabel 174. Kollektiivlepingute kohaldumisalaga seotud probleemid – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Ei ole X - 

Kõigile laienev leping ei motiveeri AÜ liikmeks astuma X - 

Mitu lepingut tekitab kohaldumise osas segadust X - 

Ametiühing soovis kohaldad ainult ametiühingu liikmetele X - 

Huvikonflikt, tingimused laienevad ka juhatajale, kes kirjutab lepingule alla X - 

 

2.5 Kollektiivlepingute sõlmimise ja läbirääkimiste protsess 

2.5.1 Sissejuhatus 

Käesoleva teema all olid järgmised uurimisküsimused ja need on vastatud alljärgnevate 

alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Kui reeglistatud peaks olema läbirääkimiste protsess? Kui detailselt, ulatuslikult ja miks peaks 

seadus reguleerima läbirääkimiste protsessi? (kas peaks olema tähtajad lepingu projektile, 
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kokkuleppele jõudmisele, protsess dokumenteeritaks kirjalikult jne). – Läbirääkimiste 

kohustuslikkus / Muud läbirääkimistega seotud küsimused.  

 Kas, kuna, millistel tingimustel peaks olema võimalik öelda, et lepingu läbirääkimised ei 

kanna vilja on nurjunud? – Mis tingimuste lugeda läbirääkimised nurjunuks. 

 Kuidas ja miks läbirääkimiste tulemusetus peaks mõjutama kehtivat lepingut? – Nurjumise 

tagajärjed. 

 Millised on sõlmimise probleemid, mis on selle tagamaad ja põhjused ja mis on selle 

tagajärjed töösuhetele, töötingimustele? – Läbirääkimistega seotud probleemid. 

Alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitaja), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu lõikes, 

vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes. 

Läbirääkimiste kohustuslikkus 

Uurimisküsimused:  Kui reeglistatud peaks olema läbirääkimiste protsess? Kui detailselt, ulatuslikult 

ja miks peaks seadus reguleerima läbirääkimiste protsessi? (kas peaks olema tähtajad lepingu 

projektile, kokkuleppele jõudmisele, protsess dokumenteeritaks kirjalikult jne). 

Selle punkti all toodi välja kolme liiki seisukohti: 

1. Nagu praegu; 

2. Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum; 

3. Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud. 

Nagu praegu – läbirääkimiste kohustuslikkus võiks olla reguleeritud nii nagu praegu kehtivas 

seaduses (läbirääkimised on kohustuslikud, alustada tuleks seitsme päeva jooksul teate saamisest ja 

rohkem polegi läbirääkimised reguleeritud). Siia alla on kodeeritud nii need vastused, mis ütlevad, et 

praegune regulatsioon sobib kui ka need, kes ütlevad, et peaks olema paika pandud kohustuslik 

läbirääkimiste astumine ning muus osas ei peaks olema regulatsioone. 

„Tegelikult *kehtivast regulatsioonist läbirääkimiste alustamise kohta+ /.../ on abi.  See vähemasti 

annab meile mingi pidepunkti, et tuua inimesi laua taha.  Sellele saab viidata /.../. Tavaliselt ei ole 

suutnud keegi seitsme päevaga laua taha tulla, ma isegi ei ole, kuigi meil tahetakse, et seitsme 

päevaga ilmutaks. Aga /.../ ta on selles mõttes /.../ *distsiplineeriv+.“ (Ametiühingute liit) 

Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum – läbirääkimine peaks küll olema kohustuslik, kuid aeg, 

mille jooksul peab pärast partneripoolse ettepaneku tegemist läbi rääkima hakkama võiks olla 

paindlikumalt reguleeritud (muuhulgas ka näiteks poolte kokkuleppel). 

„No vastama kindlasti peaks. Aga kas nüüd kohustus... Näiteks kui tööandjal tõepoolest ei ole aega. 

/.../ On mingid erakorralised asjad, mida ei saa edasi lükata. Siis peaks olema vastaspoolel võimalus 

ka sel hetkel keelduda läbirääkimistest ja pikendada seda aega, näiteks.“ (Tööandja) 

Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud – ka läbirääkimistesse astumine ei peaks olema 

kohustuslik, partneri ettepanek läbirääkimisteks ei peaks kaasa tooma kohustust hakata läbi rääkima. 

„Ma olen igasuguse kohustuse sõnatüvega väga, väga ettevaatlik. Ma ei taha /.../, et seadus paneb 

veel ühe kohustuse mulle /.../ peale/.../, pigem ei.“ (Tööandja) 
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Tabel 175. Läbirääkimiste kohustuslikkus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Nagu praegu - X - X X - X X 

Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum X X - - - X - - 

Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud X - - - - - - - 

 Tabel 176. Läbirääkimiste kohustuslikkus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum X X - - X - 

Nagu praegu - X - - X - 

Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud - - - X - - 

Tabel 177. Läbirääkimiste kohustuslikkus – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum - X - - 

Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud - X - - 

Nagu praegu - - - - 

Tabel 178. Läbirääkimiste kohustuslikkus – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Kohustuslik, kuid alustamise aeg paindlikum X - 

Nagu praegu X - 

Läbirääkimised ei peaks olema kohustuslikud X - 

Muud läbirääkimistega seotud küsimused  

Uurimisküsimused: Kui reeglistatud peaks olema läbirääkimiste protsess? Kui detailselt, ulatuslikult 

ja miks peaks seadus reguleerima läbirääkimiste protsessi? (kas peaks olema tähtajad lepingu 

projektile, kokkuleppele jõudmisele, protsess dokumenteeritaks kirjalikult jne). 

Siia alla on kodeeritud mõtted selle kohta, kuidas muud läbirääkimistega seotud aspektid peaksid 

olema sätestatud. Selle punkti all toodi välja järgmised mõtted: 

1. Nagu praegu; 

2. Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla tähtajad; 

3. Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste küsimustes; 

4. Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud; 

5. Läbirääkimistel võiks olla statuut; 

6. AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajatelt; 

7. Kohustus arvestada eelarve planeerimise tähtaegadega; 

8. Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud, kuid osapooled ise otsustavad; 

9. Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi läbirääkijaid; 

10. Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole otsustada. 

Nagu praegu – võiks olla reguleeritud nagu praegu. 
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„/.../ Ma ei näe väga suurt võimalust, või meie ei näe väga suurt võimalust siin regulatsiooniga 

midagi muuta, parandada /.../. Et põhimõtteliselt on see kehtiv õigus /.../ enam-vähem OK.“ 

(Ametiühingute liit) 

Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla tähtajad – läbirääkimiste erinevatel etappidel (lisaks 

läbirääkimistesse astumise kohustusele) peaksid olema selged tähtajad, vastasel juhul jäävad 

läbirääkimised venima. 

„Nii läbirääkimiste juures kui ka lepitaja juures/../ peaks *tähtajad+ küll olema väga täpselt paigas. 

/.../ Ühesõnaga see, /.../on ettepanek tehtud, mitme päeva jooksul tuleb sellele vastata, mitme päeva 

jooksul peab koosoleku ära pidama, kõik see. Vot selline, see peab olema /.../.“  (Ametiühingute 

liidud) 

Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste küsimustes – riik võiks valmistada ette abimaterjale 

ja nõustada läbirääkijaid. 

„/.../ Ma teeks seda, et ma kõigepealt hästi tugeva /.../ nõustamise paneks nendele 

Sotsiaalministeeriumi juurde või kuhu mujale /.../. Et aidata või nõustada tööandjaid juhul kui 

ettevõtetes tahetakse luua kollektiivlepingut“ (Tööandja) 

Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud – osapoolte seisukohad ei ole kohati põhjendatud, 

see ei võimalda aga konstruktiivselt läbirääkimisi pidada. Kuidagi peaks tagama selle, et osapooled 

kasutavad konstruktiivseid argumente.  

„Kõigepealt - kogu aeg on ju ametiühing see, kes tuleb läbirääkimistele pakkumisi tegema. Terve 20 

aasta jooksul, ei ole ma suutnud nende käest välja meelitada seda, et /.../, millele te oma nõudmistes 

tuginete? Palun analüüsi, pange need prognoosid lauale /.../, millele te tuginete? /.../  Nad ei tugine 

mitte kunagi oma nõudmistel mitte mingisugustele algallikatele ega prognoosidele. Kasvõi 

statistikaametist, või tellitakse kelleltki majandusteadlaselt mingi uuring või ... Neil seda ei ole. /.../ 

Meie teeme siin igasuguseid arvestusi, tugineme maksuametite analüüsidele, mida tellime, paneme 

lauale. Neid jälle reeglina ei arvestata. Ja vot siit hakkabki see /.../ ebaterve läbirääkimiste õhkkond, 

mis tavaliselt, eriti /.../ edukas ei ole.“ (Tööandjate liit) 

Läbirääkimistel võiks olla statuut – osapooled võiksid läbirääkimiste pidamiseks sõlmida eraldi 

kokkuleppe, kus määratletakse ära millest ja kuidas räägitakse. See aitab hoida läbirääkimised 

konstruktiivsetena. 

„Minu arust see võiks olla. Minu arust see hõlbustab ikkagi hästi, hästi selgelt.“ (Tööandja)  

AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajatelt – vahest tekivad olukorrad, kus ametiühing tahab 

ühte, töötajad aga teist. Selleks, et niisuguseid olukordi ära hoida, peaks ametiühing 

demonstreerima, et see, mida ta läbirääkimistel nõuab, on tõesti ka töötajate tahe. Asi oleks selgem, 

kui ametiühingu liikmelisus on teada ja on näha, et sinna kuulub oluline osa töötajatest. 

„ *Ametiühing+ /.../võib nende kolme protsendi pärast läbi rääkida küll, aga küsimus on selles, kas /.../ 

need üheksakümmend seitse ka tahavad tõesti *seda mida ametiühing nõuab+? Kus on tööandja 

kindlus selles, et need üheksakümmend seitse ka nüüd ikka tahavad selle /.../ lepinguga seotud olla.“ 

(Tööandja) 
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Kohustus arvestada eelarve planeerimise tähtaegadega – osapoole peaksid arvesse võtma seda, 

millises rütmis planeeritakse eelarvet (olgu siis riigi või ettevõtte oma).  

„/.../ läbirääkimised peaksid algama selliselt, et *eelarve planeerimise protsessi+ arvestatakse 

läbirääkimiste alustamisel. /.../ Kui need nihkuvad /.../ ja need n.ö. finantsküsimused ja 

majanduslikud asjad ei ole /.../ paigas nende poolt, kes selle eest vastutavad, siis on veel liiga vara. 

Kui me jääme hiljaks, siis on rong läinud. /.../ me peame arvestama seda, kuidas riigieelarve 

menetlemise protsess käib.“ (Ametiühingute liidud) 

Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud, kuid osapooled ise otsustavad – läbirääkimiste 

pikkus peaks olema reguleeritud kui mitte väga jäigalt.  Näiteks võiksid osapooled omavahel kokku 

leppida, kui kaua läbirääkimised kestavad. Mõistlik pikkus võib sõltuda nt. situatsioonist ja 

teemadest. 

„Küsimus: *Kas+ /.../ võiks olla teatud situatsioonides hea, kui on mingi ajaline piirang pandud peale 

*läbirääkimiste pikkusele+? Vastus: Jah, /.../ võiks olla, aga ma arvan, et pigem lepivad mõlemad 

osapooled selle *ise+ kokku.“ (Tööandja) 

Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi läbirääkijaid – aegajalt tuuakse eksperdi nime all 

läbirääkimistele harutasandi ametiühingu esindajaid, kes ei esine mitte eksperdi vaid läbirääkija rollis. 

Seda ei tohiks lubada. 

„Praegu on ikkagi ju seadus selles mõttes kuritarvitatakse, et tuuakse sisse need haru- või keskliidu 

esindajad, kes sisuliselt räägivad ettevõtte tasandil läbi. See ei ole ju õige.“ (Tööandja)  

Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole otsustada – tööandjad ei ole aegajalt nõus läbi 

rääkima, kui delegatsiooni on kaasatud harutasandi ametiühingu esindajad (või muud inimesed 

väljapoolt ettevõtete). Osapoolel peaks olema õigus ise otsustada, kes nende delegatsioonis osaleb, 

nende eest läbi räägib. Samuti võiks ametiühingul olla õigus volitada kedagi (nt haruliitu) enda eest 

läbi rääkima. 

„/.../ ei võta küll tükki küljest ära, kui *seaduses+ öelda, et pooled on täiesti vabad, pädevad ise 

otsustama oma läbirääkimisdelegatsiooni üle. Tööandja ei saa nõuda, et ainult minu ettevõtte 

töötajad tohivad olla või /.../, et ei tohiks näiteks haruliitu kaasata“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 179. Muud läbirääkimistega seotud küsimused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Nagu praegu - X - - - - X X 

Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla 
tähtajad 

- X - - X - - - 

Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud X - - - - X - - 

Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud X - - X - - - - 

Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste 
küsimustes 

X - - - - - - - 

AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajate 
seas 

- - - - - X - - 

Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole - - - - - - X - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

otsustada 

Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi 
läbirääkijaid 

X - - - - - - - 

Kohustus arvestada finantsaasta tärmineid - - - - - - X - 

Läbirääkimistel võiks olla statuut X - - - - - - - 

Tabel 180. Muud läbirääkimistega seotud küsimused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Nagu praegu - X - - X - 

Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste 
küsimustes 

X - - - - - 

Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi 
läbirääkijaid 

X - - - - - 

Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla tähtajad - - - - X - 

Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud X - - - - - 

Läbirääkimistel võiks olla statuut X - - - - - 

Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud X - - - - - 

AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajate seas - - - - - - 

Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole 
otsustada 

- - - - - - 

Kohustus arvestada finantsaasta tärmineid - - - - - - 

Tabel 181. Muud läbirääkimistega seotud küsimused – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi 
lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste küsimustes - X - - 

Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi läbirääkijaid - - - X 

Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud - - X - 

Läbirääkimistel võiks olla statuut - - - X 

Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud - - - X 

AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajate seas - - - X 

Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole otsustada - - - X 

Kohustus arvestada finantsaasta tärmineid - - - - 

Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla tähtajad - - - - 

Nagu praegu - - - - 

Tabel 182. Muud läbirääkimistega seotud küsimused – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Nagu praegu X - 

Riigipoolne nõustamine kollektiivläbirääkimiste küsimustes X - 

Eksperdi nime all ei tohiks sisse tuua harutasandi läbirääkijaid X - 

Läbirääkimiste edasistel etappidel võiks ka olla tähtajad X - 

Läbirääkimiste pikkus peaks olema reguleeritud X - 

Läbirääkimistel võiks olla statuut X - 
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  KL on KL ei ole 

Nõue, et seisukohad peavad olema põhjendatud X - 

AÜ peaks tõestama, et tal on mandaat töötajate seas - - 

Delegatsiooni liikmete valik peab olema osapoole otsustada - - 

Kohustus arvestada finantsaasta tärmineid - - 

 

Mis tingimustel lugeda läbirääkimised nurjunuks 

Uurimisküsimused: Kas, kuna, millistel tingimustel peaks olema võimalik öelda, et lepingu 

läbirääkimised ei kanna vilja on nurjunud? 

Selle punkti all joonistusid välja järgmised valikud: 

1. Püsivate erimeelsuste korral – kui läbirääkimiste osapoolte arusaamad on vastandlikud ja 

lähenemist ei toimu, siis võiks läbirääkimised lugeda nurjunuks.  

„No siis, /.../olekski nurjunud, kui oleks mingisuguse punkti osas jäänud ikkagi lahkarvamus, 

et töötajad soovivad küll näiteks /.../ soodustusi või /.../ hüvesid, aga tööandja ütleb, et ei, 

selle jaoks ikkagi raha ei ole. Ja kui siis minnakse lahku, siis nad on nurjunud.“ (Tööandja) 

2. Osapoolte fikseeritud kinnitus nurjumise kohta – kui osapooled võiks üks osapooltest on 

kinnitanud (nt deklaratsiooniga), et läbirääkimised on nurjunud. 

„/.../  ühe /.../ huvitatud poole deklaratsioon, et läbirääkimised on lõppenud.“ (Tööandja) 

3. Teatud ajalimiidi ületamisel – kui mingi kokkulepitud ajaperioodi jooksul ei ole lahenduseni 

jõutud, siis võiks lugeda läbirääkimised läbikukkunuks. 

„Küsimus: Kas peaks kuidagi olema määratletud see, millal on läbirääkimised läbikukkunud?  

Vastus: Ma ütlen, tähtajad peavad olema.“ (Ametiühingute liit) 

4. Ei peaks olema määratletud – läbirääkimiste nurjumine ei vaja eraldi täpsustamist. 

„Seaduses ei saa kirja panna, et pool aastat /.../, siis võib-olla hakkavadki pooled venitama. 

/.../ Sellel ei ole mõtet.“ (Tööandja) 

Tabel 183. Mis tingimustel lugeda läbirääkimised nurjunuks – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Püsivate erimeelsuste korral X X X - - - - - 

Osapoolte fikseeritud kinnitus nurjumise 
kohta 

X - - - - - - X 

Teatud ajalimiidi ületamisel X X X - X - - - 

Ei peaks olema määratletud X - - - - - X - 

Tabel 184. Mis tingimustel lugeda läbirääkimised nurjunuks – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Püsivate erimeelsuste korral X X X X - X 

Osapoolte fikseeritud kinnitus nurjumise kohta X - - - - - 

Teatud ajalimiidi ületamisel X X X - - - 

Ei peaks olema määratletud X - - - - - 



130 

 

Tabel 185. Mis tingimustel lugeda läbirääkimised nurjunuks – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Püsivate erimeelsuste korral - X - - 

Osapoolte fikseeritud kinnitus nurjumise kohta - X X - 

Ei peaks olema määratletud - X - - 

Teatud ajalimiidi ületamisel - X - - 

Tabel 186. Mis tingimustel lugeda läbirääkimised nurjunuks – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Püsivate erimeelsuste korral X - 

Osapoolte fikseeritud kinnitus nurjumise kohta X - 

Teatud ajalimiidi ületamisel X - 

Ei peaks olema määratletud X - 

 

Nurjumise tagajärjed 

Uurimisküsimus: Kuidas ja miks läbirääkimiste tulemusetus peaks mõjutama kehtivat lepingut? 

Selle punkti all toodi välja kaks järgmist valikut: 

1. Nagu praegu – olemasolev olukord on piisavalt hästi reguleeritud, siiani kehtinud lepingu 

tingimused peaksid edasi kehtima, vahepeal võib toimuda lepitamine, kui valmisolek jälle 

tekib, siis tuleks uuesti katsetada läbi rääkida.  

„Võetakse aeg maha ja jõutakse kompromissini, järgmisel korral. Ega siis läbirääkimised ei 

pruugi olla lihtsad. Siis tuleb aeg maha võtta, natuke seedida asja, saame kuu aja pärast või 

kahe kuu pärast uuesti kokku mingi aja pärast /.../.“ (Ametiühing)  

„/.../see peaks loomulik olema. Mõtle kui hirmus, kui lagundad kõik selle, mis on tehtud. Ja 

millest siis veel kinni hoida? See on ju absurd.“ (Ametiühingute liidud) 

2. Lepingu kehtivus lõppeb – siiani kehtinud lepingu tingimused ei tohiks edasi kehtida või 

võiks kehtid mingi üleminekuperioodi jooksul lõppeda. 

„Juhul kui olukord on võrreldes selle esmase lepinguga vahepeal oluliselt muutunud, siis 

ilmselt ei pruugi olla enam mõistlik sama lepingu raames edasi käituda. Sellest 

sajaprotsendiliselt /.../ lähtuda. /.../ Olukordi on võib-olla erinevaid, aga tõesti, kui/.../ ühel 

hetkel oli meil [olu]kord A ja teisel hetkel tulevikus on hoopis midagi muud, kuhu see leping 

iseenesest ei sobi, kas me siis /.../ peaksime seda järgima edasi. Sõltumata sellest, et 

objektiivselt ta enam sinna olukorda ei mahu? Küsija: Et peaks olema mingid tagajärjed 

olemasolevale lepingule, kui ei jõuta kokkuleppele? Vastaja: Ilmselt küll.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 187. Nurjumise tagajärjed – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Nagu praegu X X X - X X X X 

Lepingu kehtivus lõppeb X - X X - X - - 
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Tabel 188. Nurjumise tagajärjed – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Nagu praegu X X - X - X 

Lepingu kehtivus lõppeb X - X - - - 

Tabel 189. Nurjumise tagajärjed – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Lepingu kehtivus lõppeb - X - X 

Nagu praegu - X X - 

Tabel 190. Nurjumise tagajärjed – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Nagu praegu X - 

Lepingu kehtivus lõppeb X - 

Läbirääkimistega seotud probleemid  

Uurimisküsimus: Millised on sõlmimise probleemid, mis on selle tagamaad ja põhjused ja mis on 

selle tagajärjed töösuhetele, töötingimustele? 

Selle punkti all toodi välja järgmised probleemid: 

1. Tööandja ei taha läbi rääkida; 
2. Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse olukorraga; 
3. Läbirääkimiste protsess on formaalsus; 
4. Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad probleeme; 
5. Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud; 
6. AÜ tuleb läbirääkimistele ebarealistlike nõudmistega; 
7. Delegatsioonil pole reaalseid volitusi; 
8. Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue lepingu sõlmimine või vana muutmine; 
9. Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste kaasamisele läbirääkimistele; 
10. Töötajad või AÜ ei taha läbi rääkida; 
11. Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve; 
12. AÜ eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus usaldusisik on olemas; 
13. Palju läbirääkimispartnereid on koormav; 
14. Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu kehtimise ajal; 
15. päeva ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise aeg; 
16. Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed; 

17. Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat; 

18. Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid; 

19. Töörahu ei võimalda streikida. 

Tööandja ei taha läbi rääkida – tööandja ei soovi töötajatega läbi rääkida või töötajatele tundub, et 

tööandja ei soovi nendega läbi rääkida. 

„Kollektiivlepingut ei olnud sellepärast, et tööandja ei soovinud sõlmida kollektiivlepingut. Viivitas, 

viivitas, ütles, et ei ole aega, ei ole aega ja lõpuks siis jäi-jäi-jäi.“ (Ametiühing) 
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Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse olukorraga – kollektiivläbirääkimiste protsessi osas ja 

lepingu sõlmimisel olulisi probleeme ei ole. 

„Küsimus:  /.../ teie /.../ olete rahul sellega, kuidas /.../  läbirääkimiste protsess teil toimub kui 

toimuvad mingid muudatused kollektiivlepingus /.../?  Vastus: Jah, ma arvan /.../, et meil ei ole 

selliseid probleeme ja meil ei ole /.../ kitsaskohti. /.../ Me saame ikka /.../ majas oma asjadega 

hakkama.“ (Usaldusisik) 

Läbirääkimiste protsess on formaalsus – läbirääkimiste protsess on formaalsus, millele erilist 

tähelepanu ei pöörata ja see tegelikult ei tekita ka väga suuri probleeme, sest osapooled on 

suhteliselt passiivsed. 

„/.../ Kuna meil on kogu aeg kollektiivleping olnud (läbi aastakümnete juba) /.../, eks ta on uuenenud 

/.../ ja muutunud vastavalt seadustele ja võimalustele, aga meil /.../ ei ole seal mingit sellist 

läbirääkimiste protsessi olnud.“ (Usaldusisik) 

Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad probleeme – tööandjad tunnevad, et harutasandi 

ametiühingu esindajad ei ole huvitatud ettevõtte käekäigust ja otseselt ei kanna läbirääkimiste 

tulemuste eest ka vastutust (kui ettevõte kannab majanduslikku kahju siis nende töökohad ei ole 

ohus). Avaldavad suuremat survet ettevõttele. Probleemiks on kolmandate isikute kaasamisel 

läbirääkimistele ka ärisaladuse hoituse tagamine. 

„Kui sa räägid oma töötajaga läbi, siis tal on ka töökoht oluline. Aga nendel *haruliidu esindajad+ ei 

ole. Nendel on see ametiühingu liidri koht ja *selle+ /.../ nad saavad säilitada *isegi kui ettevõte on 

sunnitud tegevuse lõpetama+.“ (Tööandja) 

„Küsimus on minu praktika pinnal selles, et kas /.../ mingis firmas töötaval ametiühingul on õigus 

palgata eksperte väljastpoolt seda ettevõtet, /.../ kas siis oma haruametiühingust või kuskilt mujalt 

/.../. Ja mismoodi on tagatud tööandja ärisaladus ja muude selliste õiguste kaitse?“ (Tööandjate liit) 

Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud – kui läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud, siis venivad need 

pikaks. 

„/.../ Ainuke probleem, /.../ on /.../ kollektiivsete töötülide lahendamise puhul ja just lepingute 

sõlmimisel /.../ see, et ajalimiit /.../ puudub. Mistõttu protsess venib. /.../ Ja see tekitab probleeme.“ 

(Ametiühing) 

Töötajad või ametiühing ei taha läbi rääkida – olukordades, kus ettevõttel on vaja reageerida 

kaubaturul toimunud muudatustele ei ole töötajatel huvi läbirääkimistel osaleda, sest uue lepingu 

puudumisel kehtib vana leping. 

„Kui partneri väga selge seisukoht on /.../, et see on vere ja higiga kahekümne aasta jooksul kätte 

võidetud /.../ sotsiaalsed garantiid, mida me käest ei anna. /.../ Meie teeme järgmise ettepaneku, 

sealt tuleb vastus, ei sobi. /.../ nad on rahul sellega, mis neil on.“ (Tööandja) 

Delegatsioonil pole reaalseid volitusi –  läbirääkimisi peavad inimesed, kellel ei ole reaalseid volitusi 

kokkulepete sõlmimiseks. 
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„/.../ Oleme pidanud läbi rääkima /.../ ettevõtte juristiga, *kes+ /.../ ei olnud nagu ettevõtte enda 

juristiga vaid palgatud advokaadiga, mis tähendab seda, et talle ei ole mingeid volitusi antud ja tema 

ainuke volitus ja ülesanne on *osalemine läbirääkimistes+, kinnitades seejuures, et nad on väga 

konstruktiivsed. Siin tekib see küsimus, et ei ole mõeldav see, et läbirääkimisi viivad läbi need, kes ei 

ole seotud *ettevõttega+.“ (Ametiühingute liidud) 

Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue lepingu sõlmimine või vana muutmine – see, et 

lepingu tähtaeg saab läbi, kui tingimused kehtivad edasi on segadust tekitav, tuleks kaaluda paremat 

sõnastust seaduses. 

„/.../ ei ole mõtet ajada lihtsat asja segamini. Me räägime, kas leping on või ei ole. /.../ lepingu 

kehtivusaeg, mis on fikseeritud, on läbi, see ei katkesta *aga+ lepingu kehtivust. Tähendab, mina 

tahan öelda, et see on hea, ta peab jääma, aga kindlasti tuleb mõtelda, kuidas seda kirjutada 

*seadusesse+.“ (Ametiühing) 

Ametiühingu tuleb läbirääkimistele ebarealistlike nõudmistega – ametiühingu nõudmised on nii 

äärmuslikud, et ei ole midagi läbi rääkida.  

„Ametiühing tollel ajal lepingu osapoolena oli lihtsalt põhimõtteliselt kritiseerija ja /.../ vastuseisja. 

/.../ hoiak oli lihtsalt selline, /.../ äärmuslik neil.“ (Usaldusisik)  

Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste kaasamisele läbirääkimistele  – väljapoolt ettevõtet 

tulnud läbirääkijad ei leia tööandja poolset tunnustamist (tööandja ei ole nõus nende kuulumisega 

delegatsiooni). 

„Täna on /.../ hästi sage juhtum, kus tööandja mõtleb, et /.../ räägime ilusti läbi *oma ettevõtte 

töötajatega+, aga ma ikka räägin oma inimestega, mis tegelikult tähendab seda, et mõjutatakse, 

üritatakse ikka kotti tõmmata [kui haruliit ei ole juures].“ (Ametiühingute liit) 

Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve – kohati ei esinda ametiühing kõigi töötajate huve. 

„Üks asi muidugi, mis on nendel päris keeruline olnud, on kasvõi seesama puhkuste periood, sest et 

üks niisugune väga naljakas  lugu oli, kus, kus ametiühing nõudis kõvasti puhkuseid ja /.../ töötajad ei 

tahtnud nii pikka puhkust.“ (Tööandja) 

Palju läbirääkimispartnereid on koormav – tööandja on kohustatud läbi rääkima kõigi töötajate 

esindustega, kes seda teha soovivad, see on koormav. Isegi kui nad õnnestub ühe laua taha saada, ei 

ole sageli seisukohad enne ühtlustatud. 

„*Töötajad+ ei saa omavahel kokkuleppele ja siis tuleb see kõik tööandjaga läbirääkimistele, mistõttu 

läbirääkimised käivad pikalt.“ (Tööandja) 

Ametiühingu eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus usaldusisik on olemas – kui kaasamine juba 

toimib läbi usaldusisikute ja seejärel tekib ettevõttesse ametiühing, ametiühingule läbirääkimiste 

eelisõiguse andmine lõhub toimivat süsteemi.  

„Nüüd /.../ algab /.../ see kemplemine /.../ pihta, /.../ et nad ei tahtnud töötajate usaldusisikuid, vaid 

leidsid, et ühesõnaga ametiühingud peavad ikkagi läbi rääkima.“ (Tööandja) 
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Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu kehtimise ajal – leping sai alles sõlmitud, kuid juba 

soovitakse seda muuta. 

„/.../ probleem oli *selles+, et kollektiivlepingu kehtivusajal tulid niiöelda uued probleemid ja algasid 

/.../ läbirääkimised, /.../ mitte vana lepingu pinnalt, vaid algatati sisuliselt uus läbirääkimine uue 

lepingu sõlmimiseks.“ (Tööandja) 

Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid – tööandja avaldab töötajate delegatsiooni liikmetele 

survet. 

„Kui me istusime läbirääkimistel, tööandja lihtsalt ähvardas komisjoni liikmeid. /.../ Mind isiklikult.“ 

(Ametiühing) 

Seitse päeva etteteatamist ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise aeg – täna seaduse kirjas olev 

nõue alustada läbirääkimisi seitsme päeva ei ole realistlik, nii kiiresti ei jõua reageerida. 

„Praegu on nagu nii, et me peaksime seitsme päeva jooksul reageerima /.../ ja [juba] laua taha 

istuma, aga... Meil ei ole seda võimalustki.“ (Tööandja) 

Töörahu ei võimalda streikida – läbirääkimisi peaks alustama juba enne, kui leping lõppeb. Kuid enne 

lepingu lõppemist ei ole mingit võimalust tööandjat survestada, sest kehtib töörahu.  

„See peaks olema tegelikult ikkagi niimoodi, et kui on uuesti alustatud läbirääkimisi, siis /.../ ei peaks 

töörahu kehtima, /.../ muidu puudub ju /.../ see kõige, /.../ räigem võimalus tööandjat survestada 

/.../. Meil on kollektiivleping/.../. Meil on seal kümme punkti, aga meil on üks punkt palk ja nüüd me 

tahame taotleda suuremat palka. Kõik ülejäänud meile /.../ sobib/.../. Aga kui me hakkame suuremat 

palka taotlema ja meil ei ole selle juures võimalust /.../ streigiga ähvardada, /.../ siis, survestamise 

võimalus on sel juhul täiesti kadunud.“ (Ametiühingute liit) 

Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat – tööandja ei pea töötajate poolset läbirääkijad piisavalt 

kompetentseks või enda vääriliseks.  

„/.../ mind nagu ei tahetud üldse /.../ aktsepteerida. /.../ mingi lihtne autojuht tuleb ja hakkab 

minuga asju arutama.“ (Ametiühing) 

Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed – kohati kiputakse juba läbiräägitud ja kokkulepitud asjadele 

viimasel hetkel midagi juurde lisama. See on ebaprofessionaalne ja raskendab kokkuleppe sõlmimist. 

„Meil oli just mingi lepingu uuendamine /.../ käsil, me olime /.../ kõik punktid läbi arutanud, /.../olime 

tegelikult ka tööandjaga need /.../ kooskõlastanud, me olime jõudnud /.../ ühisele arusaamisele ja kui 

me tulime kokku /.../ , et lepingut /.../ allkirjastada, /.../.siis inimene tuleb välja /.../ *ja+ ütleb nii, et ta 

ei ole nõus seda tegema, tal on veel sellised ja sellised küsimused tekkinud.“ (Usaldusisik) 

Tabel 191. Läbirääkimistega seotud probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Tööandja ei taha läbi rääkida X X X - X X X X 

Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse 
olukorraga 

X X X - - - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Läbirääkimiste protsess on formaalsus X - X - - - - - 

Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad 
probleeme 

X - - - - X - - 

Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud X X - - X - - - 

AÜ tuleb läbirääkimistele ebarealistlike 
nõudmistega 

X - X X - - - - 

Delegatsioonil pole reaalseid volitusi - X - - X - - - 

Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue 
lepingu sõlmimine või vana muutmine 

X X - - - - - - 

Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste 
kaasamisele läbirääkimistele 

- - - - X - X - 

Töötajad või AÜ ei taha läbi rääkida X - - - - - - - 

Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve X - - - - X - - 

AÜ eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus 
usaldusisik on olemas 

X - - - - X - - 

Palju läbirääkimispartnereid on koormav X - - - - - - - 

Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu 
kehtimise ajal 

- - - - X X - - 

7 päeva ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise 
aeg 

X - - - - - - - 

Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed - - X - - - - - 

Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat - X - - - - - - 

Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid - X - - - - - - 

Töörahu ei võimalda streikida - - - - X - - - 

 Tabel 192. Läbirääkimistega seotud probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Tööandja ei taha läbi rääkida X X X X X - 

Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse olukorraga X X X X X X 

Läbirääkimiste protsess on formaalsus X - X X - X 

Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud X X - - X - 

Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue lepingu sõlmimine 
või vana muutmine 

X X - X - - 

Töötajad või AÜ ei taha läbi rääkida X - - X - - 

Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad probleeme X - - - - - 

AÜ tuleb läbirääkimistele ebarealistlike nõudmistega X - X - - - 

Delegatsioonil pole reaalseid volitusi - X - - X - 

Palju läbirääkimispartnereid on koormav X - - - - - 

7 päeva ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise aeg X - - - - - 

Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve - - - X - - 

AÜ eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus usaldusisik on olemas X - - - - - 

Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed - - X - - - 

Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat - - - - X - 

Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid - X - - - - 

Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste kaasamisele 
läbirääkimistele 

- - - - - - 
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   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Töörahu ei võimalda streikida - - - - - - 

Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu kehtimise ajal - - - - - - 

Tabel 193. Läbirääkimistega seotud probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

   Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse olukorraga - X X - 

Läbirääkimiste protsess on formaalsus - X X X 

Töötajad või AÜ ei taha läbi rääkida - X - X 

Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad probleeme - X - X 

Palju läbirääkimispartnereid on koormav - - - X 

Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue lepingu 
sõlmimine või vana muutmine 

- X - X 

Tööandja ei taha läbi rääkida - X - X 

7 päeva ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise aeg - X - - 

Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve - X - - 

AÜ eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus usaldusisik on olemas - - - X 

AÜ tuleb läbirääkimistele ebarealistlike nõudmistega - X - - 

Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud - X - - 

Delegatsioonil pole reaalseid volitusi - - - - 

Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed - - - - 

Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat - - - - 

Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste kaasamisele 
läbirääkimistele 

- - - - 

Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid - - - - 

Töörahu ei võimalda streikida - - - - 

Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu kehtimise ajal - - - - 

Tabel 194. Läbirääkimistega seotud probleemid – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Tööandja ei taha läbi rääkida X X 

Ei ole probleeme, ollakse rahul praeguse olukorraga X - 

Läbirääkimiste protsess on formaalsus X - 

Läbirääkimised ei ole ajaliselt piiratud X - 

Segane, kas kollektiivlepingu sõlmimine on uue lepingu sõlmimine või vana 
muutmine 

X - 

Töötajad või AÜ ei taha läbi rääkida X - 

Väljapoolt tulnud läbirääkijad tekitavad probleeme X X 

AÜ tuleb läbirääkimistele ebarealistlike nõudmistega X - 

Delegatsioonil pole reaalseid volitusi X - 

Palju läbirääkimispartnereid on koormav X - 

7 päeva ei ole realistlik läbirääkimiste alustamise aeg X - 

Ametiühing ei esinda kõigi töötajate huve X - 

AÜ eelisõigus läbi rääkida olukorras, kus usaldusisik on olemas X - 

Läbirääkijad on ebaprofessionaalsed X - 

Tööandja ei aktsepteeri töötajate esindajat X - 

Tööandja ähvardab delegatsiooni liikmeid X - 

Tööandja seisab vastu ettevõtteväliste inimeste kaasamisele läbirääkimistele - - 
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  KL on KL ei ole 

Töörahu ei võimalda streikida - - 

Uusi läbirääkimisi nõutakse vana lepingu kehtimise ajal - - 

 

2.6 Läbirääkimiste ühisdelegatsioonid, ühisesindused  

2.6.1 Sissejuhatus 

Üldise suhtumise all olid järgmised alateemad: 

1. Miks on ühisesindusi vaja? 

2. Kas ja kuidas peaks ühisesindused olema reguleeritud? 

3. Ühisesindustega seotud probleemid. 

Uurimisküsimused on kaetud järgmiste alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Millisel juhul, milliste töötingimuste ja töösuhteid puudutavate küsimuste kokkuleppimiseks 

oleks vaja ühisesindusi? – Miks on ühisesindusi vaja? 

 Millisel viisil peaks ühisesinduse moodustama, millisel viisil lepinguid läbi rääkima ja 

sõlmima? Millisel viisil peaksid ühisesindused oma liikmeid esindama? Kui detailselt peaks 

ühisesinduste moodustamist ning ühisesinduste vahendusel toimuvate läbirääkimiste 

tingimusi, vormi, protsessi jm reguleerima? Kuidas peaks pooled läbirääkimistel käituma, kui 

ühisesindus laguneb? Kas ja miks peaks ühiselt alustatud läbirääkimised ka ühiselt lõpetama? 

Kas ühisesinduste moodustamine ja nende vahendusel toimuvad läbirääkimised võivad kaasa 

tuua läbirääkimiste venimise? Kuidas peaks toimima? – Ühisesinduste moodustamine peaks 

olema soovituslik või isegi kohustuslik / Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema 

vabatahtlik, vähereguleeritud / Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud 

ettepanekud. 

 Mis on olnud ühisesinduste probleemid, mis on olnud probleemide põhjused ja tagajärjed? 

Kas ühisesinduste moodustamine ja nende vahendusel toimuvad läbirääkimised võivad kaasa 

tuua läbirääkimiste venimise?  – Ühisesindustega seotud probleemid. 

Alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu lõikes, 

vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes, vastaja ühisesindustega kokkupuutumise lõikes.   

Miks on ühisesindusi vaja 

Uurimisküsimus: Millisel juhul, milliste töötingimuste ja töösuhteid puudutavate küsimuste 

kokkuleppimiseks oleks vaja ühisesindusi?  

Selle teema all süstematiseeriti vastused järgmistesse gruppidesse: 

1. Aja kokkuhoid; 
2. Annab informeeritumad ja kompetentsemad töötajate esindajad; 
3. Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks; 
4. Muudab protsessi avalikuks; 
5. Kui on mitu töötajate esindajat, siis ühisesindusega on lihtsam kokku leppida. 
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Aja kokkuhoid – kõigi töötajate esindajatega korraga läbi rääkides on võimalik (tööandja) aega kokku 

hoida. 

„Õige pisut hoiab nende läbirääkijate aega kokku. Ega muud plussi ei ole.“ (Tööandja) 

Annab informeeritumad ja kompetentsemad töötajate esindajad – ühisdelegatsioonid tagavad 

kokkuvõttes töötajate veidi parema informeerituse, samuti õpitakse oma läbirääkimispartneritelt.    

„Ma arvan, et hea on see, et see informatsioon on vähemalt viiel inimesel natuke /.../ rohkem kohal 

kui teistel. /.../ ega rohkem ma ei oskagi välja tuua. Nad on rohkem /.../ informeeritumad natukene, 

võib-olla.“ (Usaldusisik) 

Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks – ühisdelegatsioonid oleksid kasulikud, nende 

töötingimuste läbirääkimiseks, mis on samad suurematele või kõigile töötajate gruppidele (nt öösel 

töötamise eest makstav lisatasu). Ühisdelegatsiooniga läbi rääkimine tagab erinevate töötajate 

gruppide arvamuse samaaegse arvesse võtmise. 

„Kui me räägime haigla tasandist, siis on palju asju, mis on seotud. /.../ just /.../ töötingimused/.../, 

näiteks öötunnid, öötunni töö tasustamise protsendid ja sellised töötingimused, näiteks, mis on täiesti 

/.../ olmelised /.../ mis puudutavad tegelikult kõiki.“ (Ametiühingute liit) 

Muudab protsessi avalikuks – ühisdelegatsioonidega läbirääkimise korral on läbirääkimised kõigile 

töötajate esindajatele nähtavad. Pole põhjust karta kokkumängu või kokkulepete rikkumist. 

„Protsess on avalik. Nad teavad, mis toimub. Keegi ei süüdista pärast seljataga tegutsemises.“ 

(Ametiühingud) 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis ühisesindusega on lihtsam kokku leppida – mitme töötajate 

esindajaga on ühisdelegatsioonis lihtsam kokkuleppele jõuda.  

„Tööandjal on oluliselt lihtsam leppida kokku ühe esindajaga kui terve hulgaga.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 195. Miks on ühisesindusi vaja – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Aja kokkuhoid X - - X - X - - 

Annab informeeritumad ja kompetentsemad 
töötajate esindajad 

- X X - - - - - 

Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks - X - - X - - - 

Muudab protsessi avalikuks - X - - - - - - 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis 
ühisesindusega on lihtsam kokku leppida 

- - - - - X - - 

Tabel 196. Miks on ühisesindusi vaja – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Aja kokkuhoid X - - - - - 

Annab informeeritumad ja kompetentsemad töötajate esindajad - X X - - - 

Muudab protsessi avalikuks - X - - - - 
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   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks - X - - - - 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis ühisesindusega on lihtsam 
kokku leppida 

- - - - - - 

Tabel 197. Miks on ühisesindusi vaja – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Aja kokkuhoid - X X X 

Muudab protsessi avalikuks - - - - 

Annab informeeritumad ja kompetentsemad töötajate esindajad - - - - 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis ühisesindusega on lihtsam kokku 
leppida 

- - - - 

Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks - - - - 

Tabel 198. Miks on ühisesindusi vaja – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Aja kokkuhoid X - 

Annab informeeritumad ja kompetentsemad töötajate esindajad X - 

Kõiki puudutavate tingimuste läbirääkimiseks X - 

Muudab protsessi avalikuks X - 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis ühisesindusega on lihtsam kokku leppida - - 

Tabel 199. Miks on ühisesindusi vaja – vastuste liigid ühisesindusega delegatsioonis osalemise järgi   

  Ühisdelegatsioone on kasutatud Ühisdelegatsioone ei ole 

Aja kokkuhoid X - 

Annab informeeritumad ja 
kompetentsemad töötajate esindajad 

X - 

Kõiki puudutavate tingimuste 
läbirääkimiseks 

X - 

Muudab protsessi avalikuks X - 

Kui on mitu töötajate esindajat, siis 
ühisesindusega on lihtsam kokku 
leppida 

- - 

 

2.6.2 Kas ja kuidas peaks ühisesindused olema reguleeritud? 

Uurimisküsimus: Millisel viisil peaks ühisesinduse moodustama, millisel viisil lepinguid läbi rääkima ja 

sõlmima? Millisel viisil peaksid ühisesindused oma liikmeid esindama? Kui detailselt peaks 

ühisesinduste moodustamist ning ühisesinduste vahendusel toimuvate läbirääkimiste tingimusi, 

vormi, protsessi jm reguleerima? Kuidas peaks pooled läbirääkimistel käituma, kui ühisesindus 

laguneb? Kas ja miks peaks ühiselt alustatud läbirääkimised ka ühiselt lõpetama? Kas ühisesinduste 

moodustamine ja nende vahendusel toimuvad läbirääkimised võivad kaasa tuua läbirääkimiste 

venimise? Kuidas peaks toimima? 

Selle teema alla kodeeritud vastused rühmitati kolme suuremasse gruppi: 

1. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik; 
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2. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud; 

3. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud. 

Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik 

Vastused, mille kohaselt peaks ühisdelegatsioonide kasutamine olema soovituslik või kohustuslik. 

Selle punkti all toodi välja järgmised põhjendused:  

1. Tööandjal oleks lihtsam; 
2. Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades oleks see vajalik; 
3. Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste töötajate esindajate kaasamiseks; 
4. Ei põhjenda. 

 

Tööandjal oleks lihtsam – kuna ühisdelegatsiooni  puudumisel kaasneb sellega tööandjale erinevaid 

ebameeldivusi (mitmed läbirääkimised, erinevad lepingud), siis ongi põhjuseks, miks 

ühisdelegatsioone oleks vaja see, et see lihtsustaks tööandja tegevust.  

„Ise ma arvan, et mida vähem paberit, seda parem oleks.“ (Tööandja) 

„/.../ ma arvan, et /.../ võiks olla küll selline süsteem /.../, et usaldusisikud peaksid vajadusel 

moodustama ikkagi ühise delegatsiooni. Et kui tõepoolest tööandja palub neil tulla ühe lepinguga 

välja, siis seda peaks /.../ arvesse võtma. /.../see tõenäoliselt ei ole väga mõistlik, kui usaldusisikud 

saavad seda õigust *eraldi läbi rääkida+ /.../ väga stiihiliselt kasutada. /.../ see tõepoolest on nagu 

tohutu /.../ koormus.“ (Tööandjate liit) 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades oleks see vajalik – kui räägitakse läbi teemasid, mis 

puudutavad erinevaid osapooli, siis oleks ühisdelegatsiooni loomine mõistlik. 

„/.../ Ütleme, öö-töö eest seaduses on ette nähtud *niipalju+, aga meilt saab lisatasu, et mitte vähem 

kui 15%, õhtu sees mitte vähem kui niipalju protsenti. /.../. Vaat see on nagu üle*kontserniline+. Aga 

siis, igaühel on oma täiendus, eks ju?“ (Ametiühing) 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste töötajate esindajate kaasamiseks –  kui mõned 

esindajate grupid on väga väikesed või teised grupid ei soovi neid kaasata, siis peaks seadus suunama 

ühisdelegatsiooni moodustamisele.  

„Olukorras, kus ikkagi esindusulatused on /.../ äärmiselt ebavõrdsed/.../ peaks seadus /.../ ikkagi 

kohustama ametiühinguid vähemalt /.../ kaasama usaldusisikuid või olema nõus nende 

kaasamisega.“ (Tööandja) 

Ei põhjenda – vastused, mille kohaselt ühisdelegatsioonid oleksid soovitatavad v kohustuslikud, kui 

milles ei ole antud täpset põhjendust, miks see nii peaks olema. 

„Ma arvan, et kui sa küsid minu käest, kui ettevõtte esindaja käest, siis loomulikult ei peaks olema 

*suure hulga ametiühingutega ettevõttes kõigil õigus eraldi läbi rääkida+.“ (Tööandjate liit) 
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Tabel 200. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Tööandjal oleks lihtsam X - - - - X - - 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades 
oleks see vajalik 

- X - - X - X - 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste 
töötajate esindajate kaasamiseks 

X - X - - - - - 

Ei põhjenda - - - - - X - - 

Tabel 201. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik – vastuste liigid vastaja 
tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes   

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Tööandjal oleks lihtsam X - - - - - 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste 
töötajate esindajate kaasamiseks 

X - X - - - 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades oleks 
see vajalik 

- X - - - - 

Ei põhjenda - - - - - - 

Tabel 202. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik – tööandja vastused 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Tööandjal oleks lihtsam - X X X 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste töötajate 
esindajate kaasamiseks 

- - - X 

Ei põhjenda - - - - 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades oleks see 
vajalik 

- - - - 

Tabel 203. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik – lepingu olemasolu 
lõikes   

  KL on KL ei ole 

Tööandjal oleks lihtsam X - 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste töötajate esindajate 
kaasamiseks 

X - 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades oleks see vajalik X - 

Ei põhjenda - - 

Tabel 204. Ühisdelegatsioonide loomine peaks olema soovituslik või isegi kohustuslik – vastuste liigid 
ühisesindusega delegatsioonis osalemise järgi   

  Ühisdelegatsioon on Ühisdelegatsiooni ei ole 

Tööandjal oleks lihtsam X - 

Ebavõrdse esindatuse korral oleks vahend teiste 
töötajate esindajate kaasamiseks 

X - 

Laiemat osapoolte ringi puudutavates teemades X - 
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oleks see vajalik 

Ei põhjenda - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud 

Selle punkti all oli võimalik grupeerida põhjendused, miks ühisdelegatsiooni moodustamine peaks 

olema vabatahtlik või vähemalt mitte eriti detailselt reguleeritud:  

1. Olukorrad ja huvid on erinevad; 
2. Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde; 
3. Ei põhjenda; 
4. Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust; 
5. Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba; 
6. Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale kahjulik; 
7. Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, kuid leping võiks olla üks. 

 

Olukorrad ja huvid on erinevad – ühisdelegatsioon ei saa olla kohustuslik, kuna erinevatel gruppidel 

on erinevad huvid, enamgi veel sarnaste töötajagruppide sees on samuti erinevad huvid. 

„Terve mõistus ütleb, et loomulikult on loogiline, et meil on ühisesindused. Meil on üks kontsern. 

Küsimus: Aga kas peaks olema/.../ kohustuslik töötajatel moodustada ühisesindus? Vastus: /.../ 

erinevad ettevõtted on meil, nad ei saa seda teha.“ (Tööandja) 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde – reguleerimine ei annaks midagi juurde, samuti ei 

suudetakse selle täitmist ka kontrollida. 

„Ma arvan, et ei peaks *kohustama ühiselt läbi rääkima+. Ma arvan, et seadus ei peaks omale väga 

suuri /.../ regulatsioone võtma/.../ nagu ma enne ka mainisin /.../, /.../minu arust ei ole seadust 

mõtet ju vastu võtta, kui ei suudeta täita ja jälgida neid, et ma ei näe ka, mida ta annaks juurde.“ 

(Usaldusisik) 

Ei põhjenda – vastaja on seisukohal, et ühisdelegatsioonid ei peaks olema kohustuslikud, kuid ei 

põhjenda oma seisukohta täpsemalt.  

„Ühisdelegatsioonid on puhtalt nende enda asi. Kui nad tahavad, siis nad tulevad, kui ei, siis meie kui 

tööandja selles mõttes ei sega.“ (Tööandja) 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust – ühisdelegatsioonide moodustamine ei saa olla kohustuslik, 

kuna see piiraks läbirääkimisvabadust. Kõigil töötajate organisatsioonidel (ja usaldusisikutel) peab 

olema võimalik rääkida läbi ka iseseisvalt. 

„Ma ei näe, mida siin saaks muuta ilma, et see piiraks poolte läbirääkimisvabadust“ (Ametiühingute 

liit) 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba – ühisdelegatsioonide kasutamisele sundimine seaduse jõuga 

läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega. 

„Seda ei saa reguleerida. ILO – konventsioonist, hakkame sealt järeldama. See on võimatu. Kui 

tahavad, saavad [moodustada ühisdelegatsiooni+, kui ei taha, ei saa.“ (Ametiühingu liit) 
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Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale kahjulik – ühisdelegatsiooni liikmed võivad 

teineteiselt nõudmiste osas inspiratsiooni saada ning tulemuseks võivad olla suurema nõudmised, kui 

töötajate gruppidega eraldi läbi rääkides. 

„/.../sealt võib veel tekkida ka /.../see, et kui *Ametiühing 1+ teaksid, mida nõuavad *Ametiühing 2+ 

*,siis see+ /.../ võib tööandja elu teha veel keerulisemaks sellepärast, et ka neil tekib siis /.../ mõte, et 

ohoo, selline asi on ka veel olemas/.../, miks me selle peale ise ei tulnud.“ (Tööandja) 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, kuid leping võiks olla üks – alati ei pea protsess 

olema jäigalt reglementeeritud, piisab ka selles, kui eesmärk on paigas. Antud juhul tähendaks see 

seda, et läbirääkida võib vajadusel ka eraldi, aga leping võiks olla üks.  

„Küsimus: nii, et läbirääkimised võiksid toimuda eraldi, aga see leping, mis sõlmitakse, peab tulema 

selline, mis on ühe organisatsiooni peale üks leping? Vastus: Jah.“ (Lepitaja) 

Tabel 205. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud – vastuste liigid 
vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Olukorrad ja huvid on erinevad X X - - - X - X 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde - X X - - - - - 

Ei põhjenda X - - - X - - - 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust - - - - X - X - 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba - X - - - - - - 

Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla 
tööandjale kahjulik 

X - - - - - - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla 
vaba, kuid leping võiks olla üks 

- - - - - - - X 

Tabel 206. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud – vastuste liigid vastaja 
tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Olukorrad ja huvid on erinevad X X - X - - 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde - X X - - - 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba - X - - - - 

Ei põhjenda X - - - - - 

Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale kahjulik X - - - - - 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust - - - - - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, kuid 
leping võiks olla üks 

- - - - - - 

Tabel 207. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud – tööandja vastused 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Olukorrad ja huvid on erinevad - X - X 

Ei põhjenda - X - - 

Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale kahjulik - X - - 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde - - - - 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba - - - - 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust - - - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, kuid leping 
võiks olla üks 

- - - - 

Tabel 208. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud – lepingu olemasolu 
lõikes   

  KL on KL ei ole 

Olukorrad ja huvid on erinevad X - 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde X - 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba X - 

Ei põhjenda X - 

Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale kahjulik X - 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, kuid leping võiks olla üks - - 

Tabel 209. Ühisdelegatsiooni moodustamine peaks olema vabatahtlik, vähereguleeritud – vastuste liigid 
ühisesindusega delegatsioonis osalemise järgi   

  Ühisdelegatsioon on Ühisdelegatsiooni ei ole 

Olukorrad ja huvid on erinevad X X 

Ei ole vajadust, see ei annaks midagi juurde X - 

Ei ole võimalik reguleerida, ILO ei luba X - 

Ei põhjenda X - 

Ühisdelegatsiooni kohustus võib olla tööandjale 
kahjulik 

- X 

Piiraks osapoolte läbirääkimisvabadust - - 

Ühisdelegatsiooni moodustamine võib olla vaba, 
kuid leping võiks olla üks 

- - 

Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud 

Selle punkti all toodi välja muud ühisdelegatsioonidega seotud ootused ja ettepanekud, mis ei 

sobinud eelmise kahe punkti alla. Siinkohal nimetati kolme ettepanekut: 

1. Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos lõpetama; 
2. Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos lõpetada; 
3. Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel peab probleemid lahendama lepitaja. 

 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos lõpetama – ühiselt lõpetamise kohustust olla ei saa. 

„Ei saa seda kohustust panna. Jõuame jälle tagasi sinnamaani, eks ju, et iga isik, iga juriidiline isik , 

temal on omad õigused ja kohustused /.../ , aga temale ei saa panna neid ühiskohustusi. /.../ kui mina 

XXX-ga ei ole nõus ja XXX tahab, et mina oleks nõus, siis ei saa panna mulle ju seda kohustust, olla 

temaga nõus, eks ju?“ (Ametiühing) 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos lõpetada – peaks püüdlema ikkagi selle poole, et 

üheskoos alustatud läbirääkimised ka koos lõpetatakse.  
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„Pigem peaks see kohustus olema ühele meelele jõuda /.../“ (Tööandja)  

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel peab probleemid lahendama lepitaja – kui tekivad 

probleemid ja delegatsioon laguneb, siis peaks neid aitama lahendada lepitaja. 

„Siin tuleb jälle riiklik lepitaja. Las ta siis lepitab neid pooli ka /.../ ja kuulab nende seisukohad ära. See 

riiklik lepitaja võiks siin ka sisse tulla, kus on, tõepoolest, kõik omavahel tülli pööranud, sest 

tööandjad neid nii ehk naa lepitada ei suuda.“ (Lepitaja) 

Tabel 210. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea 
koos lõpetama 

- X - - - - X X 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka 
koos lõpetada 

X X - - - - - - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste 
nurjumisel peab probleemid lahendama 
lepitaja 

- - - - - - - X 

Tabel 211. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos lõpetada X X - - - - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos lõpetama - X - - - - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel peab 
probleemid lahendama lepitaja 

- - - - - - 

Tabel 212. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud – tööandja vastused esindaja 
olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos lõpetada - - - X 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos lõpetama - - - - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel peab probleemid 
lahendama lepitaja 

- - - - 

Tabel 213. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos lõpetada X - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos lõpetama X - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel peab probleemid lahendama 
lepitaja 

- - 
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Tabel 214. Muud ühisesinduste ja nendega läbirääkimisega seotud ettepanekud – vastuste liigid 
ühisesindusega delegatsioonis osalemise järgi   

  Ühisdelegatsioonid on Ühisdelegatsioone ei ole 

Ideaalvariandis tuleks läbirääkimised ka koos 
lõpetada 

X - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimisi ei pea koos 
lõpetama 

X - 

Ühisdelegatsiooniga läbirääkimiste nurjumisel 
peab probleemid lahendama lepitaja 

- - 

 

2.6.3 Ühisesindustega seotud probleemid 

Uurimisküsimus: Mis on olnud ühisesinduste probleemid, mis on olnud probleemide põhjused ja 

tagajärjed? 

Siin kajastuvad nii need probleemid, mis ühisesindustega läbirääkimistel on esile kerkinud, kui need, 

mida nähakse võimalike probleemidena, kui ühisesindused peaks moodustama (või kui neid ei 

moodustata). Ühisesinduste all käsitletakse eelkõige töötajate organisatsioonide ja esindajate poolt 

moodustatavaid ühiseid esindusi, kuid üksikutel juhtudel on mainitud ka vajadust tööandjate 

poolsete ühiste delegatsioonide järgi. 

Ühisesindustega seotud probleemid 

Selle punkti all välja toodu on kodeeritud järgmisteks gruppideks: 

1. Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline rivaliteet, tulemuseks erinevad seisukohad; 
2. Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita; 
3. Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust; 
4. Delegatsioonide liikmetel segased volitused; 
5. Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased; 
6. Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut; 
7. Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks; 
8. Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga; 
9. Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida. 

 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline rivaliteet, tulemuseks erinevad seisukohad – 

ettevõttes tegutsevate töötajate esindusorganisatsioonide seisukohad on erinevad ja seega ka 

läbirääkimised nende ühisesindusega on keerulised või ei õnnestu üldse ühisesindust moodustada. 

Olulist rolli mängib ka ametiühingute vaheline rivaliteet ettevõtte sees 

„/.../ ma arvan küll, et ei saa, sest see annab tegelikult ju väga lihtsa võimaluse torpedeerida kogu 

läbirääkimisprotsessi. Kui üks pool keeldub, siis teine pool ei saagi nagu läbi rääkida aga 

läbirääkimise õigus on. Ehk teisisõnu ma ütleksin, et siin tuleb see ühisesinduse nõue või kohustus 

seaks nagu piirangu läbirääkimisvabadusele, lepinguvabadusele. See ei tule kuidagi kõne alla“ 

(Ametiühingute liit). 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita – vastused, mille kohaselt vastajatel puuduvad 

seonduvad probleemid. 
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„Küsimus: /.../ ametiühingu poole pealt vaadatuna, kas on mingit probleemi ka sellest, et te koos ei 

räägi? Vastus: /.../ ei ole.“ (Ametiühing) 

„Küsimus: Ja *kas on olnud+ probleemset situatsiooni läbirääkimistel ühisesindustena? Vastus: Ei, 

siiani ei ole olnud.“ (Usaldusisik)  

Delegatsioonide liikmetel segased volitused – ei ole selge, kellel on õigus delegatsiooni eest alla 

kirjutada. 

„Nüüd kujutage ette, kui me lähme hotellide ketiga mingisugusega, võib-olla minul on ühes hotellis, 

kes sinna ketti kuulub /.../ liikmed, aga *teisel ametiühingul+ /.../ võib-olla on /.../ [teises]. /.../ Niisiis, 

/.../ me hakkame tegema ketilepingut, mitte isegi harutasandi lepingut vaid sellesama ühe hotelli 

ketiga, kellel siis on Tallinnas 2-3 hotelli. Kuidas seda siis toimida? Niisiis, kellel on siin esimese allkirja 

õigus? Kellel on teine allkirjaõigus?“ (Ametiühing) 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust – ametiühingud tunnetavad, et aegajalt ei ole 

kõik delegatsiooni liikmed piisavalt kogenud läbirääkijad ja delegatsioon kaotab seeläbi oma 

mõjusust. 

„/.../ mina leian, et tänased miinused on see, et me ei oskagi, ametiühingud ise, laua taga oma 

seisukohti väljendada /.../.“ (Ametiühing) 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased – praegu ei ole piisavalt selge, kuidas mõjutab 

delegatsiooni lagunemine töörahu kohustust, näiteks olukorras, kus mingi osa delegatsioonist jõuab 

kokkuleppele ja teine mitte. 

„Küsimus: Aga kuidas ühisesinduse lagunemine peaks töörahu kohustust mõjutama? Vastus: Jälle 

eriti hea küsimus /.../ Mind huvitaks see vastus, ma arvan, rohkem kui Teid. Ma näiteks ei teagi, et kui 

selline asi peaks reaalsuseks saama, millise lahendi teeks kohus“ (Ametiühing) 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida – ettevõtte sees on palju erinevaid töötajate 

gruppe kellel on erinevad huvi. Ühisesindus ei aita palju edasi. 

„Tööspetsiifika on natukene erinev. /.../ täitsa ühte kappi, /.../ ei saa panna.“ (Ametiühing) 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks – omavalitsusliidud ei osale läbirääkimistel 

sisulise partnerina (delegatsiooni liikmena), sest neil ei ole liitude liikmete volitusi. 

„Omavalitsuse liidud /.../ on töölepinguseaduse ja kollektiivlepinguseaduse mõistes tööandjaga 

võrdsustatud isikud /.../. Ja see on minu eriküsimus, mida ma ei väsi rääkimast. /.../ Nad peavad 

osalema läbirääkimistel vähemalt ühesõnaga siis maakonnatasandil. Omavalitsusliit, Eesti 

Maaomandusliit või Eesti Linnade Liit ja siis ühesõnaga on allkirjastatud, et nemad on teadlikud ja 

aktsepteerivad seda /.../ tingimuste paketti.“ (Ametiühingute liit) 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga – usaldusisik on läbirääkimiste laua taha toodud 

pigem selleks, et ametiühingut tasa lülitada. 

„Kus on nii töötajate usaldusisik kui ka tööandja või ametiühingu usaldusisik, siis üldjuhul püüab 

tööandja neid ikkagi vastandada ja kasutab töötajate usaldusisikut pigem nagu ametiühingu 
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survestamiseks. Siin on vähemalt 3-4 ettevõtet, keda ma võiksin konkreetselt nimetada viimastest 

aastatest“ (Ametiühingute liit) 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut – ametiühing võtab ettevõttes domineeriva rolli ja ei pea 

usaldusisikuid endale võrdväärseks partneriks.  

„Nad *ametiühing ja usaldusisikud+ saavad omavahel kokku ja arutavad neid asju, aga, /.../ see 

ametiühingupoolne /.../ keeldumine sellest usaldusisikute aktsepteerimisest, et see tegi neile 

tegelikult haiget. Ma ise nägin seda. /.../usaldusisik võttis minuga ühendust ka ja *küsis+, /.../ et mis 

/.../ meie arvame, /.../ nendele see küll ei meeldi.“ (Tööandja) 

Tabel 215. Ühisesindustega seotud probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  
Organisatsioon Haruliit 

Kesklii
t Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline 
rivaliteet, tulemuseks erinevad seisukohad 

X X - - - X X X 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita X X X - - - X - 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust - X - - - - - - 

Delegatsioonide liikmetel segased volitused X X - - - - - - 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased - X - X - - - - 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut X - - - - - - - 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks - - - - - - X - 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga - - - - - - X - 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida - X - - - - - - 

Tabel 216. Ühisesindustega seotud probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline 
rivaliteet, tulemuseks erinevad seisukohad 

X X - - - - 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita X X X - - - 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust - X - - - - 

Delegatsioonide liikmetel segased volitused X X - - - - 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut X - - - - - 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida - X - - - - 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased - X - - - - 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks - - - - - - 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga - - - - - - 

Tabel 217. Ühisesindustega seotud probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline rivaliteet, 
tulemuseks erinevad seisukohad 

- X - X 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut - - - X 

Delegatsioonide liikmetel segased volitused - - - X 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita - - X - 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust - - - - 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks - - - - 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga - - - - 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida - - - - 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased - - - - 

Tabel 218. Ühisesindustega seotud probleemid – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline rivaliteet, tulemuseks 
erinevad seisukohad 

X - 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita X - 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust X - 

Delegatsioonide liikmetel segased volitused X - 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut X - 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida X - 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased X - 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks - - 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga - - 

Tabel 219. Ühisesindustega seotud probleemid – vastuste liigid ühisesindusega delegatsioonis osalemise järgi   

  Ühisesindused on Ühisesindusi ei ole 

Lahkhelid ühisesinduses, ametiühingutevaheline rivaliteet, 
tulemuseks erinevad seisukohad 

X X 

Ühisesindus või selle puudumine probleeme ei tekita X X 

Delegatsiooni liikmed vajavad läbirääkimiskoolitust X - 

Delegatsioonide liikmetel segased volitused X - 

Ametiühing ei aktsepteeri usaldusisikut X - 

Tööspetsiifika erinevus ei võimalda ühiselt läbi rääkida - X 

Ühisdelegatsiooni lagunemise tagajärjed segased X - 

Omavalitsusliitudel puudub volitus läbirääkimiseks - - 

Tööandja survestab ametiühinguid usaldusisikuga - - 

 

2.7 Ekspertide kaasamine  

2.7.1 Sissejuhatus 

Teema jaguneb laiemalt kaheks osaks: 

1. Milleks eksperte kaasatakse (või peaks kaasama); 

2. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud. 

Uurimisküsimused on kaetud vastavate alapeatükkide all (paksus kirjas) järgmiselt: 

 Millisel juhul on hea, tarvis kaasata eksperte? Mis on olnud ekspertide roll ja milline peaks 

olema ekspertide roll? (sh volitatud esindamise küsimus) – Ekspertide laiem roll / Ekspertide 

kitsam roll/kompetents. 
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 Millised peaksid olema seaduse piirangud ja tugi ekspertide kaasamisel? Kuivõrd detailselt 

peaks ekspertide osalemise protsessi ja tingimusi reguleerima? – Kuidas peaks ekspertide 

kaasamine olema reguleeritud? 

Alapeatükkide sihtrühmad on esitatud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ, UI organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja 

olemasolu ja tüübi lõikes, vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes ning vastaja ekspertide 

kaasamiskogemuse lõikes.  

2.7.2 Milleks eksperte kaasatakse (või peaks kaasama) 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millisel juhul on hea, tarvis kaasata eksperte? Mis on olnud ekspertide roll ja milline 

peaks olema ekspertide roll? (sh volitatud esindamise küsimus)  

See teema jaguneb omakorda kaheks alateemaks: 

1. Ekspertide laiem roll; 

2. Kitsam roll/kompetents. 

Ekspertide laiem roll 

Ekspertide laiema rolli osas toodi välja järgmised vastused: 

1. Osapoolte konsulteerimine; 
2. Läbirääkimisjõu suurendamine; 
3. Läbirääkimiste ettevalmistamine; 
4. Konflikti ennetamine. 

 

Osapoolte konsulteerimine – eksperdi roll on mingis konkreetsemas valdkonnas delegatsioonile nõu 

anda, olgu see siis läbirääkimiste laua taga või tagatoas. 

„Ikka nõuandev roll. Ega /.../ otsuseid teevad ju ikkagi delegatsioonid.“ (Ametiühing) 

„Juriidiline nõustamine, /.../ et me /.../ väga ämbrisse ei astuks ja võib-olla sõnastus oleks õige“ 

(Ametiühing) 

Läbirääkimisjõu suurendamine – läbirääkimistel aegajalt ei piisa osapoolte enda argumentatsioonist, 

isegi kui see on pädev. Vaja on, et keegi „kõlava“ nimega autoriteetne ekspert seda kinnitaks. See 

annab argumendile jõudu juurde. 

„Me ütleme väga julgelt teisele poolele, et teate, me konsulteerisime riikliku lepitajaga, me 

konsulteerisime sellise juristiga (me otsime kõlavaid nimesid loomulikult ka) ja et nende arvamus oli, 

et me võiks niimoodi lahendada. Tegelikult, kui sa oled hea eksperdi poole pöördunud, siis see on 

trump alati. Alati.“ (Ametiühing) 

Läbirääkimiste ettevalmistamine – läbirääkimiste ettevalmistamiseks vajaliku analüüsi läbiviimiseks. 

„/.../ *Ekspertide roll peaks olema+ selline, mida pooled vajalikuks peavad. /.../ Noh, ütleme siis 

niimoodi, et /.../ see peaks olema eelkõige analüüs, /.../ ettepanekute tegemine. Küsimus on /.../ ka 
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selles, kas need eksperdid n.ö. osalevad läbirääkimiste protsessis laua taga või 

ettevalmistusperioodil.“ (Ametiühingute liit) 

Konflikti ennetamine – eksperdi positsioon on neutraalne ja seetõttu on võimalik läbi tema 

läbirääkimistesse tekkinud pingeid leevendada. 

„No eks /.../ *eksperdid+ ikka peaksid tagama /..../ sujuvama läbirääkimise.“ (Tööandja) 

Tabel 220. Ekspertide laiem roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Osapoolte konsulteerimine X X - - - X X - 

Läbirääkimisjõu suurendamine X X - - - - - - 

Läbirääkimiste ettevalmistamine - X - - - - X X 

Konflikti ennetamine X - - - - - - - 

Tabel 221. Ekspertide laiem roll – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Osapoolte konsulteerimine X X - X X - 

Läbirääkimisjõu suurendamine X X - - X - 

Konflikti ennetamine X - - X - - 

Läbirääkimiste ettevalmistamine - - - - X - 

 Tabel 222. Ekspertide laiem roll – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Osapoolte konsulteerimine - X X - 

Konflikti ennetamine - - - X 

Läbirääkimisjõu suurendamine - X - - 

Läbirääkimiste ettevalmistamine - - - - 

Tabel 223. Ekspertide laiem roll – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Osapoolte konsulteerimine X - 

Läbirääkimisjõu suurendamine X - 

Konflikti ennetamine X - 

Läbirääkimiste ettevalmistamine X - 

Tabel 224. Ekspertide laiem roll – ekspertide kaasamise kogemuse lõikes  

  Eksperte on kaasatud  Eksperte ei ole kaasatud 

Osapoolte konsulteerimine X X 

Läbirääkimisjõu suurendamine X - 

Konflikti ennetamine X X 

Läbirääkimiste ettevalmistamine X - 
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Ekspertide kitsam roll / kompetents 

Siia on kodeeritud see, keda ekspertidena on kaastaud või nähakse, et oleks vaja kaasata, millise 

täpsema rolliga on kaasatud eksperdid olnud. Selle punkti all toodi välja järgmised vastused: 

1. Haruliidu poolne tugi; 
2. Jurist; 
3. Ei ole kaasatud eksperte; 
4. Keskliidu poolne tugi; 
5. Palgaspetsialist, ökonomist; 
6. Riiklik lepitaja; 
7. Tööinspektor; 
8. Emafirma ametiühing; 
9. Riigi esindajad. 

 

Haruliidu poolne tugi – haruliidust on osalenud erineva ekspertiisiga eksperte – nii palgasekretäre, 

juriste aga ka nõustajaid üldisemates küsimustes (kuidas üldse läbirääkimistel olla, mida nõuda). 

„Noh, alguses oligi, et esimene kord oligi just sellepärast, ütleme, neid vaja, et me ei osanud ennast 

väljendada, mida me tahame, miks me tahame, kuidas me tahame.“ (Ametiühing) 

Jurist – üks olulisemaid valdkondi, milles eksperte on kaasatud, on õigusalane nõustamine.  

„Meil on kohal ka üks ekspert alati komisjonis, see on meie enda jurist. Tema ei ole ametiühingu 

esindaja.“ (Ametiühing) 

Ei ole kaasatud eksperte – küsimused saavad  oma jõududega lahendatud. 

„Ma kujutan ette, et /.../  teoorias oleks *eksperdi kaasamine+ võimalik. Ma küll praktikas ei tea 

ühtegi juhtumit.“ (Tööandja) 

Keskliidu poolne tugi – vahest kasutatakse eksperdina ka keskliidu nõustajaid (roll küllaltki sarnane 

haruliidu nõustajate).  

„/.../ me oleme ise käinud mitmetes harudes. Meie juristid on käinud, meie palgasekretär on käinud 

/.../ Me keegi ei ole tulnud, et kuulge sõlmige meie nimel leping. /.../meie oleme ikkagi abijõud.“ 

(Ametiühingute liit) 

Palgaspetsialist, ökonomist – aegajalt läheb vaja ka majandusanalüütilist abi.  

„Täna juriste organisatsioonides ei ole, kaasatakse majandusinimesi, ehk siis neid, kes teevad rahalise 

arvestuse ära, et palju on, kuhu läheb ja mida võiks ära jagada töötajatele /.../.“ (Lepitaja) 

Tööinspektor – läbirääkimistesse on kaasatud ka Tööinspektsiooni töötajaid, tööõiguse spetsialiste. 

„Pigem /.../ kasutan seda võimalust, et käia näiteks Tööinspektsiooni juristi juures, lasta temal üle 

vaadata.“ (Tööandja) 

Riiklik lepitaja – vahetevahel on ka juba läbirääkimiste faasis kaasatud ka riiklik lepitaja. 

„Vahel on *läbirääkimistel+ riiklik lepitaja kohal olnud, aga mitte meie esindajana.“ (Tööandja) 
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Emafirma ametiühing –  konsultandina on appi kutsutud ka emafirma ametiühingu esindajaid. 

„koostöökokkuleppel käis meil ka abistamas XXX, ehk soomepoolse ametiühingu 

koordinaator.“(Ametiühing) 

Tabel 225. Ekspertide kitsam roll / kompetents – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Haruliidu poolne tugi X X - - X X X - 

Jurist X X - - - X - X 

Ei ole kaasatud eksperte X X X - - - - - 

Keskliidu poolne tugi X - - - - X X - 

Palgaspetsialist, ökonomist X X - - - - X X 

Riiklik lepitaja X X - - - - - - 

Tööinspektor X - - - - - - - 

Emafirma ametiühing - X - - - - - - 

Riigi esindajad - - - X - - - - 

Tabel 226. Ekspertide kitsam roll / kompetents – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei ole kaasatud eksperte X X X X - - 

Jurist X X - X X - 

Haruliidu poolne tugi X X - X X - 

Keskliidu poolne tugi X - - - - - 

Palgaspetsialist, ökonomist X X - - - - 

Riiklik lepitaja X X - - - - 

Tööinspektor X - - X - - 

Emafirma ametiühing - X - - - - 

Riigi esindajad - - - - - - 

Tabel 227. Ekspertide kitsam roll / kompetents – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole kaasatud eksperte - X X X 

Haruliidu poolne tugi - X - X 

Jurist - X - X 

Keskliidu poolne tugi - X - X 

Tööinspektor - - X - 

Palgaspetsialist, ökonomist - - - X 

Riiklik lepitaja - - - X 

Emafirma ametiühing - - - - 

Riigi esindajad - - - - 

Tabel 228. Ekspertide kitsam roll / kompetents – lepingu olemasolu lõikes   

  KL  on KL ei ole 

Ei ole kaasatud eksperte X - 

Jurist X X 
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  KL  on KL ei ole 

Haruliidu poolne tugi X X 

Keskliidu poolne tugi X - 

Palgaspetsialist, ökonomist X - 

Riiklik lepitaja X - 

Tööinspektor X - 

Emafirma ametiühing - X 

Riigi esindajad - - 

Tabel 229. Ekspertide kitsam roll / kompetents – ekspertide kaasamise kogemuse lõikes  

  Eksperte on kaasatud Eksperte ei ole kaasatud 

Ei ole kaasatud eksperte X X 

Jurist X X 

Haruliidu poolne tugi X X 

Keskliidu poolne tugi X - 

Palgaspetsialist, ökonomist X - 

Riiklik lepitaja X X 

Tööinspektor X X 

Emafirma ametiühing - - 

Riigi esindajad - - 

 

2.7.3 Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millised peaksid olema seaduse piirangud ja tugi ekspertide kaasamisel? Kuivõrd 

detailselt peaks ekspertide osalemise protsessi ja tingimusi reguleerima? 

See teema täiendavateks alamteemadeks ei jagunenud. 

Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud 

Selle punkti all toodi välja järgmised arvamused: 

1. Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem reguleerida ei ole vaja; 
2. Haruliidu ekspertide – läbirääkijate kaasamine on positiivne; 
3. Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata; 
4. Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama rahaliselt töötajate eksperdi kaasamist; 
5. Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku andma; 
6. Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab eksperdina; 
7. Tuleb tagada ärisaladuse kaitse. 

 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem reguleerida ei ole vaja – liialt palju ei ole vaja 

eksperdi kaasamist täpsustada. Hetkel kehtiv regulatsioon on piisav, s.t. lubab kaasata eksperte ja ei 

pane kaasamisele olulisi piiranguid. Olulisi probleeme ei ole olnud. 

„Piisab täiesti sellest, mis ta on. Absoluutselt. Et on õigus kaasata *eksperte+ nii nagu on tööandjal 

õigus kaasata. Keegi ei ütle, et tööandja delegatsioonis peavad /.../ istuma puht palgalised 

esindajad.“ (Ametiühing) 
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Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata – kehtiv regulatsioon on tekitanud vaidlust selle üle, 

mida tähendab õigus kaasata eksperte. Kas õigust kasutada neid ettevalmistavas töös või õigust 

kutsuda neid laua taha (eriti juhul, kui ta ei ole kohe alguses määratud delegatsiooni liikmeks)? 

Tuleks selgemalt välja öelda, et eksperte võib kutsuda laua taha ja teine osapool ei tohi seda 

takistada. 

„Kui ma tahan /.../ *kaasata eksperti+, öeldakse, et sa võid, küsimus on millal. Ma võin kaasata, ma 

lähen selle eksperdi arvamusega, ütlen, et ma kaasasin ja meil on selline tulemus. Aga kui /.../ ma 

lähen läbirääkimistele ja võtan selle eksperdi endaga kaasa, mis siis teine pool ütleb? /.../ *Ütleb,  et+ 

/.../me oleme kokku leppinud /.../ protseduurireeglid. Me oleme rääkinud läbi, et meie komisjonis on 

sellised [inimesed]. Andke andeks palun, las ta istub ukse taga.“ (Ametiühing) 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama rahaliselt töötajate eksperdi kaasamist – 

väiksematel ametiühingutel ei pruugi olla raha eksperdi palkamiseks. Seetõttu võiks ka ametiühingu 

eksperdi kulud katta tööandja või võiks olla ametiühingul õigus nõuda sõltumatut ekspertiisi, mille 

kulud katab tööandja. 

„Kui praegu see õigus kaasata eksperte, on antud … /.../ ma kujutan ette, et väiksemal ametiühingul 

on probleem sellega, et ekspert võib raha tahta /.../ Kas tal on seda raha maksta?  /.../ võiks olla 

/.../võimalus /.../, et ettevõtja /.../ maksab selle kinni, sest riik seda ilmselt ei hakka kinni maksma. 

/../ ettevõte *võiks olla+ sunnitud toetama mingil määral, vaevalt, et nüüd 100%/.../. Eksperdi enda 

pärast.“ (Ametiühing) 

Haruliidu ekspertide / läbirääkijate kaasamine on positiivne – eraldi teemana toodi välja, et 

haruliidu ja keskliidu  esindajate kaasamine läbirääkimistele eksperdi või delegatsiooni liikmena 

positiivne, sest nad on kompetentsed. 

„/.../ tööandja on tulnud ütlema, et kas oleks võimalik teie *haruliidu+ eksperdi teenuseid kuidagi veel 

edasi kasutada? /.../ Kui on ikka /.../ tööõiguse spetsialist, kes tuleb, laob punktid ette, ütleb, et nii 

see asi on, /.../ siis on ka tööandjal kergem /.../.“ (Ametiühing) 

„Küsimus: Te mainisite, et juurde tulevad läbirääkimistele ka pädevamad keskliidu töötajad. Kas teie 

kui tööandja jaoks on see positiivne? Vastus: Mina leian, et see on positiivne.“ (Tööandja) 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku andma – eksperdi peaks saama kaasata ainult siis, 

kui mõlemad pooled teda aktsepteerivad. 

„See on ikkagi pooltevaheline kokkulepe, kas me aktsepteerime seda eksperti või mitte.“ (Tööandjate 

liit) 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse – ekspertide kaasamisel on oluline, et firma jaoks tundlik 

informatsioon ei liiguks ekspertide kaudu ettevõttest välja. 

„Küsimus: *Kas see tekitab küsimusi, kui+/.../ oma organisatsiooni töötaja, kes on ametiühingu 

usaldusisik, ütleme, peab  läbirääkimisi ja võtab kaasa sektori või harutasandi juurest kellegi? Vastus: 

Nojah, /.../ kuidas on tagatud /.../ siis /.../ ärisaladuse kaitse /.../?“ (Tööandjate liit) 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab eksperdina – ekspertide kasutamist ei tohiks 

piirata, kuid läbirääkimiste partnerit peaks teavitama. 
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„Kui läbirääkimiste käigus tekib vajadus kaasata täiendavaid jõudusid, siis /.../ määratakse need 

koosseisud ja teavitatakse teist poolt. Teine pool /.../, ei tohiks neid *eksperte+ /.../ vetoõiguse alla 

seada aga informatsioon peaks *neil+ olema.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 230. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem 
reguleerida ei ole vaja 

X X - - X X X X 

Haruliidu ekspertide - läbirääkijate kaasamine on 
positiivne 

X X - - - - - - 

Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata X X - - - - - - 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama 
rahaliselt töötajate eksperdi kaasamist 

- X - - X - - - 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku 
andma 

- - - X - - - - 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab 
eksperdina 

- - - - - - X - 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse - - - - - X - - 

Tabel 231. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem reguleerida ei ole 
vaja 

X X - X X - 

Haruliidu ekspertide - läbirääkijate kaasamine on positiivne X X - - - - 

Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata X X - - - - 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama rahaliselt töötajate 
eksperdi kaasamist 

- X - - - - 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku andma - - - - - - 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab eksperdina - - - - - - 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse - - - - - - 

Tabel 232. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud – tööandja vastused esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem reguleerida ei ole vaja - X X X 

Haruliidu ekspertide - läbirääkijate kaasamine on positiivne - X - - 

Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata - - - X 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku andma - - - - 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab eksperdina - - - - 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse - - - - 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama rahaliselt töötajate 
eksperdi kaasamist 

- - - - 
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Tabel 233. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem reguleerida ei ole vaja X X 

Haruliidu ekspertide - läbirääkijate kaasamine on positiivne X - 

Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata X - 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama rahaliselt töötajate eksperdi 
kaasamist 

X - 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku andma - - 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda kaasab eksperdina - - 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse - - 

Tabel 234. Kuidas peaks ekspertide kaasamine olema reguleeritud – ekspertide kaasamise kogemuse lõikes  

  Eksperte on kaasatud Eksperte ei ole kaasatud 

Kehtiv regulatsiooni detailsus on piisav, rohkem 
reguleerida ei ole vaja 

X X 

Haruliidu ekspertide - läbirääkijate kaasamine on 
positiivne 

X X 

Tuleb täpsustada, mis ulatuses võib kaasata X - 

Tööandja peab tagama ekspertiisi või toetama 
rahaliselt töötajate eksperdi kaasamist 

- X 

Eksperdile peavad mõlemad pooled nõusoleku 
andma 

- - 

Kohustus informeerida partnerid selles, keda 
kaasab eksperdina 

- - 

Tuleb tagada ärisaladuse kaitse - - 

 

2.8 Lepingu muutmine (lepingu kehtivuse ajal) 

2.8.1 Sissejuhatus 

Intervjueeritavatel oli sageli küllaltki keeruline eristada lepingu muutmist ja uue lepingu sõlmimist. 

Vana lepingu tingimused kehtivad tänase regulatsiooni kohaselt ka tähtaja möödudes edasi, seega 

käivad uue lepingu läbirääkimised teatud mõttes ikkagi hoopis vana lepingu muutmise üle.  

Käesolevas peatükis mõistetakse lepingu muutmise all lepingu muutmist enne lepingu lõpptähtaja 

saabumist.  

See teema on jagatud kaheks laiemaks grupiks: 

1. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima; 

2. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid. 

Uurimisküsimused on kaetud järgmiste alapeatükkidega (paksus kirjas): 

 Kas lepingu muutmise regulatsioon peaks olema erinev võrreldes sõlmimise regulatsiooniga? 

Kas lepingu pooltel on kohustus asuda lepingu muutmise läbirääkimistesse? Kas ja miks 

peaks olema ajaline piirang muutmise läbirääkimiste kestuse kohta? Kas ja miks peaks olema 

ajaline piirang uute lepingu muudatuste algatamiseks (nt kogu aeg läbirääkimistes 

hoidmine)? – Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima? 
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 Mis probleemid on olnud lepingute muutmise regulatsiooniga, mis on olnud põhjused ja 

tagajärjed? – Kollektiivlepingu muutmisega seotud probleemid 

Alapeatükkide sihtrühmad on esitatud järgmistes lõigetes: vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI 

organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, 

vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes, vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes ning vastaja 

lepingu muutmiskogemuse lõikes. 

2.8.2 Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kas lepingu muutmise regulatsioon peaks olema erinev võrreldes sõlmimise 

regulatsiooniga? Kas lepingu pooltel on kohustus asuda lepingu muutmise läbirääkimistesse? Kas ja 

miks peaks olema ajaline piirang muutmise läbirääkimiste kestuse kohta? Kas ja miks peaks olema 

ajaline piirang uute lepingu muudatuste algatamiseks (nt kogu aeg läbirääkimistes hoidmine)? 

See teema täiendavateks allteemadeks ei jagunenud. 

Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima 

Selle punkti all toodi välja järgmised arvamused: 

1. Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks olema kohustuslik; 
2. Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema piiratud; 
3. Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane regulatsioon on piisav; 
4. Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema ajaline piirang; 
5. Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei peaks olema kohustuslik; 
6. Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema piiratud; 
7. Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema ajalist piirangut; 
8. Algataja peaks esitama muudatuse projekti. 

 
Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks olema kohustuslik – kui üks osapoolt teeb 

ettepaneku lepingut muuta, siis peab lepingupartner alustama läbirääkimisi. Keeldumiseks ei tohiks 

õigust olla. 

„Jah, see kohustus peaks olema. See ei tähenda, et muutmine peab aset leidma, aga reageerima 

peab.“ (Tööandja).  

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema piiratud –  muudatuste arvu ei saa piirata, sest 

kindlat kriteeriumi on raske välja mõelda. Kui on sisuline vajadus muuta, siis peaks seda saama ka läbi 

rääkida.. 

„/.../ muidugi ei ole ilmselt kellegi huvides, et /.../ kogu aeg sellised jooksvad läbirääkimised käiksid. 

/.../ täna arutame ühe punkti ära ja siis homme võtame jälle järgmise ja niimoodi kogu aeg selline 

arutelu käibki. /.../ teatud /.../ õiguslik stabiilsus /.../ on igal pool oluline. Aga ma ei oska nüüd 

kuidagi öelda, et kas seda peaks... Ilmselt ei saa seda kuidagi piirata seaduses /.../. Et nüüd on öeldud, 

et saab ainult kaks korda muuta, mitte rohkem.“ (Tööandjate liit) 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane regulatsioon on piisav – eraldi punkte kollektiivlepingu 

muutmise reguleerimiseks ei ole seadusesse vaja. Siia alla lähevad ka seisukohad, kus leiti, et täna 
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kehtiv regulatsioon (mille kohaselt muutmine ja uue lepingu sõlmimine on sarnaselt reguleeritud) on  

piisav. 

„Ei no, tegelikult sisuliselt hakatakse uusi läbirääkimisi pidama ja kõik see, mis kehtib läbirääkimiste 

kohta, peaks siis ka kehtima. Ega mis erilist vahet saab olla, kas muudame seda kehtivat lepingut või 

me alustame täiesti nullist peale.“ (Ametiühingute liit) 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema ajaline piirang – piirang peaks olema peamiselt selle 

tõttu, et teisel osapoolel ei tekiks võimalust pahatahtlikult muudatuse menetlemisega venitada. 

Ajalise piirangu osas pakuti välja erinevaid aegasid ühest kuus poole aastani. Mõned vastajad arvasid 

ka seda, et piirangu võiksid osapooled ise kokku leppida. 

„Võib-olla tõesti, et näiteks kui kuu aja jooksul ei jõuta kokkuleppele, siis lepitakse kokku, et jääb 

kehtima vana leping. Põhjus on see, et välistada pahatahtlikkust nii tööandja kui töötajate poolelt, et 

poleks meelega viivitamist“ (Tööandja) 

„Jah, *piirang+ /.../ võiks olla, aga ma arvan, et pigem lepivad mõlemad osapooled selle kokku.“ 

(Tööandja) 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei peaks olema kohustuslik – muudatusettepanekute üle 

läbirääkimine ei peaks olema kohustuslik. Selle aja jooksul, milleks on leping sõlmitud, ei pea teine 

pool asuma muudatuste läbirääkimistesse kohustuslikult. Küll võib ta seda teha vabatahtlikult.  

„Küsimus: /.../ kas peaks olema sätestatud kohustus, et kehtiva lepingu muutmise või täiendamise 

läbirääkimistesse tuleb teisel poolel astuda? Vastus: Ei /.../. See on ikkagi võimalus, /.../sa võid ka 

täna öelda, et ma ei soovi seda ettepanekut arutada ja kõik.“ (Ametiühing) 

„Küsimus: Kas peaks olema see kohustus kehtiva lepingu ajal muudatuse läbirääkimistesse asuda? 

Teisel poolel? Vastus: /.../ kui ei taha, siis [ei pea]. See on nagu tavaliste lepingute puhul. /.../ Sa 

ostad... Ostulepingu sõlmid ja siis poole pealt keegi ütleb, et ma tahan muuta hinda. Ei muuda ju.“ 

(Tööandja) 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema ajalist piirangut – peamiseks põhjuseks on see, et 

sellise regulatsiooni kehtestamine ei oleks praktiline.  

„Ei peaks. /.../ Mis kasu sellest on, kui me oleme peaaegu et kokkuleppele jõudnud ja siis kukub kell 

/.../.  Noh ja kui meil kokkuleppele jõudmise /.../ kohta pole, /.../ siis me ju nii ehk naa /.../ lõpetame 

selle ära. Et-et selles mõttes ei, seda *läbirääkimiste+ kestmist küll ei peaks *reguleerima+.“ (Tööandja) 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema piiratud – muudatuste arv peaks olema piiratud, 

eeskätt selle pärast, et teine osapool ei saaks käituda pahatahtlikult.  

„Jah, võiks olla. Ma ei tea, kuidas täpselt, et kas üks kord aasta jooksul või mitte rohkem kui viis 

muudatust kehtivuse perioodi jooksul, aga mingi regulatsioon võiks olla. Seda just seetõttu, et 

töötajad ei tuleks iga pisiasjaga tööandja juurde ning ei raiskaks mõttetult aega.“ (Tööandja) 

„Jah. Aga just /.../ *selle pärast+, et keegi ei saaks lihtsalt kiusu pärast mingeid nõmedaid 

ettepanekuid hakata esitama.“ (Usaldusisik) 
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Algataja peaks esitama muudatuse projekti – vastusest paistab, et muutmisettepaneku esitajalt 

oodatakse selgemalt sõnastatud ettepanekut muudetud lepingu osas.  

„/.../kui /.../ kollektiivleping on juba sõlmitud ja on muutmisettepanekud, et siis võiks /..../ algataja 

esitada omapoolse nägemuse.“ (Tööandja) 

Tabel 235. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine 
peaks olema kohustuslik 

X X X - X X - X 

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks 
olema piiratud 

X X X - - X X - 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane 
regulatsioon on piisav 

X X X - X X X X 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks 
olema ajaline piirang 

X X X - X - - - 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine 
ei peaks olema kohustuslik 

X X X - - - - - 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks 
olema piiratud 

X - X - - - - - 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks 
olema ajalist piirangut 

X X - - - - - - 

Algataja peaks esitama muudatuse projekti X - - - - - - - 

Tabel 236. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks olema kohustuslik X X X X X X 

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema piiratud X X X - X X 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane regulatsioon on piisav X X X - X X 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema ajaline piirang X X X - - X 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei peaks olema 
kohustuslik 

X X X - - - 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema piiratud X - X X - - 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema ajalist piirangut X X - - - - 

Algataja peaks esitama muudatuse projekti X - - - - - 

Tabel 237. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima – tööandja vastused esindaja olemasolu 
ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks olema kohustuslik - X X - 

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema piiratud - X - X 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema ajaline piirang - X X - 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane regulatsioon on piisav - X - X 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema piiratud - X X - 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema ajalist piirangut - X - X 
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Algataja peaks esitama muudatuse projekti - X - - 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei peaks olema kohustuslik - - - X 

Tabel 238. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks olema kohustuslik X - 

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema piiratud X - 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane regulatsioon on piisav X - 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema ajaline piirang X - 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei peaks olema kohustuslik X - 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema piiratud X - 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema ajalist piirangut X - 

Algataja peaks esitama muudatuse projekti X - 

Tabel 239. Kas ja kuidas peaks kollektiivlepingu muutmist reguleerima – lepingute muutmise kogemuse lõikes  

  On muudetud lepingut Ei ole muudetud lepingut 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine peaks 
olema kohustuslik 

X X 

Kollektiivlepingu muudatuste arv ei peaks olema 
piiratud 

X X 

Puudub vajadus eraldi reguleerida, tänane 
regulatsioon on piisav 

X X 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel peaks olema 
ajaline piirang 

X X 

Muudatusettepanekute üle läbi rääkimine ei 
peaks olema kohustuslik 

X X 

Kollektiivlepingu muudatuste arv peaks olema 
piiratud 

- X 

Muutmisläbirääkimiste kestvusel ei peaks olema 
ajalist piirangut 

X X 

Algataja peaks esitama muudatuse projekti X - 

 

2.8.3 Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis probleemid on olnud lepingute muutmise regulatsiooniga, mis on olnud 

põhjused ja tagajärjed? 

See teema täiendavateks allteemadeks ei jagunenud. 

Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid 

Selle punkti all toodi välja järgmised arvamused: 

1. Ei ole; 
2. Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida; 
3. Lepingu muudatust ei vormistata. 
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Ei ole – kollektiivlepingu muutmisega seoses ei ole olulisi probleeme esile kerkinud.  

„Küsimus: Aga teil ei ole olnud probleeme ei muutmise ega täiendamisega? Vastus: Ei ole.“ 

(Ametiühing) 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida – kollektiivlepingu muutmine tähendab tavaliselt seda, et üks 

pool soovib teiselt järeleandmisi. Sageli ei ole teine osapool aga järeleandmiste tegemisest huvitatud. 

Seetõttu pole tal soovi ka läbi rääkida. 

„No pigem nad ongi /.../ seda laadi olnud, et üks pool on soovinud läbirääkimisi alustada, *kuna+  

olukord on muutunud. Teine mitte.“ (Tööandjate liit) 

Lepingu muudatust ei vormistata – aegajalt lepingu tingimusi lihtsalt ei täideta ja seda on käsitletud 

vormistamata muudatusena. 

„Nüüd kui hakkab uue lepingu sõlmimine, siis loomulikult tulevad jälle uuesti *selle jutuga, et lepingus 

on teatud punktid, mida ei täideta+. Meil on praegu niimoodi tehtud, et vägisi võeti need 

puhkepäevad ära, aga kirjalikult ei ole vormistatud.“ (Tööandja) 

Tabel 240. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X - - - - X - 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida X X - - - X - X 

Lepingu muudatust ei vormistata X - - - - - - - 

Tabel 241. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei ole X X - - - - 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida X - - - X - 

Lepingu muudatust ei vormistata X - - - - - 

Tabel 242. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja 
esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei ole - - - X 

Lepingu muudatust ei vormistata - X - - 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida - - - X 

Tabel 243. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

Ei ole X - 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida X - 

Lepingu muudatust ei vormistata X - 
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Tabel 244. Kollektiivlepingu  muutmisega seotud probleemid – lepingute muutmise kogemuse lõikes  

  On muudetud lepingut Ei ole muudetud lepingut 

Ei ole X - 

Lepingupartneril pole huvi läbi rääkida X X 

Lepingu muudatust ei vormistata - X 

 

2.9 Kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivlepingute riiklik järelevalve  

2.9.1 Sissejuhatus 

Selle teema all käsitletakse kahte laiemat vastuste gruppi: 

1. Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud kollektiivlepingute 

küsimuses; 

2. Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle. 

Uurimisküsimused on kaetud järgmiste alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Kui palju TI teeb järelevalvet lepingute läbirääkimise ja sõlmimise protseduuride üle? Kui 

palju on pooled pöördunud rikkumiste/probleemide lahendamiseks? Mis teemades, 

küsimustes  ja kuidas on tehtud järelevalvet? Mis teemades ja küsimustes on pöördutud TI 

poole? – Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud 

kollektiivlepingute küsimuses. 

 Millised on poolte ootused - miks, kuidas, millistes teemades peaks toimima riiklik 

järelevalve? – Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle. 

Alapeatükkide sihtrühmad on esitatud järgmistes lõigetes:  vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI 

organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, 

vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes, vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes. 

2.9.2 Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud 

kollektiivlepingute küsimuses  

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kui palju TI teeb järelevalvet lepingute läbirääkimise ja sõlmimise protseduuride 

üle? Kui palju on pooled pöördunud rikkumiste/probleemide lahendamiseks? Mis teemades, 

küsimustes  ja kuidas on tehtud järelevalvet? Mis teemades ja küsimustes on pöördutud TI poole? 

Uurimisküsimusele vastamiseks küsiti lisaks intervjuudele seisukoht ka TI-st. Järgmises alapeatükis on 

toodud info, mis on kodeeritud intervjuude põhjal. Tööinspektsiooni vastus esitatud küsimsutele on 

järgmine: 

Tööinspektsioon  ei teosta järelevalvet kollektiivlepingu  läbirääkimiste ja sõlmimise protseduuri üle 

lepingute sõlmimisel, kuna  kollektiivlepingu seadus (KLS) ei sisaldab pooltele kohustuslikke sätteid 

nendes küsimustes. Järelevalve ja kontroll on võimalik kollektiivlepingu  sõlmimise ja muutmise 

läbirääkimistesse asumise kohustuse täitmise  üle  (KLS § 7 ja § 13 ). Järelevalvemenetlus algatatakse 

kaebuse alusel.  
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2010. aastal ei ole Tööinspektsioonile esitatud ühtegi kaebust kollektiivlepingu seaduse nõuete 

rikkumise kohta. 2009. aastal  esitati  üks kaebus kollektiivlepingu  muutmise läbirääkimistesse 

mitteasumise kohta. Käesoleval (2011) aastal  on esitatud üks  KLS selgitustaotlus kollektiivlepingu 

muutmise ja kolmepoolse lepingu lepingupoolte kohta. Mõningaid  selgitustaotlusi  on esitatud  ka 

kollektiivlepingu kehtivust  ja kohaldamist puudutavates küsimustes  ja sellekohase 

küsimusega   tegelevad tööinspektorid-juristid töölepingu seaduse kontrollimisel.   

Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud 

kollektiivlepingute küsimuses  

Selle punkti all koondati vastused järgmistesse gruppidesse: 

1. TI ei ole teostanud; 
2. TI poole ei ole pöördutud; 
3. TI on teostanud; 
4. TI poole on pöördutud. 
 

TI ei ole teostanud – vastajate ettevõtetes ei ole Tööinspektsioon kontrollinud kollektiivlepingu 

täitmist. 

„Just eile just rääkisime, *et+ kas Tööinspektsioon üldse enam eksisteerib? Et enam pole kuulda. 

Aastaid tagasi ikka oli kuulda, oli näha, kõike, aga /…/ . Kogu kollektiivlepingute usaldusisiku õiguste, 

kõikide nende üle *teostatav järelevalve+. No riiklik järelevalve - null on ikka palju öeldud. Nullist on 

asi kaugel. See asi on ikka väga sügaval miinuses.“ (Ametiühing)  

TI poole ei ole pöördutud – vastajad ei tea, et nende ettevõttes oleks keegi pöördunud 

Tööinspektsiooni poole kollektiivlepingu täitmist puudutavates küsimustes. 

„Küsimus: Kas Teie organisatsioonis on keegi pöördunud Tööinspektsiooni poole kollektiivlepingute 

sõlmimise või täitmise probleemidega? Vastus: Ei ole.“ (Tööandja)  

TI on teostanud – vastaja ettevõttes on Tööinspektsioon kontrollinud ka teemasid, mis on sätestatud 

kollektiivlepingus. Teemadest mainiti töö- ja puheaja, samuti töötasustamise/preemiatega seotud 

küsimusi. 

„Jaa, kindlasti. Sest kui olid mingisugused probleemid, mingisugused punkti täitmised, siis sai 

pöörduda ka Tööinspektsiooni poole.“ (Ametiühing) 

„Ja meil täpselt samamoodi Tööinspektsiooni jurist käis vaatamas meie töölepinguid läbi ja siis 

vahepeal vaatas ka kollektiivlepingut, tol hetkel kehtivat“ (Tööandja) 

TI poole on pöördutud – vastaja ettevõttest on pöördutud Tööinspektsiooni poole, et saada abi 

kollektiivlepingu täitmise küsimustes. Teemadest mainiti töö tasustamise, samuti töö ja puhkeaja 

korraldusega seonduvaid küsimusi. 

„Ma olen pöördunud abipalvega, on teatatud, et meil puuduvad vastavad tööteadmised, kogemused, 

spetsialistid, tööjõudu ei jätku. Kui soovite pöörduge riikliku lepitaja poole.“ (Ametiühing) 
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Tabel 245. Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud kollektiivlepingute 
küsimuses – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

TI ei ole teostanud X X X - - - X - 

TI poole ei ole pöördutud X X X - - - - - 

TI on teostanud X X X X - - - X 

TI poole on pöördutud - X - - - - X - 

Tabel 246. Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud kollektiivlepingute 
küsimuses – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

TI ei ole teostanud X X X X X X 

TI poole ei ole pöördutud X X X X X X 

TI on teostanud X X X - - - 

TI poole on pöördutud - X - - X - 

 Tabel 247. Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud kollektiivlepingute 
küsimuses – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

TI ei ole teostanud - X X X 

TI poole ei ole pöördutud - X X X 

TI on teostanud - - X - 

TI poole on pöördutud - - - - 

Tabel 248. Kas Tööinspektsioon on teinud järelevalvet või on nende poole pöördutud kollektiivlepingute 
küsimuses – lepingu olemasolu lõikes   

  KL on KL ei ole 

TI ei ole teostanud X - 

TI poole ei ole pöördutud X - 

TI on teostanud X - 

TI poole on pöördutud X - 

 

2.9.3 Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millised on poolte ootused - miks, kuidas, millistes teemades peaks toimima riiklik 

järelevalve? 

See teema alateemadeks ei jagunenud. 

Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle 

Selle punkti all toodi välja järgmised arvamused: 

1. Riikliku järelevalvet ei ole vaja; 
2. TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, regulaarset; 
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3. TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, kaebuse peale; 
4. TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise protsessi osas konsulteerida; 
5. Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet; 
6. TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi üle järelevalvet. 

 

Riikliku järelevalvet ei ole vaja – kuna tegemist on osapoolte vahel vabatahtlikult sõlmitud 

eraõigusliku lepinguga, siis mingit otsest riiklikku järelevalvet selle lepingu täitmise üle ei peaks 

olema. Osapooled ise valvavad, et selles kinni peetaks. 

„Minu meelest see lepingute põhimõte on üldse see, et kaks poolt on /.../ võrdsed ja kui nad 

omavahel ei saa /.../ ühele seisukohale, siis sa pöördudki kohtusse, kellel on õigus tõlgendada 

seadust, tõlgendada neid lepinguid. Milleks tuua sinna mingisugust /.../ ülemat organit, kellel on 

õigus sõna võtta ja kelle otsust saab ikkagi nagunii edasi kaevata, eks?“ (Tööandja)  

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, kaebuse peale – kollektiivlepingute 

täitmise üle peaks järelevalvet teostama, kuid see ei peaks olema regulaarne, vaid kaebusepõhine.  

„Küsimus: Aga siis järelevalve /.../ kollektiivlepingutes sõlmimise ja täitmise üle, et kuidas see peaks 

toimuma? Vastus: Ideaalis peaksid ise nad valvama lepingute täitmise üle. Ideaalis, eks ole. Ise nad 

ikkagi valvavad lepingu täitmiste üle, aga kindlasti ka riiklik järelevalve peaks jääma /.../. Kui nüüd 

tõesti sellest ametiühingu liidrist või pea-usaldusisikust ei piisa, vot siis peaks /.../ sekkuma riik. 

Küsimus: See tähendab, et ta peaks olema /.../ kaebuse põhine pigem, jah? /.../. Vastus: Jah.“ 

(Lepitaja) 

„Aga kui on mingisugune kaebus, et noh siis peaks reageerima. Mitte lihtsalt ennetavalt käima 

kontrollimas asja, mida on tegelikult ju vabatahtlikult sõlmitud.“ (Usaldusisik) 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, regulaarset – siia alla liigitati nii 

need vastused, mis tõid järelevalve institutsioonina välja konkreetselt Tööinspektsiooni kui ka need, 

kus järelevalveorganit ei olnud täpsustatud. Järelevalve teemasid valdavalt ei täpsustatud, nendes, 

kus oli vastaja andnud vastuse viidati kollektiivlepingu sisule tervikuna. 

„Küsimus: Aga kuidas see TI järelevalve peaks toimima? Kas ta peaks toimima nii, et TI teeb 

regulaarseid kontrollkäike ja valvab selle järgi, või ta peaks toimima nagu kaebuste põhiselt? Vastus: 

Nii ühte kui teist.“ (Ametiühing) 

„Küsimus: Aga siis ka rutiinsed kontrollid? Vastus: Jah, ma arvan küll, et see peaks olema täiesti 

normaalne.“ (Ametiühingute liit) 

TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise protsessi osas konsulteerida – kollektiivlepingute 

sõlmimise protsessi osas on järelevalvet suhteliselt keeruline teostada. Samas võiks tööinspektsioon 

seda protsessi siiski konsulteerida, nõustada, lepitada. Mitte otseselt järelevalvet teostada. 

„Küsimus: /.../ Aga mis alustel /.../ peaks *järelevalve+ käima? Kas ta peaks olema nagu selle ameti 

või inspektsiooni /.../ proaktiivne sekkumine, jälgimine või peaks see kuidagi mingi kaebuse põhiselt 

toimuma? Vastus: Ma arvan, et see peaks olema pigem selline tugi, et kuhu osapool saaks pöörduda, 

kui tingimusi ei täideta. Küsimus: See on siis nagu juba kehtiva kollektiivlepingu üle. Aga 



167 

 

läbirääkimiste protsessi üle? Vastus: Noh, ka selles osas /.../, jah. Selline /.../pädevus, et /.../ selles 

protsessis selliseid vaidlusi /.../ lahendada. Hinnanguid anda.“ (Tööandja) 

Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet – kollektiivlepingutega seonduvad 

järelevalvefunktsioonid võiks anda ka riiklikule lepitajale, kuid need funktsioonid ei tohiks olla 

dubleerivad.  

„/.../riikliku lepitaja institutsioonile võiks ka selle *järelevalve funktsiooni+ delegeerida, aga see 

tähendaks kogu  selle institutsiooni /.../ ümbersõnastamist. Tema käed on selleks niivõrd lühikesed.“ 

(Ametiühingute liit) 

„Kui me lepime nii kokku, et /.../ tööinspektsioon hakkab *kollektiivlepingute osas+ midagi jälgima, siis 

see riikliku lepitaja asi tuleb kohe ära lõpetada. Siis on pilt veel hoopis segane. Ühel on õigus, teisel on 

õigus, keegi käib, teeb, see on täitsa kujuteldamatu. Et siis /.../ Emb-kumb. /.../ riiklik järelvalve on 

see sama lepitaja“ (Tööandja) 

TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi üle järelevalvet – ka kollektiivlepingu sõlmimise protsessi 

üle oleks vaja konsulteerimisest tugevamat sekkumist. Suure tõenäosusega võiks selleks 

institutsiooniks olema Tööinspektsioon. 

„Küsimus: Te juba enne ütlesite, et selles kollektiivlepingute sõlmimise protsessi üle võiks nt. 

Tööinspektsioon või riiklik järelevalve olla /…/? Vastus: V: Absoluutselt. Peaks kohe, raudselt peaks 

Tööinspektsioon, tõenäoliselt.“ (Ametiühing) 

Tabel 249. Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes   

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Riikliku järelevalvet ei ole vaja X X X X X X - X 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL 
täitmise järelevalvet, regulaarset 

- X X - X - X - 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL 
täitmise järelevalvet, kaebuse peale 

X X X X X X - X 

TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise 
protsessi osas konsulteerida 

X X - - - - - - 

Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet X - - - - - X - 

TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi 
üle järelevalvet 

- X - - - - - - 

Tabel 250. Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle – vastuste liigid vastaja 
tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Riikliku järelevalvet ei ole vaja X X - X - X 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise 
järelevalvet, regulaarset 

- X X - X X 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise X X X - X - 
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  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

järelevalvet, kaebuse peale 

TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise protsessi osas 
konsulteerida 

- X - X X - 

Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet X - - - - - 

TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi üle 
järelevalvet 

- X - - - - 

Tabel 251. Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle – tööandja vastused 
esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Riikliku järelevalvet ei ole vaja - X X X 

Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet - X - - 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, kaebuse 
peale 

- - - X 

TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise protsessi osas konsulteerida - X - - 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, 
regulaarset 

- - - - 

TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi üle järelevalvet - - - - 

Tabel 252. Kuidas peaks teostama järelevalvet kollektiivlepingute ja läbirääkimiste üle – lepingu olemasolu 
lõikes   

  KL on KL ei ole 

Riikliku järelevalvet ei ole vaja X X 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, regulaarset X - 

TI (või riik üldisemalt) peaks teostama KL täitmise järelevalvet, kaebuse peale X - 

TI (või riik üldisemalt) võiks KL sõlmimise protsessi osas konsulteerida X - 

Riiklik lepitaja peaks teostama järelevalvet X - 

TI peaks teostama KL  sõlmimise protsessi üle järelevalvet X - 

 

2.10 Kollektiivlepingute kehtimine  

Sissejuhatus 

Kollektiivlepingute kehtivuse all olid järgmised alateemad: 

1. Kollektiivlepingu pikkus; 

2. Kollektiivlepingu automaatne pikenemine ja tähtajatus 

3. Lepingu tingimuste täitmine pärast lepingu lõppu. 

Uurimisküsimused on kaetud järgmiste alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Kas ja miks peaks olema kollektiivlepingul vaikimisi kehtivuse aeg? Mis peaks olema vaikimisi 

kehtivuse aeg? – Kollektiivlepingu pikkus 

 Kas ja miks peaks või ei peaks olema võimalik sõlmida tähtajatuid või automaatselt 

pikenevaid lepinguid? - Kollektiivlepingu automaatne pikenemine / Kollektiivlepingu 

tähtajatus 
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 Kas ja miks peaksid või ei peaks pooled lepingu kehtivuse lõppedes jätkama lepingu 

tingimuste täitmist? – Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu / Mis 

tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud 

Alapeatükkide sihtrühmad on esitatud järgmistes lõigetes:  vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI 

organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, 

vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes, vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes. 

2.10.1 Kollektiivlepingu pikkus 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kas ja miks peaks olema kollektiivlepingul vaikimisi kehtivuse aeg? Mis peaks olema 

vaikimisi kehtivuse aeg? 

See teema täiendavateks alateemadeks ei jagunenud.  

Kollektiivlepingu pikkus 

Selle teema all pakuti välja järgmised vastused: 

1. Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks reguleerima; 

2. Pikkus peaks olema määratletud, kuid ei täpsustata, kui pikk peaks olema; 

3. Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei põhjenda eraldi; 

4. Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema; 

5. Ei oska öelda, vajab enam analüüsi; 

6. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks aastat, aasta on liiga lühike tähtaeg; 

7. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, kohustab üle vaatama; 

8. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, sest langeb kokku majandusaastaga; 

9. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, et määratleda ära, kaua kehtib töörahu; 

10. Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse piirang, ei täpsusta, milline; 

11. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, pikemalt ei suuda arenguid planeerida; 

12. Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, vähendab muutmise vajadust. 

Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks reguleerima – lepingu maksimaalset pikkust ei peaks 

reguleerima, sest osapooltel peab olema vabadus ise otsustada, kui pikka lepingut nad tahavad.  

Kellelgi kolmandal on seda raske ette öelda.  

„Pooled lepivad kokku, kas ta kehtib aasta, kehtib ta kümme, eks-ju. Pikeneb ta automaatselt, ei 

pikene automaatselt...“ (Tööandja) 

„Ütleme siis niimoodi, et kui osapooled on sedasi sõlminud, siis ise nad vastutavad, mis nad kokku 

leppisid.“ (Ametiühingute liit)  

Kollektiivlepingu pikkus peaks olema määratletud, kuid ei täpsustata, kui pikk peaks olema – selle 

punkti alla lähevad vastused, kus arvati, et kollektiivlepingul peaks olema tähtaeg, kuid see peaks 

olema poolte kokkuleppida. 

„ /.../ kui pooled lepivad kokku pikemas ajas, on see nende õigus, kui pooled lepivad kokku lühemas 

ajas, on see ka nende õigus.“ (Ametiühingute liit)  
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„Küsimus: Nii, et üldse ei ole määratud lõpu tähtaega. Kehtib kogu aeg? Vastus: Seda ma ei arva. 

Mingisugune läbivaatamine peaks /.../, tsükliliselt. /.../ *Muidu+ ta on lihtsalt tühi paber nurgas.“ 

(Tööandja)  

Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei põhjenda eraldi – selle punkti alla koonduvad vastused, kus 

intervjueeritav sisuliselt pooldab hetkel kehtivat regulatsiooni, kus lepingu kestvuseks on vaikimisi 

üks aasta ja ei põhjenda eraldi, miks just üks aasta. 

„Küsimus: Et siis /.../ see aasta, et ta võib seal täitsa olla?  Vastus: No ta /.../sisuliselt ei sega ju 

kedagi.“ (Usaldusisik)  

Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema – siia alla liigitusid vastused, kus arvati, et vaikimisi 

kehtimiste aega ei peaks lepingul olema (osapooled lepivad tähtaja alati ise kokku). Vastuseid ei 

põhjendatud. 

„Küsimus: Kas selline vaikimisi kehtivuse aeg peaks olema olemas? Vastus: Ei pea“ (Ametiühing) 

Ei oska öelda, vajab enam analüüs – selge seisukoht lepingu pikkuse reguleerimisest puudus. 

„Ausalt öeldes ma jääksin siin pigem vastuse võlgu. Sest see eeldab nagu väga sellist põhjalikku 

analüüsi tegelikult. Et öelda, mis see, mis see tähtaja regulatsioon peaks ja võiks /.../ olla.“ 

(Tööandjate liit) 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks aastat, aasta on liiga lühike tähtaeg – vaikimisi kehtimise 

tähtaeg võiks olla täna kehtivast veidi pikem, koos läbirääkimiste protsessi ja muude aruteludega 

jääb üks aasta lihtsalt liiga lühikeseks. 

„Ei jõua isegi ju täitmiseni kui juba aasta möödas, kui on pikad läbirääkimised /.../ ei õnnestugi täita 

neid tingimusi, miks ta peaks *olema+ üks aasta /.../, ta võiks vähemalt kaks olla, muidu tekib see, et 

muudkui räägid läbi.“ (Lepitaja) 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, sest langeb kokku majandusaastaga – üheaastane 

tähtaeg langeb valdavalt kokku ettevõtte majandusaasta pikkusega. See hõlbustab läbirääkimist. 

„Kui me räägime kollektiivlepingust, mis sisaldab koolitust, palkasid /.../, rahalisi küsimusi, siis 

küsimus on selles, et iga aasta tehakse ju eelarve. /.../ kui me /.../ *vaatame] neid rahalisi asju, siis ta 

peaks olema aasta. Kui loogiliselt võtta. Aga jah, /.../*ainult siis+ kui seda ei reguleerita *eraldi 

osapoolte kokkuleppega+.“ (Ametiühingute liit) 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, et määratleda ära, kaua kehtib töörahu – vaikimisi 

tähtaeg annab ette indikatsiooni, kui pikalt on tööandjal põhjust oodata töörahu kehtimist (eeldusel, 

et pole lepitud kokku). Üks aasta võiks olla vaikimisi piisav. 

„/.../ ta annab vähemalt mingisuguse selge ajalise raami, sest et vastasel juhul ongi /..../ alati see 

küsimus, et kui kaua see leping siis tegelikult kehtib? Ja see on eelkõige oluline just nimelt töörahu 

kohustuse osas. See paneb paika, kui kaua kehtib töörahu kohustus. Sest töörahukohustus peab 

olema määratletud väga selgelt. Töörahu kohustus ei saa olla /.../ „forever”. Sest et piltlikult öeldes, 

kui aastal 2000 sõlmitakse leping ja seal ei ole kirjas tähtaega ja öeldakse, et leping kehtib igavesti, 
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siis ei saa ju keegi eeldada, et 2011 ei ole siis ka mingisugust õigust taotleda *tingimuste 

parandamist+.“ (Ametiühingute liit) 

Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse piirang, ei täpsusta, milline – igaveste lepingute sõlmimine ei 

ole mõistlik, seetõttu peaks kehtima mingi maksimumpikkuse piirang. Samas – konkreetset 

ettepanekut maksimumpikkuse osas siiski välja ei pakutud. 

„/.../ võib ju tekkida küsimus sellest, et kas /.../saab kollektiivlepingu sõlmida väga pikaks perioodiks. 

Et võib-olla tõesti võiks olla või kaaluda mingisuguse ajalise piiri seadmist. Siin näiteks viiekümneks 

aastaks sõlmitud kollektiivleping tundub mõistlik? *Mulle ei tundu.+“ (Tööandjate liit) 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, pikemalt ei suuda arenguid planeerida – pikemad 

arengud on väga raskesti planeeritavad, seetõttu oleks ka pikemaajalised lepingud keerulised 

sõlmida. Üks aasta on piisav vaikimisi lepingu pikkus selleks, et asjade käiku enam-vähem ette näha. 

„Ja ma usun, et meil jääb päris pikaks ajaks veel see variant (aastased-kahesed).  /.../ me ei suuda, 

me lihtsalt ei suuda /../ palku kokku leppida, no ma ei tea, 5 aasta peale.“ (Ametiühing)   

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, vähendab muutmise vajadust – pikemate 

lepingute puhul tekib alati vajadus neid muuta. Kui tähtaeg on lühike (üks aasta), siis saab 

muudatusettepanekud panna kuni uue lepingu sõlmimiseni ootele. 

„Kui me ei pane tähtaega, *vaikimisi on üks aasta+ /.../, ja kui nüüd tekivad vahepeal /.../vajadused 

muuta, siis minu ettepanek oleks, et nad võiks siis ju üles kirjutada ja arvestada siis järgmise lepingu 

sõlmimisel. /.../aasta ei ole üldse pikk aeg /.../.“ (Usaldusisik) 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, kohustab üle vaatama – üks aasta on piisavalt 

lühike tähtaeg selleks, et partnerid ei võõranduks läbirääkimistest ja tegeleksid regulaarselt 

töötingimuste arutamise ja parandamisega. 

„See sunnib lepingut regulaarselt üle vaatama ning end asjadega kursis hoidma.“ (Tööandja) 

Tabel 253. Kollektiivlepingu pikkus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks 
reguleerima 

X - - - X - X X 

Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei 
põhjenda eraldi 

X X X - - X - - 

Lepingu pikkus peaks olema määratletud, 
kuid ei täpsustata, kui pikk peaks olema 

X - - - - - X - 

Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema X X X - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks 
aastat, aasta on liiga lühike tähtaeg 

- X - - - - - X 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks 
aasta, sest langeb kokku majandusaastaga 

- X - - - - X - 

Ei oska öelda, vajab enam analüüsi - - - - - X - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks 
aasta, et määratleda ära, kaua kehtib 

- - - - - - X - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

töörahu 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks 
aasta, kohustab üle vaatama 

X - - - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks 
aasta, pikemalt ei suuda arenguid 
planeerida 

- X - - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks 
aasta, vähendab muutmise vajadust 

- - X - - - - - 

Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse 
piirang, ei täpsusta, milline 

- - - - - X - - 

Tabel 254. Kollektiivlepingu pikkus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei põhjenda eraldi X X X - - - 

Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema X X - - - X 

Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks reguleerima X - - - - - 

Lepingu pikkus peaks olema määratletud, kuid ei 
täpsustata, kui pikk peaks olema 

X - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks aastat, aasta 
on liiga lühike tähtaeg 

- - - - X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, 
kohustab üle vaatama 

X - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, 
pikemalt ei suuda arenguid planeerida 

- X - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, sest 
langeb kokku majandusaastaga 

- X - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, 
vähendab muutmise vajadust 

- - X - - - 

Ei oska öelda, vajab enam analüüsi - - - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, et 
määratleda ära, kaua kehtib töörahu 

- - - - - - 

Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse piirang, ei 
täpsusta, milline 

- - - - - - 

Tabel 255. Kollektiivlepingu pikkus – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes   

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks reguleerima - - X X 

Lepingu pikkus peaks olema määratletud, kuid ei täpsustata, kui pikk 
peaks olema 

- X X - 

Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei põhjenda eraldi - X - - 

Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema - - X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, kohustab üle vaatama - - X - 

Ei oska öelda, vajab enam analüüsi - - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks aastat, aasta on liiga lühike 
tähtaeg 

- - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, et määratleda ära, kaua - - - - 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

kehtib töörahu 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, pikemalt ei suuda 
arenguid planeerida 

- - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, sest langeb kokku 
majandusaastaga 

- - - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, vähendab muutmise 
vajadust 

- - - - 

Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse piirang, ei täpsusta, milline - - - - 

Tabel 256. Kollektiivlepingu pikkus – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Vaikimisi tähtaeg võiks olla üks aasta, ei põhjenda eraldi X - 

Vaikimisi kehtimise aega ei peaks olema X - 

Lepingu maksimaalset pikkust ei peaks reguleerima X - 

Lepingu pikkus peaks olema määratletud, kuid ei täpsustata, kui pikk peaks olema X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla kaks aastat, aasta on liiga lühike tähtaeg X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, kohustab üle vaatama X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, pikemalt ei suuda arenguid planeerida X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, sest langeb kokku majandusaastaga X - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, vähendab muutmise vajadust X - 

Ei oska öelda, vajab enam analüüs - - 

Vaikimisi kehtimise tähtaeg võiks olla üks aasta, et määratleda ära, kaua kehtib töörahu - - 

Võiks olla mingi maksimaalse pikkuse piirang, ei täpsusta, milline - - 

 

2.10.2 Kollektiivlepingu automaatne pikenemine ja tähtajatus 

Sissejuhatus 

Uurimisküismus: Kas ja miks peaks või ei peaks olema võimalik sõlmida tähtajatuid või automaatselt 

pikenevaid lepinguid? 

Vastused on estiatud kahe grupina: 

1. Kollektiivlepingu automaante pikenemine; 

2. Kollektiivlepingu tähtajatus. 

Kollektiivlepingu automaatne pikenemine 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, vähem halduskoormust; 

2. Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema, kaob kohustus üle vaadata; 

3. Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema, piirab streikimise õigust; 

4. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, ei põhjenda; 

5. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, osapoolte võrdne kohtlemine; 

6. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, osapoolte vabadus; 

7. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, aitab vältida streike; 

8. Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, suurem õiguskindlus; 
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9. Automaatne pikenemine sobib vaid teatud teemadele; 

10. Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema lepingu teatud  osadele. 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, vähem halduskoormust – instrumendid, mis 

võimaldavad vältida pidevaid läbirääkimisi on teretulnud. Kui osapooltel ei ole midagi lepingusse 

lisada, siis on automaatne pikenemine mõistlik ja väldib asjatud bürokraatiat.  

„Selle võimaluse peab jätma. /.../ Me oleme seda kasutanud ise oma lepingusse sisse seda kirjutades. 

Ja ma arvan, et see võiks olla seaduses öeldud, et /.../ teatud tingimustes * võiks olla lubatud+. /.../ 

tegelikult *on+ see *läbirääkimine ja lepingu sõlmimine+ /.../ päris mahukas töö /.../  ja kui osapooled 

on [seda] aktsepteerinud, siis automaatselt. Miks mitte, seaduses võib selline säte olla.“ (Ametiühing) 

„Meie puhul võiks see täitsa kohane olla. Vahel ei ole mingeid muudatusigi, aga ikka peab alustama 

läbirääkimiste protsessi.“ (Tööandja) 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema, kaob kohustus üle vaadata  – vaikimisi 

automaatne pikenemine võib tekitada olukorra, kus partnerid ei räägigi enam läbi. Sellisel juhul 

kaotab ka leping mõtte, sest kollektiivläbirääkimiste oluliseks osaks on dialoogi pidamine, asjade 

arutamine.  

„Aeg muutub nii kiiresti, tingimused muutuvad nii kiiresti, et kindlalt ei ole [automaatset pikenemist 

vaja+.“ (Tööandja) 

„Ei, pigem mitte. /.../ aegajalt ikkagi teatud asjad *kollektiivlepingus+ üle vaadata on kasulik“ 

(Usaldusisik) 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema, piirab streikimise õigust – vaikimisi automaatne 

lepingu pikenemine võib tekitada olukorra, kus töötajad avastavad, et nad soovivad näha 

töötingimustes muudatusi, kuid nende võime neid läbi suruda on väike, sest automaatselt pikenenud 

leping on ära võtnud võimaluse streikida. Streigiõiguse loovutamine peab olema teadlik otsus, see ei 

saa juhtuda kogemata, kuna saabus mingi tähtaeg.  

„Mida *see+ tähendab/.../? /.../ Tähendab, kollektiivlepingus pannakse töörahu paika. /.../ Vaat see 

kuupäev ongi *hetk, milleni+ /.../ on töörahu. /.../ nüüd ma võin juba streikima hakata. Aga kui me 

nüüd automaatselt pikendame, siis ma ju ei *saa+“ (Ametiühing) 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, ei põhjenda – automaatne pikenemine võiks küll olla, 

aga otsest põhjust välja ei toodud.  

„Küsimus: Kas teil võiks olla kasu sellest, kui kollektiivlepingud automaatselt pikeneksid peale 

kehtivusaja lõppu? Vastus: Jah, võiks küll jah.“ (Usaldusisik) 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, osapoolte võrdne kohtlemine – automaatne 

pikenemine võiks olla lubatud, see tagaks osapoolte võrdse kohtlemise – pikenevad nii kohustus 

lepingut täita kui  kohustus pidada töörahu. 

„Vastus: /.../ *automaatne pikenemine+ võiks olla mõistlik, sest muidu on see, et leping on lõppenud, 

tingimusi pean täitma, väljaarvatud see töörahu kohustus. See formuleering ausalt öeldes oleks võib-

olla ametiühingutele isegi kasulikum, /.../ aga /.../, samas /.../ ma ei tea, kas see on /.../ väga mõistlik 
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/.../. Küsimus: Et /../ oleks /.../ tasakaalustatum, et kui kumbki pool ei /.../ *alusta+ läbirääkimisi, siis 

automaatselt pikenevad nii tingimused kui ka töörahu kohustus? Vastus: Jah“ (Ametiühing).  

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, osapoolte vabadus – automaatne pikenemine on 

lepingutingimus nagu iga teine, osapooltel peaks olema õigus selles kokku leppida. 

„/.../selles mõttes, oleks see automaatne pikendamine ka hea, et kui kumbki pool ei ole alustanud 

läbirääkimisi eks ju, ei ole nagu pretensioone ja mingeid unistusi, siis miks ka mitte. Aga see on 

vähetõenäoline.“ (Ametiühing)  

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, aitab vältida streike – automaatse pikenemise streike 

vähendav toime (kui on pikenenud, siis kehtib töörahu kohustus) võiks olla see põhjus, miks see 

peaks olema lubatud.  

„Kui see väldib streike, siis võib-olla küll, jah.“ (Tööandja) 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud, suurem õiguskindlus – pidevalt muutuvad tingimused 

tekitavad ebakindlust, automaatne pikenemine võimaldaks seda vähendada, lisaks 

lepingutingimustesse stabiilsust.   

„Aga kui on automaatselt pikenev ja on tähtaeg ja kui üks pool ei teata enne lepingu lõppemist, et on 

alust läbirääkimisi alustada, siis pikeneb näiteks teatud perioodiks... No ma ei näe selles otseselt 

midagi halba /.../  Miks nad seda näiteks muudes valdkondades täna teevad? Ikka selleks, et kui kõik 

toimib, siis oleks teatud suurem õiguskindlus tagatud.“ (Tööandjate liit) 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema lepingu teatud  osadele – kollektiivlepingus on 

teemasid, mida võiks automaatselt pikendada, sest nendes on muutused väga harvad. Samas ei oleks 

mõistlik pikendada automaatselt nt palgatasemega seotud punkte.  

„Küsimus: /.../ Kas teie organisatsioonis võiks olla kasulik kollektiivlepingu automaatne pikenemine 

pärast kehtivusaja lõppu? Vastus: See on nii ja naa, aga reeglina on seal juures palgalisa, mida me ei 

taha, et ta automaatselt pikeneb. /.../ muidu üldosad on küll jah, sellega ei ole /.../ muret. Aga see 

palgalisa, seda ei tahaks küll automaatselt.“ (Ametiühing)  

Tabel 257. Kollektiivlepingu automaatne pikenemine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- vähem halduskoormust 

X X X X - - - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks 
olema - kaob kohustus üle vaadata 

X X X - - - - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks 
olema - piirab streikimise õigust 

- X - - - - X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- ei põhjenda 

X - X - X - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- osapoolte võrdne kohtlemine 

X - - - X - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- aitab vältida streike 

X - - - - - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- osapoolte vabadus 

- X - - - - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud 
- suurem õiguskindlus 

- - - - - X - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks 
olema lepingu teatud  osadele 

- X - - - - - - 

Tabel 258. Kollektiivlepingu automaatne pikenemine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - kaob kohustus 
üle vaadata 

X X X X X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - vähem 
halduskoormust 

X X X X - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - piirab 
streikimise õigust 

- X - - X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - ei põhjenda - - - X - X 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - aitab vältida streike - - - X - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte vabadus - X - - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte võrdne 
kohtlemine 

X - - - - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema lepingu teatud  
osadele 

- X - - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - suurem õiguskindlus - - - - - - 

Tabel 259. Kollektiivlepingu automaatne pikenemine – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi 
lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - vähem halduskoormust - X X - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - kaob kohustus üle 
vaadata 

- X - X 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - aitab vältida streike - - - X 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - ei põhjenda - X - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte võrdne 
kohtlemine 

- - - X 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte vabadus - - - - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - suurem õiguskindlus - - - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - piirab streikimise 
õigust 

- - - - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema lepingu teatud  
osadele 

- - - - 

Tabel 260. Kollektiivlepingu automaatne pikenemine – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - kaob kohustus üle vaadata X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - vähem halduskoormust X - 
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  On Ei ole 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema - piirab streikimise õigust X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - ei põhjenda X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - aitab vältida streike X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte vabadus X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - osapoolte võrdne kohtlemine X - 

Vaikimisi automaatset pikenemist ei peaks olema lepingu teatud  osadele X - 

Automaatne pikenemine võiks olla lubatud - suurem õiguskindlus - - 

Kollektiivlepingu tähtajatus 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see pärsib poolte võimalusi lepingut tulevikus 

muuta; 

2. Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled muutuvad nii passiivseks; 

3. Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii kokku leppida. 

Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see pärsib poolte võimalusi lepingut tulevikus 

muuta – tähtajatus pärsib mõlema poole võimalusi tingimusi muuta. Siia alla lähevad nii need 

seisukohad, mis välistavad vaikimisi tähtajatu lepingu kui ka mõne üksikud hinnangud, kus öeldi, et 

üldse ei võiks tähtajatuid lepinguid olla. 

„/.../ loomulikult selliseid lepinguid, kus nagu ongi /.../ puht teoreetiliselt töötajatelt ära võetud oma 

huvide kaitsmise õigused/.../ , et loomulikult, selliste lepingute olemasolu mina ei toeta kohe mitte 

kuidagi.“ (Ametiühing) 

„ Küsimus: /.../aga kas peaks olema sellised asjad nagu eraldi sätestatud automaatselt pikenevad  või 

tähtajatud lepingud? Vastus: Ma arvan, et mõlemad variandid tuleks täiesti välistada“ 

(Ametiühingute liit) 

„igasugune selliste seadustega reguleerimine pärsib ettevõtte vastutust ja inimeste sidusust. Leping 

on vabatahtlik toiming, mitte mingisugune jõu aktsioon. Kõigepealt läbirääkimised, toimub 

suhtlemine. See kõige kõrgem väljund hea tahte osas on leping. Ei pea olema alati leping.“ (Lepitaja) 

Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled muutuvad nii passiivseks – kui leping on tähtajatu, 

siis sisulisi läbirääkimisi enam ei toimi.  See võib kaasa tuua selle, et osapooled muutuvad passiivseks 

ja võõranduvad aruteludest. Tööandja ja töötajate suhe muutub mingiks muu eesmärgiga asjaks kui 

töötingimuste parandamisele suunatud dialoog. 

„See tundub imelik. Kuidas tähtajatu? Ei, ma ei pea seda võimalikuks, et üks leping kehtib tähtajatult. 

Siis  võib juhtuda, et see jääb lihtsalt paberina kuskile seisma ning keegi ei mäletagi enam, mis seal 

kirjas on“ (Tööandja) 

„Ma ei näe, mis põhjusel tähtajatu? Mis see tähendab? Siin me lähme ju laisaks!“ (Ametiühing)  

Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii kokku leppida – kui poole soovivad sellised 

lepinguid sõlmida, siis pole põhjust neid takistada.  
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„Ma arvan, et see on ikkagi nüüd poolte otsus. Kui niiviisi leitakse, et selliseid tingimusi on väga raske 

seada ja võib-olla ega ei ole ikkagi vajalik.“  (Tööandja) 

Tabel 261. Kollektiivlepingu tähtajatus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see 
pärsib poolte võimalusi lepingut tulevikus muuta 

X X - - X - X X 

Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled 
muutuvad nii passiivseks 

X X - - - - - X 

Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii 
kokku leppida 

X - - - - - - - 

 

 

Tabel 262. Kollektiivlepingu tähtajatus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see pärsib poolte 
võimalusi lepingut tulevikus muuta 

X X - - X - 

Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled muutuvad nii 
passiivseks 

X X - - - - 

Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii kokku leppida - - - X - - 

Tabel 263. Kollektiivlepingu tähtajatus – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii kokku leppida - X - - 

Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled muutuvad nii 
passiivseks 

- - X - 

Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see pärsib poolte 
võimalusi lepingut tulevikus muuta 

- X - - 

Tabel 264. Kollektiivlepingu tähtajatus – lepingu olemasolu lõikes  

  KL on KL ei ole 

Vaikimisi tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest see pärsib poolte võimalusi 
lepingut tulevikus muuta 

X - 

Tähtajatut lepingut ei tohiks olla, sest osapooled muutuvad nii passiivseks X - 

Tähtajatu leping võiks olla, kui pooled soovivad nii kokku leppida X - 

 

2.10.3 Lepingu tingimuste täitmine pärast lepingu lõppemist 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kas ja miks peaksid või ei peaks pooled lepingu kehtivuse lõppedes jätkama lepingu 

tingimuste täitmist? 
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Vastused on esitatud kahe laiema grupina: 

1. Lepingu tinigmuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu; 

2. Millistel tinigmustel peaks jätkama tinigmuste täitmist pärast lepingu lõppu. 

Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, soodustaks edukaid läbirääkimisi; 

2. Tingimusi peab edasi täitma, ei ole põhjendatud miks; 

3. Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, sest majandusolud muutuvad; 

4. Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema kahepoolne, kui tingimused jäävad kehtima, siis 

peab olema ka töörahu; 

5. Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei ole kooskõlas normaalse arusaamaga 

lepingust; 

6. Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse tagamiseks; 

7. Tingimusi peab edasi täitma, töötajate kaitseks; 

8. Tingimusi peab edasi täitma, see sunnib tööandjat läbi rääkima, töötajatega arvestama; 

9. Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, kui teine pool rikub lepingu; 

10. Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei põhjenda; 

11. Tingimusi peab edasi täitma, nii nagu töölepingugi puhul; 

12. Tingimusi peab edasi täitma, sest lepingu sisu ei tohi ühepoolselt muuta; 

13. Tingimusi peab edasi täitma, töötajate hoidmiseks vajalik. 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, soodustaks edukaid läbirääkimisi – kui 

kollektiivlepingu tingimuste täitmine kehtib edasi ka peale lepingu lõppemist, siis puudub sageli 

valmidus uut lepingut läbi rääkida. See puudutab eriti ametiühingute poolt, kus vanemad suurte 

soodustustega lepingud on all ja puudub huvi nende osas kompromisse teha.  Teatud tingimustel 

võib sama kehtida ka tööandjate kohta. Eeltoodu ei tähenda siiski seda, et lepingu tingimuste 

täitmine peaks kohe lõppema, see võib toimuda ka viitajaga. 

„Sellepärast, et inimesed väärtustaksid seda kokkulepet, milleni nad juba  on jõudnud. /.../Praegu 

tekib tunne, et koguaeg rohkem ja rohkem ja ikka... Ütleme, et iga kord me puutume sellega kokku, et 

mis me oleme juba saavutanud, mis võrreldes väga paljude organisatsioonidega on kosmilises 

kauguses kõigest muust, eks-ole. Siis see kõik ei tähenda mitte midagi. See on nii 

iseenesestmõistetav.“ (Tööandja) 

„Sellega /.../ kiirendab seda uue kollektiivlepingu valmimist. /.../muidu /.../ aega on, aega on, /.../ see 

vana /.../ kehtib veel piiramata aja /.../. Aga siis on ütleme, /.../ kuu või niimoodi, /.../ selle aja jooksul 

/.../ saab uus kollektiivleping nagu rutem valmis.“ (Ametiühing) 

„ /.../ praegu on /.../ ametiühingu poolelt vaadatuna, /.../mõnus. Me saavutame selle ja tühja ka kui 

uut ei saavuta, sa oled kohustatud neid vanu täitma /.../. Ei pane /.../ tegutsema.“ (Lepitaja)  

Tingimusi peab edasi täitma, ei ole põhjendatud miks – otsest põhjendust ei pakutud. 

„Regulatsioon on mõistlik, selle kohta ei ole midagi öelda“ (Ametiühing) 
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„Jah, see lihtsustaks ametiühingu seisukohta, sest et muidu tuleb see ilmtingimata kirjutada 

lepingusse sisse, et kuni uue lepingu sõlmimiseni kehtivad vanad tingimused“ (Ametiühing) 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, sest majandusolud muutuvad – kuna majandusolud 

on muutlikud siis ei saa lepingud olla sisutingimuste mõistes tähtajatud.  

„No see oleks mõistlik, sellepärast et turutingimused ju ka muutuvad, strateegiad muutuvad. Seal 

tuleb ikka arvestada sellega, mis on ettevõtte võimalused ka, et päris niimoodi forever ei saa minu 

arust, ma arvan.“ (Tööandja)  

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate kaitseks, sunnib tööandjaid neid kuulama – töötajad on 

nõrgem pool ja neid tuleb kaitsta. Selle punkti säte on töötajate kaitse olukorras, kus ametiühing on 

mingil põhjusel jäänud nõrgaks ja on kaotanud aktsioonivõime – ei suuda tööandjat enam piisavalt 

survestada, et tagada seni kehtinud tingimuste säilimine. Ühtlasi sunnib see tööandjaid töötajaid 

läbirääkimistel aktsepteerima. 

„Küsimus: Ja kuna töötajad on nõrgem pool, siis /.../ *kollektiivlepingu tingimuste kestma jäämine ka 

peale lepingu lõppemist+ ongi nende tagatis? Vastus: See võiks olla nii. Tervik ei ole ehitatud tööandja 

kaitseks vaid töötajate kaitseks.“ (Ametiühingute liit) 

Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema kahepoolne, kui tingimused jäävad kehtima, siis peab 

olema ka töörahu – osapooli tuleks kohelda võrdselt. Praegune regulatsioon, kus lepingu tingimused 

kehtivad edasi, kuid tekib õigus ka streikida kohtleb töötajaid ja tööandjat ebavõrdselt. Töötajatel ei 

ole midagi oma tegevusega kaotada. 

„Aga siis tegelikult peaks olema siis töörahu kohustus kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni. 

Tagatud. Praegu on nii, et kui me asume läbirääkimistesse, siis nagu töörahu ei peaks *pidama+. /.../ 

see on absurd ju. Me ei saakski siis nagu istuda laua taha hirmus, et nad lähevad tänavale“ 

(Tööandja) 

„See on ka muidugi veel teema, et /.../ kohustusi peab täitma, aga töörahu säilitama nemad enam ei 

pea peale lepingu lõppemist, et /.../ see on ka /.../ ebavõrdne punkt minu arvates.“ (Tööandjate liit) 

Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse tagamiseks – töötajatele ja ka tööandjatele on oluline 

kindlustunne ja stabiilsus, mille tagab kokkulepitud tingimuste täitmine, seetõttu tuleb ka 

lepingutingimuste täitmist jätkata.  

„Muidu see asi jah läheks jälle teistpidi käest ära. /.../ see survestaks töövõtjaid niivõrd, et kui nad 

näevad, et see kuupäev hakkab liginema, et siis hakkavad kõik sipsima ja rapsima, et kuulge, 

hakkame nüüd … kirjutame uuesti alla“ (Ametiühing) 

„See /.../ ühelt poolt see annab sellise stabiilsuse tunde /.../okei, ma unustasin seekord kuupäevad 

kontrollimata,  /.../ jooksis lõhki, on-ju. Ja kui vahepeal nüüd sel perioodil tekib mingisugune 

situatsioon, mis nõuab mult kollektiivlepingu vaatamist, siis on olemas seesama /.../, ta ikkagi kehtib 

/.../. Ja /.../ teine, et kummalgi osapoolel ei teki ketserlikku mõtet, et ma ootan nüüd selle 

kolmekümne esimese kuupäeva ära ja järgmisest päevast enam ei kehti /.../“ (Tööandja) 
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Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei ole kooskõlas normaalse arusaamaga lepingust – 

peaks kehtima lepinguvabadus, osapooled saavad kokkuleppida ise. Mida vähem on kitsendavaid 

tingimusi, seda parem. 

„/.../ võimalikult vähe neid reguleerida seaduse tasandil. /.../ Et kui pooled saavad ise kokkuleppida 

võimalikult suures hulgas küsimustes, siis seda parem.“ (Tööandjate liit) 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, kui teine pool rikub lepingut – lepingutingimuste 

täitmine peale lepingu lõppemist võiks olla tingimuslik ning sellest võiks vabastada see, kui teine pool 

rikub lepingut. 

„Küsimus: Millisel juhtudel või tingimustel peaks olema õigus lõpetada kollektiivlepingu tingimuste 

täitmine /.../? Vastus: Ma arvan, et kui pooled rikuvad /.../ kollektiivlepingus toodud punkte. Kas siis 

tööandja või töötaja vaates.“ (Tööandja)  

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima ei põhjenda – leitakse, et täitmise kohustust ei 

peaks olema, kuid otsest põhjust välja ei tooda. Lepingu lõpetamise võimaluse puudumine on juba 

ise-enesest suhteliselt suur põhjus. 

„Mina oleksin poolt sellele, et mingi lepingu lõpetamise võimalus oleks olemas.“ (Tööandja) 

Tingimusi peab edasi täitma, ei tohi ühepoolselt muuta – kollektiivlepingu lõppemisel tingimuste 

tühistumist tõlgendavad ametiühingud kohati tööandja ühepoolse  lepingutingimuste  muutmisena. 

Mõningates selgitustes toodi välja, et kuna kollektiivleping saab teatud mõttes iga töötaja 

individuaalse töölepingu osaks (eeldusel, et seal on kirjas paremad tingimused kui individuaalses 

lepingus), siis ei ole tööandjal õigust selle tingimusi muuta (ka kollektiivlepingu lõppemisel) nii nagu 

tal ei ole õigust muuta ühepoolselt individuaalse lepingu tingimusi.    

„/.../ esiteks, *kehtib+ üldine põhimõte, et kokkulepitud tingimusi ei saa tööandja ühepoolselt tagasi 

pöörata. Ka individuaalses töölepingus see ju kehtib. Ta peab täitma seda tingimust, milles ta on 

kokku leppinud. Kui tegemist on kollektiivlepinguga ja kollektiivlepinguga pannakse mingisugused 

tingimused paika, siis ta ju praktikas muutub kõigi individuaalsete töölepingute tingimuseks /.../ 

kasvõi palk või tööaeg, või mis iganes /.../. Ja miks peaks tööandjal olema õigus ühel hetkel öelda, et 

noh, ma leppisin teiega kokku sellised tingimused aga ma nüüd enam neid ei täida. Ei ole mingit 

loogikat, ei ole mingit põhjust.“ (Ametiühingute liit). 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate hoidmiseks vajalik – see aitab hoida häid töötajaid ettevõtte 

juures. 

„ /.../ tead, ma arvan, et töötajate hoidmiseks on see mõistlik.“ (Tööandja) 

Tabel 265. Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks 
olema,  soodustaks edukaid läbirääkimisi 

X X X X - X - X 

Tingimusi peab edasi täitma, ei ole 
põhjendatud miks 

X X X - - - - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate 
kaitseks 

X X - - X - - X 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks 
olema, sest majandusolud muutuvad 

X - X - - - - - 

Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema 
kahepoolne, kui tingimused jäävad 
kehtima, siis peab olema ka töörahu 

X - - X - - - - 

Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse 
tagamiseks 

X X - - - - - - 

Tingimusi peab edasi täitma, ei tohi 
ühepoolselt muuta 

- X - - - - X - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks 
kehtima, ei ole kooskõlas normaalse 
arusaamaga lepingust 

- - - - - X - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks 
kehtima, ei põhjenda 

X - - - - - - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks 
kehtima, kui teine pool rikub lepingu 

X - - - - - - - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate 
hoidmiseks vajalik 

X - - - - - - - 

Tabel 266. Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

   Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Tingimusi peab edasi täitma, ei ole põhjendatud miks X X X - X X 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema,  
soodustaks edukaid läbirääkimisi 

X X X - - - 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, sest 
majandusolud muutuvad 

X - X X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse tagamiseks X X - X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate kaitseks X X - - X - 

Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema kahepoolne, 
kui tingimused jäävad kehtima, siis peab olema ka 
töörahu 

X - - - - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei 
põhjenda 

- - - X - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, kui 
teine pool rikub lepingu 

X - - - - - 

Tingimusi peab edasi täitma, ei tohi ühepoolselt muuta - X - - - - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate hoidmiseks 
vajalik 

X - - - - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei ole 
kooskõlas normaalse arusaamaga lepingust 

- - - - - - 
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Tabel 267. Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu – tööandja vastused esindaja olemasolu 
ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema,  soodustaks 
edukaid läbirääkimisi 

- X X X 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, sest 
majandusolud muutuvad 

X X - - 

Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema kahepoolne, kui 
tingimused jäävad kehtima, siis peab olema ka töörahu 

- X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse tagamiseks - X X - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei põhjenda - X - X 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, kui teine pool 
rikub lepingu 

- X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, ei ole põhjendatud miks - X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate hoidmiseks vajalik - X - - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate kaitseks - - - X 

Tingimusi peab edasi täitma, ei tohi ühepoolselt muuta - - - - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei ole kooskõlas 
normaalse arusaamaga lepingust 

- - - - 

Tabel 268. Lepingu tingimuste täitmise kohustus pärast lepingu lõppu – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Tingimusi peab edasi täitma, ei ole põhjendatud miks X - 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema,  soodustaks edukaid 
läbirääkimisi 

X - 

Tingimuste täitmise kohustust ei peaks olema, sest majandusolud muutuvad X X 

Tingimusi peab edasi täitma, stabiilsuse tagamiseks X X 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate kaitseks X - 

Kui täitmise kohustus on, siis peaks olema kahepoolne, kui tingimused jäävad 
kehtima, siis peab olema ka töörahu 

X - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei põhjenda X - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, kui teine pool rikub lepingu X - 

Tingimusi peab edasi täitma, ei tohi ühepoolselt muuta X - 

Tingimusi peab edasi täitma, töötajate hoidmiseks vajalik X - 

Tingimuste täitmise kohustus ei peaks kehtima, ei ole kooskõlas normaalse 
arusaamaga lepingust 

- - 

Mis tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Osapoolte kokkuleppel; 

2. 1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist; 

3. Kui uut lepingut ei sõlmita; 

4. Kui ettevõtet tabavad majandusraskused; 

5. Aasta pärast lepingu lõppemist; 

6. Kui AÜ-d enam ei eksisteeri; 

7. 6 kuu möödudes lepingu lõppemisest; 

8. Lepingu kehtivuse lõppemisel; 
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9. Kui ettevõttes pole enam töötajaid; 

10. 10 aasta möödudes viimasest uuendamisest. 

Osapoolte kokkuleppel – lepingutingimuste täitmisest lepingu kehtivuse ajal või pärast selle  

lõppemist peaks saama vabaneda siis, kui pooled sõlmivad vastava kokkuleppe. Selline volitusnorm 

võiks seaduses olla. 

„/.../ *oleks+ võimalik kokku leppida /.../ et sul lõppeb teatud tingimustel kehtivus. Et anda volitus, 

täna seadus ei anna volitust. /.../  Peaks olema /.../, et saaks tühistada mingil kokkuleppe alusel. 

Vastastiku poolte heakskiidul. /.../“ (Ametiühingute liit) 

„Peaks olema võimalus vana leping lõpetada. Näiteks mõlema poole kokkuleppel.“ (Tööandja)  

1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist – võiks olla mingi üleminekuperiood pärast vana lepingu 

lõppu. Pakuti välja erinevaid võimalusi üleminekuperioodi pikkuseks.  

„Siin võiks ilmselt olla tõesti mingi aeg, aga ma ei tea, kui pikk – üks kuu näiteks? Selle aja jooksul 

peaks küll selge olema, kas läbirääkimised viivad uue lepinguni või ei.“ (Tööandja) 

„See ongi /.../siis *kui+ see nö. pikendusaeg on läbitud, kokkuleppele pole jõutud /.../“ (Usaldusisik) 

Kui ettevõtet tabavad majandusraskused – kui majanduslik olukord muutub, siis võiks see olla 

põhjuseks, miks kollektiivlepingu tingimuste täitmise kohustus lõppeb.  

„No ma kujutan ette, et ettevõtte pankrot või mingisugune tõsine asi.“ (Tööandja) 

„Majanduslike olude /.../ tõendatud halvenemine.“ (Tööandja) 

Aasta pärast lepingu lõppemist – kui aasta aja jooksul peale lepingu lõppemist pole jõutud uue 

lepinguni, siis võiks vana leping oma kehtivuse kaotada. 

„ /.../ kui ka aastaga pärast lõppemist ei jõuta kokkuleppele, et sellisel juhul *võiks vana lepingu 

tingimuste täitmine lõppeda+. /.../see oleks igal juhul meile parem, sest see tekitaks esimest korda 

ametiühingutel ka selle vajaduse reaalselt /.../ jalad kõhu alt välja võtta ja hakata toimetama. 

(Tööandja) 

Uuelepingu sõlmimisel – kui sõlmitakse uus leping, siis see tühistabki eelmise lepingu. 

„/.../ lihtsalt tuleb uus leping sõlmida, kui asi vajab *muutmist+.“ (Ametiühing) 

Kui AÜ-d enam ei eksisteeri – praktikas on esinenud olukordi, kus ametiühingut enam ettevõttes ei 

ole, aga kollektiivleping on ikkagi jõus ja seda ei saa ka lõpetada. Siin on välja pakutud, et kui 

ametiühingut ikkagi enam ei ole, siis peaks ka leping lõppema. 

„Küsimus: Aga kui nt. ametiühing likvideeritakse? Kas siis tööandja ikka peaks edasi täitma neid 

tingimusi? Vastus: Ei no, siis loomulikult ei. Sellepärast, et kui enam ametiühingut ei ole, siis tal ei ole 

nagu põhjust enam“ (Ametiühing) 

6 kuu möödudes lepingu lõppemisest –  kui poole aasta jooksul peale lepingu lõppemist pole jõutud 

uue lepinguni, siis võiks vana leping oma kehtivuse kaotada. 
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„/.../ toimub mingisugune läbirääkimiste protsess, uue lepinguni ei jõuta, kui pikalt siis peaks see 

vana leping veel kehtima edasi. /.../ See on siis nagu lepingust väljumise aeg. /.../ Mitu kuud see 

peaks olema? Mingi ettepanek on siin olnud, et see võiks olla näiteks kuus kuud. /.../ selle aja jooksul 

on pooltel omavahel tõenäoliselt piisav võimalus survet avaldada sõlmimiseks või mittesõlmimiseks, 

kuulutada välja streik või mis iganes. Et juhul kui seda ei toimu, kui midagi ei muutu, peaks olema /.../ 

leping juriidiliselt lõppenud“ (Tööandjate liit) 

Lepingu kehtivuse lõppemisel – lepingu tingimust täitmise kohustus peaks lõppema samal päeva, kui 

lõppeb leping. 

„Aga seadusesse tulebki kirja panna, et kui lepingu tähtaeg on läbi, siis ongi leping lõppenud. Kõik.“ 

(Tööandjate liit). 

Kui ettevõttes pole enam töötajaid – kui ettevõttes ei ole enam töötajaid, kelle tingimusi see leping 

reguleerib, siis ei ole lepingul sisu, aga see kehtib ikkagi edasi. Lepingut ei saa ka lõpetada, kuna neid 

töötajaid, kellega leping sõlmiti pole. 

„Meil on olemas kolm kollektiivlepingut./.../ Millest ühel ei ole taga töötajaid /.../ aga mida me ei saa 

/.../ kehtetuks ka nimetada /.../,  sest Eesti Vabariigis puuduvad sätted, mille alusel saaks töötajateta 

kollektiivlepingu tunnistada kehtetuks. Sul peab olema keegi teine pool, kes selle lõpetusprotsessi 

algatab.“ (Tööandja) 

10 aasta möödudes viimasest uuendamisest – kui lepingut ei ole väga pikalt uuendatud, siis võiks 

tema täitmise kohustuse tühistada. 

„/.../kui nüüd kehtestada mingisugune seadusest tulenev *õigus+, et üldine loogika on näiteks kahe 

aasta kaupa, aga kui ei ole uuendatud, siis et kümnendal aastal kõik lõpeb. Finito /.../. Ma ei tea... 

Kas seadusloome praktikas on sellist näidet tuua?“ (Tööandja) 

Tabel 269. Mis tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud – vastuste liigid 
vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Osapoolte kokkuleppel X - - X X X - - 

1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist X X X - - - - - 

Kui ettevõtet tabavad majandusraskused X - X - - - - - 

Aasta pärast lepingu lõppemist X - - X - - - - 

Uue lepingu sõlmimisel - X - - - - X - 

6 kuu möödudes lepingu lõppemisest - X - - - X - - 

Kui AÜ-d enam ei eksisteeri X X - - - - - - 

Lepingu kehtivuse lõppemisel - - - X - - - X 

10 aasta möödudes viimasest 
uuendamisest 

X - - - - - - - 

Kui ettevõttes pole enam töötajaid X - - - - - - - 
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Tabel 270. Mis tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud – vastuste liigid 
vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist X X X - - - 

Osapoolte kokkuleppel X - - X - - 

Kui ettevõtet tabavad majandusraskused X - X - - - 

Aasta pärast lepingu lõppemist X - - - - - 

Kui AÜ-d enam ei eksisteeri - X - X - - 

Uue lepingu sõlmimisel - X - - X - 

10 aasta möödudes viimasest uuendamisest X - - - - - 

6 kuu möödudes lepingu lõppemisest - - - - X - 

Kui ettevõttes pole enam töötajaid X - - - - - 

Lepingu kehtivuse lõppemisel - - - - - - 

Tabel 271. Mis tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud – tööandja 
vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Osapoolte kokkuleppel - X X X 

1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist - X X - 

Kui ettevõtet tabavad majandusraskused - X - - 

Aasta pärast lepingu lõppemist - X - X 

10 aasta möödudes viimasest uuendamisest - - X - 

Kui AÜ-d enam ei eksisteeri - X - - 

Kui ettevõttes pole enam töötajaid - X - - 

6 kuu möödudes lepingu lõppemisest - - - - 

Lepingu kehtivuse lõppemisel - - - - 

Uue lepingu sõlmimisel - - - - 

Tabel 272. Mis tingimustel ei peaks jätkama lepingu täitmist, kui selle tähtaeg on saabunud – lepingu olemasolu 
lõikes  

  KL on KL ei ole 

1-3 kuud peale lepingu kehtivuse lõppemist X - 

Osapoolte kokkuleppel X - 

Kui ettevõtet tabavad majandusraskused X - 

Aasta pärast lepingu lõppemist X - 

Kui AÜ-d enam ei eksisteeri X - 

Uue lepingu sõlmimisel X - 

10 aasta möödudes viimasest uuendamisest X - 

6 kuu möödudes lepingu lõppemisest X - 

Kui ettevõttes pole enam töötajaid X - 

Lepingu kehtivuse lõppemisel - - 

2.11 Laiendatud lepingud 

2.11.1 Sissejuhatus 

Selle teema all on järgmised alamteemad: 

1. Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada; 



187 

 

2. Millistel tingimustel ja kes peaks saama laiendada kollektiivlepingut; 

3. Kolmandate osapoolte sõnaõigus; 

4. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle; 

5. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid. 

Uurimisküsimused on vastatud järgnevate alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada? – Milliseid 

kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada 

 Millise tasandi/kelle vahel sõlmitud lepinguid peaks olema võimalik laiendada? Millistel 

tingimustel, vormis peaks toimuma lepingute laiendamine? Kas, millistel tingimustel ja miks 

ühes majandusharus sõlmitud kollektiivlepingut peaks saama laiendada teise majandusharus 

– Kes saavad laiendada / Laiendamise ulatus /Kehtivuse pikkus 

 Kuidas peaks laiendatavatest tingimustest puudutatud ja huvitatud tööandjaid ja töötajaid 

teavitama? Kuidas peaks asjassepuutuvatel töötajatel ja tööandjatel olema võimalik anda 

tagasisidet, avaldada arvamust laiendamise ja laiendatavate töötingimuste kohta? – 

Kolmandate poolte sõnaõigus – kas ja miks / Kolmandate poolte kaasamise viisid / 

Lepingust teavitamine 

 Kuidas peaks toimuma laiendatud lepingute täitmise kontrollimine?  Näiteks, kas lepingu 

sõlminud poolte volitatud esindajad peaksid saama kontrollida kokkuleppe tingimuste 

täitmist kõigi tööandjate juures, kuhu leping laieneb?  - Järelevalve laiendatud lepingute 

täitmise üle 

 Mis on olnud probleemid, mis on olnud probleemide põhjused ja tagajärjed -  Laiendatud 

lepingutega seonduvad probleemid  

Alapeatükkide sihtrühmad on esitatud järgmistes lõigetes:  vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ, UI 

organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad), vastaja tüüp organisatsiooni suuruse lõikes, 

vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes ning vastaja kollektiivlepingu olemasolu lõikes.  Järelevalve 

ning probleemide alapeatükkides on lisasihtrühmaks ka vastaja laiendatud lepingu kohaldumise 

lõikes. 

2.11.2 Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada?  

Selle teema puhul on oluline pöörata tähelepanu sellele, et siin kajastuvad nende vastanute 

seisukohad, kes pidasid laiendamist võimalikuks. Laiendamise võimalikkust või mittevõimalikkust 

käsitletakse alateema kaks all. Ühtlasi on oluline  silmas pidada, et üks teema ei välista teist – need 

vastanud, kes arvasid, et võiks laiendada  töö tasustamist reguleerivaid punkte võisid pooldada lisaks 

sellele ka näiteks töö- ja puhkeaja tingimuste laiendamist ja vastupidi. 

Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Palk; 

2. Ei peaks piirama; 
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3. Tööohutus, töötervishoid; 

4. Töö- ja puhkeaeg; 

5. Üldised põhimõtted; 

6. Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped. 

Palk – laiendada võiks palga ja töötasustamisega seotud teemasid. 

„Tead, ma ütleks nii, et see töö- ja puhkeaeg on nagunii nii hästi reguleeritud selle sama tööõigusega. 

See palgaküsimus ilmselt on /.../ kriitiline.“ (Tööandja) 

Ei peaks piirama – laiendatavate teemade ringi ei peaks üldse piirama, lepingupooled ise otsustavad 

mida peaks laiendama ja mida mitte. 

„/.../ ma ruttan võib-olla küll natuke ette, /.../ *aga+ see laiendatud lepingutingimuste fikseerimine 

seaduses, mis täna on, /.../see on ajast ja arust, see ei sobi. Ehk selles mõttes see kahe punktiga või 

kahe teemaga piirdumine tuleks kindlasti ära lõpetada. /.../ ideaalis peaks põhimõte olema see, et 

kõike, milles pooled kokku lepivad saab laiendada.“ (Ametiühingute liit) 

Tööohutus, töötervishoid – laiendada võiks tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi reguleerivaid 

punkte. 

„tervistkahjustava töö kompenseerimine lisapuhkuse näol. See, ma tean, on ka praegu selline/.../ asi, 

mis on... kehtestatud igal pool. /.../ ka /..../kaitseriietuse /.../. Et mida siis ikkagi tööandja kindlasti 

peab välja andma./.../ Näiteks raietööde puhul ei olegi teisiti võimalik, kui tal *on+ ikkagi need 

turvasaapad, /.../ turvapüksid ja riietus.“ (Tööandja) 

Töö- ja puhkeaeg –  laiendada võiks tööaega reguleerivaid punkte.  

„/.../peaks kindlasti laiendama /.../ töö- ja puhkeaja ja töötervishoiu tingimused, mis osaliselt tulevad 

ka seadustest juba, aga kollektiivlepingus võib alati paremad tingimused kokku leppida.“ 

(Ametiühing) 

Üldised põhimõtted – laiendatud lepingus peaks olema kirjas mingid üldisemad põhimõtted 

(valdavalt oli täpsustamata, mida selle all täpsemalt mõeldi), detailsem regulatsioon peaks jääma 

ettevõttetasandi kollektiivlepingusse.  

„väga üldised alused. Kui ettevõtetes on endil oma kollektiivlepingud, seal minnakse täpsemaks, 

sektori tasandil kindlasti mitte.“ (Tööandjate liit) 

Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped – seadus peaks lubama Euroopa  sotsiaalpartnerite 

kokkulepete laiendamist, see võimaldaks tagada ka nende reaalse täitmise.  

„Eesti on ainukene riik, kus ei ole võimalik kohaldada Euroopa sotsiaalpartnerite kokkuleppeid, /.../ 

näiteks töövägivald, ahistamine jne. /.../sellepärast, et Eesti riik neid seadusega ei kehtesta ja kui /.../ 

Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit, need omavahel kokku lepivad, siis see ei ole laiendatud 

kokkulepe ja see kehtib ainult meie liikmetele. Ehk see on n.ö. soojad sõnad, soe õhk, aga ta ei ole 

kohustus. Ta on selline üleskutse, et käitume korralikult, ärme ahista.“ (Ametiühingute liit)  



189 

 

Tabel 273. Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Palk X X - - - - X - 

Ei peaks piirama - X - - X - X - 

Tööohutus, töötervishoid X X - - - - X - 

Töö- ja puhkeaeg - X - - - - X - 

Üldised põhimõtted X - - X - - - - 

Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped - - - - - - X - 

Tabel 274. Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Palk X X - X - - 

Tööohutus, töötervishoid X X - X - - 

Ei peaks piirama - X - - X - 

Töö- ja puhkeaeg - X - - - - 

Üldised põhimõtted X - - - - - 

Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped - - - - - - 

Tabel 275. Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada – tööandja vastused esindaja 
olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Palk - X - - 

Tööohutus, töötervishoid - X X - 

Üldised põhimõtted - - X - 

Ei peaks piirama - - - - 

Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped - - - - 

Töö- ja puhkeaeg - - - - 

Tabel 276. Milliseid kollektiivlepingu tingimusi peaks olema võimalik laiendada – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Palk X - 

Tööohutus, töötervishoid X - 

Ei peaks piirama X - 

Töö- ja puhkeaeg X - 

Üldised põhimõtted X - 

Riigi tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped - - 

2.11.3 Millistel tingimustel ja kes peaks saama laiendada kollektiivlepingut 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millise tasandi/kelle vahel sõlmitud lepinguid peaks olema võimalik laiendada? 

Millistel tingimustel, vormis peaks toimuma lepingute laiendamine? Kas, millistel tingimustel ja miks 

ühes majandusharus sõlmitud kollektiivlepingut peaks saama laiendada teise majandusharus. 
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Sissejuhatuseks tuleks märkida kuna kõik haruliidud ja keskliidud, kes vastasid kollektiivlepingu 

sektorist/ametialalt väljapoole laiendamise küsimusele ei pidanud seda mõistlikuks, siis seda 

küsimust eraldi ei käsitleta. Vastuseid on kajastatud käesoleva peatüki teises alapunktis – 

laiendamise ulatus vastuse „ Ei tohi majandussektorite vahel“ all. 

See teema jagunes omakorda järgnevates alateemadeks: 

1. Kes saavad laiendada; 

2. Laiendamise ulatus; 

3. Kehtivuse pikkus. 

Kes saavad laiendada 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Laiendamist ei tohiks lubada; 

2. Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid täpselt ei tea kuidas; 

3. Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv regulatsioon); 

4. Riigi roll osaleda läbirääkimistel või kinnitada leping; 

5. Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja töötajate liidud; 

6. Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate liidud. 

Laiendamist ei tohiks lubada – põhimõtteliselt ei peaks olema võimalik kolmandate osapoolte eest 

olema õigust läbi rääkida ja neile peale panna kohustusi.  

„Sellepärast, et kuidas ma saan inimesele peale suruda seda, mida selle liidu inimesed on oma 

otsusega vastu võtnud? Meil on oma koosolekud, volikogud, nõukogud, läbirääkimised. Ta ei ole võib-

olla sellega üldse nõus.“ (Ametiühingute liit) 

„Küsimus: Aga, aga teie poolt vaadatuna, kui näiteks toimuksid need laiendatud lepingu 

läbirääkimised riikliku lepitaja juures, kes siis informeeriks üldsust sellest, et hakkab toimuma 

sihukene asi. Räägitakse läbi mingi selle sektori palkade üle ja kavandata ka laiendada neile, et kas 

see võiks olla nihukene nagu lahendus sellele laiendamisele. Vastus: Meil puudub igasugune huvi.“ 

(Tööandjate liit) 

Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid täpselt ei tea kuidas – selle punkti alla  koonduvad erinevad 

vastused, kus viidati sellele, et laiendamise õigus võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid päris 

konkreetset lahendust välja ei pakutud. 

„/.../siis peaks olema kuidagi määratletud, et kui suur osa nendest ettevõtetest kuulub *liitu+, /.../ et 

me saaksime rääkida, et tegu on mingisuguse  lepinguga, mis kohustab kõiki seda järgima, eks-ole. 

/.../ütleme näiteks, kui, ma ei tea, üheksakümmend protsenti ettevõtetest tahavad, et siis võiks 

rääkida, et nüüd kümme peavad kaasa tulema. Aga kui see on ikkagi mingi muu kaal, siis kindlasti 

mitte.“ (Tööandja) 

„ /.../ usun küll, et /.../ põhimõtteliselt peaks /.../see organisatsioon katma ikkagi mingisuguses 

mõttes /.../ enamuse /.../ Ütleme, meil on üks /.../ liit, kes otsustab laiendada mingisugust lepingut 

tuhandele teisele firmale. /.../ /.../ tõenäoliselt see liit peaks esindama mingit hulka nendest 
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firmadest, enne kui ta saab laiendada. Või ta peab saama mingi teise liidu käest, kes neid esindab, 

volituse.“ (Tööandjate liit) 

„/.../ kõige lihtsam oleks kui oleks kokkulepitud /.../ need konkreetsed ühingud, kes keda esindavad ja 

nendega siis räägitakse. Loomulikult ei ole mõistlik, et neid on 10 tükki seal laua taga, aga /.../ samas 

/.../ mingisugune paindlikus ja vabadus peab ju jääma, seda ei saa ju mingi seadusega sätestada /.../. 

See on kokkuleppe küsimus.  /.../ aga /.../ *see printsiip+, kes saavad seda laiendatud lepingut teha, 

see printsiip peaks olema. Kui see organisatsioon ikkagi esindab /.../, enamikku siis *võiks sõlmida+.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv regulatsioon) – kehtiv regulatsioon, kus ametiühingute 

ja tööandjate liidud saavad ise otsustada, kellele laiendada ning mingeid täiendavaid esinduslikkuse 

kriteeriume ei esitata, on sobilik. 

„Küsimus: Põhimõtteliselt, Teie hinnangul, praegune olukord on õigustatud, et ei ole mingeid 

konkreetseid tingimusi seaduses laiendamisega seotud? Vastus:  Ei, las ta jääb nagu on praegu. Minu 

arust on hea.“ (Ametiühing) 

„/.../ kui riik tahaks hakata kehtestama mingisuguseid esinduslikkuse kriteeriumeid, kellel on õigus 

sõlmida või laiendada, siis see lööb asja tagurpidi uppi. Ehk neid lepinguid tuleb veel vähem ja asi 

läheb tunduvalt hullemaks. /.../ See on minu sügav veendumus. Ja ütleme, mis puudutab seda, et kas 

lepingute laiendamiseks peaks olema mingisugune täiendav protseduur, siis seda me oleme arutanud 

ja on olnud juttu küll /.../ sellest, et võiks olla mingisugune /.../ *protseduur+, et kui on otsustatud ja 

pooled on lepingu sõlminud, otsustanud seda laiendada, siis see tehakse teatavaks ja küsitakse … 

/.../on mingisugune aeg arvamuse avaldamiseks selle lepingu tingimuste kohta, aga see ongi niiöelda 

konsultatsioonivoor. Ega sellest ei saa panna sõltuma lepingu jõustumist või kehtivust. Kui keegi leiab, 

et talle on selle lepinguga liiga tehtud, et tema seisukohti ei ole arvestatud, siis minu vastus on, et 

astu siis liikmeks ja osale läbirääkimistel, et sinu seisukohtadega arvestataks.“ (Ametiühingute liit)  

Riigi roll osaleda läbirääkimistel või kinnitada leping – riik võiks sektorites kus tal on mingi osalus 

sektori tegevuse rahastamisel osaleda läbirääkimistel või kinnitada laiendatud lepingud. Siin all 

paiknevad ka arvamused, et seda võiks teha riiklik lepitaja.  

„Kui nüüd riiklik leping lepitaja juures kinnitatud, siis *võiks laiendada+“ (Tööandjate liidud) 

Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja töötajate liidud – ühe võimalusena pakuti välja, et 

laiendada võiks ainult neid lepinguid, mis on sõlmitud riigi poolt rahastatavates sektorites. 

„Küsimus: Aga millistel organisatsioonidel, milliste organisatsioonide poolt sõlmitavaid lepinguid 

peaks olema võimalik laiendada? Vastus: No ma arvangi need, mis on rahva rahaga tehtud. Ehk 

avalik-õiguslik raha paigutamine. Ehk täna /.../  haridus, meditsiin, transport.“ (Ametiühing) 

Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate liidud – lepinguid peaks saama laiendada 

konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate liidud ainult oma sektorile. Seda ei peaks 

olema võimalik teha väljapoole sektorit.  

„/.../ kõigepealt nad peavad olema ikkagi selles /.../ sektoris kindlasti tegevad“ (Tööandja) 
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Tabel 277. Kes saavad laiendada – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Laiendamist ei tohiks lubada X - - X - X X X 

Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid 
täpselt ei tea kuidas 

X - - X X X - X 

Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv 
regulatsioon) 

X X - - - - X - 

Riigi roll osaleda läbirääkimistel või 
kinnitada leping 

- - - X X X - - 

Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate 
ja töötajate liidud 

X - - - - - - - 

Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja 
töötajate liidud 

- X - - - - - - 

Tabel 278. Kes saavad laiendada – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Laiendamist ei tohiks lubada X - - X - - 

Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv regulatsioon) X - - X X - 

Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid täpselt ei tea 
kuidas 

X - - - - - 

Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate 
liidud 

- - - X - - 

Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja töötajate 
liidud 

- X - - - - 

Riigi roll osaleda läbirääkimistel või kinnitada leping - - - - - - 

Tabel 279. Kes saavad laiendada – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Laiendamist ei tohiks lubada X X X X 

Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid täpselt ei tea kuidas - X - - 

Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv regulatsioon) - X - - 

Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate liidud - X - - 

Riigi roll osaleda läbirääkimistel või kinnitada leping - - - - 

Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja töötajate liidud - - - - 

Tabel 280. Kes saavad laiendada – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Laiendamist ei tohiks lubada X X 

Tööandjate ja töötajate liidud (nagu kehtiv regulatsioon) X - 

Võiks olla seotud esinduslikkusega, kuid täpselt ei tea kuidas X X 

Konkreetses sektoris tegutsevad tööandjate ja töötajate liidud X - 

Riiklikult rahastatud sektorite tööandjate ja töötajate liidud X - 

Riigi roll osaleda läbirääkimistel või kinnitada leping - - 
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Laiendamise ulatus 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Majandussektor; 

2. Ei tohi majandussektorite vahel; 

3. Osapoolte otsustada; 

4. Ametiala; 

5. Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud. 

Majandussektor – tingimusi peaks saama laiendada majandussektorile, milles ametiühingute ja 

ettevõtjate liit tegutsevad. 

„Tööstusharu kaupa on vast lihtsam.“ (Ametiühing) 

„kui me võtame teeninduse valdkonna näiteks, siis see peaks ikkagi olema teenindussektor, kes saab 

mingisugusel ühel kokkuleppel tegutseda /.../ erinevad valdkonnad on spetsiifilised selles suhtes.“ 

(Tööandja) 

„/.../ ikkagi tuleks valdkonda jälgida.“ (Usaldusisik)   

Ei tohi majandussektorite vahel – tingimusi ei tohiks laiendada väljapoole seda majandussektorit, 

milles ametiühingute ja tööandjate liit tegutsevad.  

„No sektorist väljapoole laiendamisel on /.../ ikka väga palju probleeme. Pigem /.../ sellest ikka 

hoiduda.“ (Tööandjate liit) 

„Küsimus: Nii et teistele harudele ei peaks saama laiendada? Vastus: Ei /.../ see oleks ebaloogiline.“ 

(Ametiühingute liit) 

Osapoolte otsustada – piiranguid ei ole vaja, las laiendavad pooled ise otsustavad.  

„Küsimus: Täna öeldakse, et on liitude tasandi lepingud ja laiendamine määratakse lepingus./.../ Kas 

see on OK? Vastus: Minu meelest küll. Ja see on ainuke võimalus, mis üleüldse reaalselt olemas on.“ 

(Ametiühingute liit).  

Ametiala – tingimusi peaks laiendama ametiala järgi. 

„Idee on ühesõnaga see, et kõigile nendele kutsetele, kus töötavad selle kutsega  inimesed.“ 

(Ametiühingute liidud)  

Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud – teatud tingimusi võiks laiendada, kuid mingid tingimused 

kuid mingid tingimuse peaksid jääma ametiühingu erihüveks.  

„/.../ teine ei panusta, aga hüvesid saavad nad võrdselt. See ei ole ju päris õiglane. /.../ see üks 

protsent on päris tuntav *osa+ palgast .../ . Ta peab siis saama ka mingisugust hüve. See võib olla ka 

kohaliku /.../ *ettevõtte+ tasandi lepingul või üleriigilisel. Lihtsam oleks, kui ta oleks üleriigilisel.“ 

(Ametiühingute liit)  
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Tabel 281. Laiendamise ulatus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Majandussektor X X X - X X - - 

Ei tohi majandussektorite vahel - - - X X X - - 

Osapoolte otsustada - X - - - - X - 

Ametiala - - - - X - - - 

Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud - - - - X - - - 

Tabel 282. Laiendamise ulatus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Majandussektor X X X X X - 

Osapoolte otsustada - X - - - - 

Ametiala - - - - - - 

Ei tohi majandussektorite vahel - - - - - - 

Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud - - - - - - 

Tabel 283. Laiendamise ulatus – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Majandussektor - X - - 

Ametiala - - - - 

Ei tohi majandussektorite vahel - - - - 

Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud - - - - 

Osapoolte otsustada - - - - 

Tabel 284. Laiendamise ulatus – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Majandussektor X X 

Osapoolte otsustada X - 

Ametiala - - 

Ei tohi majandussektorite vahel - - 

Erihüved AÜ liikmetele, muu laiendatud - - 

Kehtivuse pikkus 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Uue lepingu sõlmimiseni;  

2. Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist lepingu tingimused enam ei kehti;   

3. Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest kollektiivlepingust;  

4. Erinevatel teemadel kestvus erinev; 

Uue lepingu sõlmimiseni  – vaikimisi pikkuse reguleerimine ei ole väga oluline (võib olla selline, nagu 

tavalise lepingu puhul), lepingu tingimused peaks kestma kui uue lepingu sõlmimiseni.  

„/.../ ajaline piirang on täpselt samamoodi nagu kollektiivlepingu puhul. Peaks olema, et lepingu 

tähtaeg lõpeb, aga pooled peavad tingimusi edasi täitma, ilma töörahu kohustuseta.“ (Ametiühing) 
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Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist lepingu tingimused enam ei kehti – lepingu kehtivuse aeg 

peaks olema määratud, pärast lepingu kehtivuse lõppu ei peaks tingimused edasi kehtima. 

„/.../ ma arvan küll, et see võiks ikkagi olla väga konkreetselt perioodiline. /.../ seal võiks olla ta 

umbes niimoodi, et kolm aastat on raamlepingu pikkus ja aasta võib ta veel kehtida ja siis ongi lõpp, 

on-ju. Et seal peaks olema küllalt täpselt see reguleeritud.“ (Tööandja) 

Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest kollektiivlepingust – lepingu pikkus võiks olla üks aasta, 

siis peaks eraldi komisjon kokku tulema. Ettevõtte tasandi ja harutasandi laiendatud leping võiks olla 

ikkagi erineva loogikaga. 

„/.../ harutasandi lepete puhul ma arvan niimoodi, et võib öelda küll aasta korraga ja *siis+ tuleb 

komisjon ikkagi kokku /.../ [kutsuda]. Ma arvan, ma ei paneks neid [panema organisatsiooni 

kollektiivlepinguga+ ühte patta. Nad on täiesti eri lepingud.“ (Ametiühing) 

Erinevatel teemadel kestvus erinev – erinevad teemad vajavad erinevat lähenemist.  

„/.../oleneb ka jälle muidugi sellest, mis seal on... Tähendab, millest me räägime. Mis seal on kokku 

lepitud? Kui räägime palgast, siis see jutt kehtis nagu /.../ selle palga kohta eelkõige/.../. Aga kui seal 

on mingid muud tingimused *siis on see eraldi teema+.“ (Tööandja) 

Tabel 285. Kehtivuse pikkus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Uue lepingu sõlmimiseni X X - - X - X - 

Erinevatel teemadel kestvus erinev X - - - - - - - 

Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist 
lepingu tingimused enam ei kehti 

X - - - - - - - 

Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest 
KL 

- X - - - - - - 

Tabel 286. Kehtivuse pikkus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Uue lepingu sõlmimiseni X X - X - - 

Erinevatel teemadel kestvus erinev X - - - - - 

Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist lepingu 
tingimused enam ei kehti 

X - - - - - 

Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest KL - X - - - - 

Tabel 287. Kehtivuse pikkus – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Uue lepingu sõlmimiseni - X - - 

Erinevatel teemadel kestvus erinev - X - - 

Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist lepingu tingimused enam 
ei kehti 

- - X - 

Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest KL - - - - 
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Tabel 288. Kehtivuse pikkus – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Uue lepingu sõlmimiseni X X 

Erinevatel teemadel kestvus erinev X - 

Piiratud aeg, peale lepingu lõppemist lepingu tingimused enam ei kehti X - 

Pikkus võiks olla üks aasta, erineb tavalisest KL X - 

2.11.4 Kolmandate osapoolte sõnaõigus 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Kuidas peaks laiendatavatest tingimustest puudutatud ja huvitatud tööandjaid ja 

töötajaid teavitama? Kuidas peaks asjassepuutuvatel töötajatel ja tööandjatel olema võimalik anda 

tagasisidet, avaldada arvamust laiendamise ja laiendatavate töötingimuste kohta? 

See teema jagunes järgmisteks alamteemadeks: 

1. Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks; 

2. Kolmandate poolte kaasamise viisid; 

3. Teavitamine. 

Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks 

Vastajad pakkusid välja järgmised seisukohad:  

1. Ei peaks olema õigust kaasa rääkida; 

2. Peaks saama kaasa rääkida – täpsustamata; 

3. Peaks saama kaasa rääkida, et tagada ettevõtete ellujäämine; 

4. Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa rääkida, et tagada protsessi legitiimsus; 

5. Peaks looma võimalused, et neid isegi sundida läbirääkimistele tulema. 

Ei peaks olema õigust kaasa rääkida – kolmandatel, organiseerumata osapooltel ei peaks olema 

sõnaõigust laiendatud lepingu sisu määratlemisel. Kui nad soovivad sõnaõigust, siis astugu 

ametiühingusse / tööandjate organisatsiooni.  

„mis puudutab seda, kas lepingute laiendamiseks peaks olema mingisugune täiendav protseduur, siis 

seda me oleme arutanud, ja on olnud juttu küll jah sellest, et võiks olla mingisugune /.../*mehhanism+, 

kui on otsustatud ja pooled on lepingu sõlminud, otsustanud seda laiendada, siis see tehakse 

teatavaks ja küsitakse *arvamust+. On mingisugune aeg arvamuse avaldamiseks selle lepingu 

tingimuste kohta, aga see ongi n.ö. konsultatsioonivoor. Ega sellest ei saa panna sõltuma lepingu 

jõustumist või kehtivust. Kui keegi leiab, et talle on selle lepinguga liiga tehtud, tema seisukohti ei ole 

arvestatud, siis minu vastus on, astu siis liikmeks ja osale läbirääkimistel, et sinu seisukohtadega 

arvestataks. /.../ olen korduvalt seda ka tööandjatele öelnud, et see on eelkõige neile kasulik, sest 

eelkõige nende liikmeskond võiks selle tagajärjel tõusta, sest tekib ettevõtetel motivatsioon astuda, 

ühineda, kaasarääkida. Ja ütlen ikkagi siin seda sama, et see negatiivne ühinemisvabadus ei saa 

kellelgi olla argumendiks. Need, kes on ühinenud, need, kes kasutavad oma ühinemisvabadust, neil ei 

ole õigus läbirääkida. On küll ja seda ei saa keegi ära võtta.“ (Ametiühingute liit) 

Peaks saama kaasa rääkida, täpsustamata – siia alla liigitusid seisukohad, kus vastaja arvas, et 

kaasarääkimise õigus peaks olema, kuid ei täpsustatud või jäi segaseks, miks. 
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„Küsimus: /.../ Tegelikult ei pea nad kaasa rääkida saama. Selles mõttes, et nad ei pruugi isegi teada, 

et selline lepingu sõlmimine ju käib. Kui nad ei ole liidus /.../ .Vastus: Noh, samas ma arvan, et nad 

vist ikkagi peaks. Sest tegelikult ju /.../ ikkagi puudutab ka *neid+. Raske küsimus.“ (Tööandja) 

Peaks saama kaasa rääkida, et tagada ettevõtete ellujäämine – kaasarääkimise võimalus peab igal 

juhul olemas olema, muidu võidakse kokku leppida tingimusi, mis viivad ettevõtte tegevuse 

lõpetamiseni. 

„/.../kindlasti *peaks kaasarääkimise võimlaus olema+. Sest /.../ igasugused kokkulepped /.../on 

sõlmitud, kuskil täiesti üle teiste peade /.../ Võib-olla need tingimused, milles tahetakse kokku leppida 

on nii jaburad ja absurdsed, et  /.../on lihtsalt võimatu tegutseda /.../. Ega inimmõistusel ei ole piire 

/.../ Igasuguseid seltsimehi on.“ (Tööandja) 

„ /.../ma arvan, et ikkagi tuleks neid ka püüda kaasata või et lasta tegutseda neil omaette. /.../ma 

arvan, et turg paneks asjad paika nii või teisiti /.../ nad peavad ju ellu jääma“  (Tööandja) 

Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa rääkida, et tagada protsessi legitiimsus – peaksid olema 

kaasatud selleks, et edaspidi vältida õigusvaidluseid (nt streikimise vajaduse tekkimisel). 

„Küsimus: Tähendab, tuleks anda teada, aga ei saa tagada seda, et nad oma arvamust saavad 

avaldada ja mingeid põhjendatud vastuseid sellele? Vastus: see võiks olla ideaal, aga ma ei kujuta 

ette kuidas streigi olukorras seda rakendada. Aga mõtteid selles suunas on olnud. /.../ Et lihtsalt tõsta 

selle asja legitiimsust“ (Ametiühingute liit) 

Peaks looma võimalused, et neid isegi sundida läbirääkimistele tulema – laiendamine võiks olla 

teatud mõttes sotsiaaldialoogi arendamise vahendiks. Ettevõtted, kes ei ole organiseerunud võiksid 

olla sunnitud läbirääkimiste laua taha tulema seaduse jõul. Siis laheneks ka probleem laiendamisel 

kaasarääkimise võimalusest.  

„Nad peaksid tulema *läbi rääkima+! Sest et see väide, et aga ma ei tule, mul ei ole ametiühingut … 

Aga siin me lähemegi *siis+ sotsiaaldialoogi peale, mida meie seadused nõuavad. Ja kui ma seda teen 

ja ütlen, et tulge laua taha, räägime nendest lepetest ja kui seadus seda reguleerib, ta ei saa enam 

ära öelda /.../“  (Ametiühing) 

Tabel 289. Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Ei peaks olema õigust kaasa rääkida X X - - X - X - 

Peaks saama kaasa rääkida, et tagada 
ettevõtete ellujäämine 

X - - - - - - - 

Peaks looma võimalused, et neid isegi 
sundida läbirääkimistele tulema 

- X - - - - - - 

Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa 
rääkida, et tagada protsessi legitiimsus 

- - - - X - - - 

Peaks saama kaasa rääkida - täpsustamata X - - - - - - - 
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Tabel 290. Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ei peaks olema õigust kaasa rääkida X X - - - - 

Peaks saama kaasa rääkida, et tagada ettevõtete 
ellujäämine 

X - - - - - 

Peaks looma võimalused, et neid isegi sundida 
läbirääkimistele tulema 

- X - - - - 

Peaks saama kaasa rääkida - täpsustamata - - - X - - 

Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa rääkida, et tagada 
protsessi legitiimsus 

- - - - - - 

Tabel 291. Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi 
lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Peaks saama kaasa rääkida, et tagada ettevõtete ellujäämine - X - - 

Ei peaks olema õigust kaasa rääkida - X - - 

Peaks saama kaasa rääkida - täpsustamata - - - X 

Peaks looma võimalused, et neid isegi sundida läbirääkimistele 
tulema 

- - - - 

Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa rääkida, et tagada protsessi 
legitiimsus 

- - - - 

Tabel 292. Kolmandate poolte sõnaõigus - kas ja miks – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Ei peaks olema õigust kaasa rääkida X - 

Peaks saama kaasa rääkida, et tagada ettevõtete ellujäämine X X 

Peaks looma võimalused, et neid isegi sundida läbirääkimistele tulema X - 

Peaks saama kaasa rääkida - täpsustamata X - 

Peaks saama (kasvõi näiliselt) kaasa rääkida, et tagada protsessi legitiimsus - - 

Kolmandate poolte kaasamise viisid 

Intervjueeritavad pakkusid välja järgmised võimalused:  

1. Peaks olema võimalus teha ettepanekuid; 

2. Peab olema reaalne võimalus osaleda ja vaidlustada; 

3. Kaasamine võiks toimuda küsitluse või vestlusringi vormis. 

Peaks olema võimalus teha ettepanekuid – kolmandatele osapooltele piisab võimalusest teha 

ettepanekuid, ilma, et lepingu laiendajatel oleks otsest kohustust nendega arvestada. Küllaga võib 

mõju olla kaudne – suure vastasseisu puhul laiendada soovivad pooled ehk lihtsalt ei julge seda teha. 

„/.../ siia võib ette näha mingisuguse n.ö. täiendava konsultatsiooni või arvamuse avaldamise 

võimaluse“ (Ametiühingute liit) 
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„Küsimus: Et need, kellele laiendatakse, peaksid teadma. /.../? Vastus: /.../ kui siis kõva kisa tuleb 

selle vastu, siis jääb ikka see laiendamine ära, ma arvan. Kas siis ikka need, kes on õigustatud 

laienema julgevad selle peale minna, kui teised /.../ *on+ vastu sellele?“ (Tööandjate liit) 

Kaasamine võiks toimuda küsitluse või vestlusringi vormis – kaasamine võiks toimuda mingi 

küsitluse või vestlusringi vormis. Selle vestlusringi tulemuste kasutamise kohustuslikkus jäi lahtiseks.  

„Võiks samasuguse küsitluse teha nagu täna, eks ole. Kas küsitluse või vestlusringi. Põhiliselt minu 

arust kõik algabki suhtlemisest. Autojuhtidega keegi ei suhtle/.../. Ei ole tööandjal kasulik, kui 

autojuht kõnnib ringi, rusikad taskus. /.../ Sest me kunagi ei tea, mis järgmiseks võib selle mehega 

juhtuda“ (Ametiühing)  

Peab olema reaalne võimalus osaleda ja vaidlustada – kolmandad osapooled peavad saama 

reaalselt kaasa rääkida, vaidlustaja ja ka peatada selliste lepingute laiendamise, mille tingimused ei 

ole neile sobilikud.  

„siin peaks olema siis /.../ mingi mehhanism, mis võimaldaks/.../nendel, keda see puudutab, sekkuda 

kas siis, kas siis pöörduda /.../ Mingis mõttes nagu mõistliku aja jooksul /.../see on nagu/.../ avalike 

planeeringutega, et kui keegi tahab koduõuele /.../kaevanduse teha, siis põhimõtteliselt peab olema 

võimalus vastu vaielda.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 293. Kolmandate poolte kaasamise viisid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Peaks olema võimalus teha ettepanekuid - X - X - - X - 

Kaasamine võiks toimuda küsitluse või 
vestlusringi vormis 

- X - - - - - - 

Peab olema reaalne võimalus osaleda ja 
vaidlustada 

- - - - - X - - 

Tabel 294. Kolmandate poolte kaasamise viisid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Kaasamine võiks toimuda küsitluse või vestlusringi 
vormis 

- - - - X - 

Peaks olema võimalus teha ettepanekuid - X - - - - 

Peab olema reaalne võimalus osaleda ja vaidlustada - - - - - - 

Tabel 295. Kolmandate poolte kaasamise viisid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kaasamine võiks toimuda küsitluse või vestlusringi vormis - - - - 

Peaks olema võimalus teha ettepanekuid - - - - 

Peab olema reaalne võimalus osaleda ja vaidlustada - - - - 

Tabel 296. Kolmandate poolte kaasamise viisid – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Kaasamine võiks toimuda küsitluse või vestlusringi vormis X - 
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  On Ei ole 

Peaks olema võimalus teha ettepanekuid X - 

Peab olema reaalne võimalus osaleda ja vaidlustada - - 

Lepingust teavitamine 

Selle punkti all pakkusid vastajad välja järgmised võimalused: 

1. Läbi meedia; 

2. Koosolekutel, infolehes; 

3. Ametlikud teadaanded; 

4. Individuaalselt; 

5. Ise otsivad; 

6. Läbi Sotsiaalministeeriumi; 

7. Täpsustamata. 

Siin on välja pakutud kanaleid nii läbirääkimiste algusest teavitamiseks kui selleks, et anda teada juba 

sõlmitud kollektiivlepingust. 

Läbi meedia – infot nii lepingu läbirääkimiste alustamise kohta võiks edastada läbi meedia (ajalehed, 

raadio, televisioon, ühe võimalusena pakuti välja ka riikliku lepitaja kodulehekülg). See annaks ka 

kolmandatele osapooltele võimaluse reageerida. 

„/.../ minu meelest see teavitamine toimub nagunii. Et läbirääkimisi ei peeta salajas. Ja sellest, et üks 

pool alustab läbirääkimisi või teine pool alustab, et sellest jõuab teave ju ajakirjanduse kaudu 

kõigini.“ (Ametiühingute liidud) 

„mingi läbirääkimise alustamise /.../ teade /.../meediasse peaks ikka minema. Aga kusagile mujale ta 

vist ei lähe. Lepitaja koduleht on muidu sihuke koht, kus on hea neid asju *kajastata+.  Kui keegi tõesti 

tunneb, et tahab olla kaasatud, siis ta suudaks meile mingi info kätte saada.“ (Tööandjate liidud) 

Koosolekutel, infolehes – oluline oleks teavitada nende organisatsioonide töötajaid, kes töötavad 

ettevõtetes, millele kollektiivleping laieneb. Seda peaks tegema võimalikult vahetul moel. 

„/.../ ei saa niimoodi ,et ma avaldasin kuskil lehes või teadaannetes ja töötaja peab nüüd teadma. See 

ei ole põhjendatud. Tal tuleb kas ise kohale tulla, kas ta kohalikus infolehes või … /.../, et kõik oleks 

teavitatud. /.../ mitte /.../ kuskil lehesabas või Ametlikes Teadaannetes avaldada ja siis rahul olla.“ 

(Usaldusisik)  

Ametlikud teadaanded – juba sõlmitud laiendatav kollektiivleping võiks olla edastatud läbi Ametlike 

Teadaannete  

„Ma ei kujuta ette. /.../ Ametlikud Teadaanded on üks koht, aga kui palju seda nüüd vaadatakse?“ 

(Ametiühing)  

Individuaalselt –tööandjaid peaks laienenud lepingust teavitama individuaalselt, ainult Ametlikest 

Teadaannetest ei piisa. Laiendavad osapooled peaksid kokku panema nimekirja ettevõtetest, kellele 

see leping laieneb ja neid teavitama.  



201 

 

„Tegelikult võiks olla ju niimoodi, *et+ kui laieneb, on lisaleht, loetelu, kellele laieneb /.../. Kui 

harutasandi lepe sõlmitakse, siis peab olema loetelu ettevõtetest jne. Selle töö võiks ikka 

lepinguosapooled ära teha, kellele ta laieneb. /.../ametlik teadaanne kindlasti ja siis vastavalt selle 

listi alusel tuleb kõiki informeerida. Saate sealt ja sealt vaadata, *et+ teile laieneb see kollektiivleping.“ 

(Ametiühing) 

Ise otsivad  – kui ei ole liitunud, siis on see isiklik probleem, kuidas informatsioon kätte saada. Alati 

on õigus liituda. 

„/.../need, kes kuuluvad liitu, need peavad saama õigeaegse piisava, täieliku informatsiooni nende 

kanalite kaudu, mis on olemas. Need, kes ei kuulu ja kuulevad kusagilt, ei ole huvitatud, siis on 

/.../nende /.../ küsimus, kas liituda või /.../siis tuulesuunda /.../ tajuda, et kust nüüd midagi puhub.“ 

(Ametiühingute liit). 

Läbi Sotsiaalministeeriumi – Sotsiaalministeeriumil võiks olla kohustus teavet jagada laiendatud 

lepingutest, samuti laiemalt juhendmaterjalidest. 

„Sotsiaalministeerium võiks rohkem infot jagada. Kõige kohta. Üldiselt. /.../ Sotsiaalministeeriumi 

kodulehel tuleb publitseerida kõik need *lepingud+, mis laiendatakse. Koos juhendiga, kellele laieneb. 

/.../ selliste selgete, lihtsate juhenditega, et tõepoolest /.../ kõik inimesed saaksid aru.“ (Tööandja) 

Täpsustamata – ei ole täpsustatud, kuidas peaks teavitama, kuid seisukoht on, et läbirääkimiste 

algusest teavitama ikkagi peaks. 

„Ei tegelikult see on võib olla mõistlik, et /.../ pärast meil on kohustus, et kui me alustame /.../näiteks 

/.../ *sektori+ läbirääkimisi siis /.../me peame /.../ üldsust teavitama sellest.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 297. Lepingust teavitamine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Läbi meedia - - - X - - X X 

Ametlikud teadaanded - X - - - - - - 

Individuaalselt - X - - - - - - 

Ise otsivad - X - - - - X - 

Koosolekutel, infolehes - X X - - - - - 

Läbi Sotsiaalministeeriumi X - - - - - - - 

Täpsustamata - - - - X - - - 

Tabel 298. Lepingust teavitamine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Ametlikud teadaanded - X - - - - 

Individuaalselt - X - - - - 

Koosolekutel, infolehes - X X - - - 

Ise otsivad - X - - - - 

Läbi Sotsiaalministeeriumi X - - - - - 

Läbi meedia - - - - - - 

Täpsustamata - - - - - - 
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Tabel 299. Lepingust teavitamine – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Läbi Sotsiaalministeeriumi - X - - 

Ametlikud teadaanded - - - - 

Individuaalselt - - - - 

Ise otsivad - - - - 

Koosolekutel, infolehes - - - - 

Läbi meedia - - - - 

Täpsustamata - - - - 

Tabel 300. Lepingust teavitamine – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Ametlikud teadaanded X - 

Individuaalselt X - 

Koosolekutel, infolehes X - 

Ise otsivad X - 

Läbi Sotsiaalministeeriumi X - 

Läbi meedia - - 

Täpsustamata - - 

2.11.5 Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Kuidas peaks toimuma laiendatud lepingute täitmise kontrollimine?  Näiteks, kas 

lepingu sõlminud poolte volitatud esindajad peaksid saama kontrollida kokkuleppe tingimuste 

täitmist kõigi tööandjate juures, kuhu leping laieneb?   

See teema täiendavateks alamteemadeks ei jagunenud. 

Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle 

Intervjueeritavad pakkusid välja järgmised võimalused: 

1. Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon;  

2. Järelevalvet peaks teostama osapooled; 

3. Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes); 

4. Järelevalvet ei peaks olema; 

5. Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja. 

Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon – siia alla liigitusi nii sellised vastused, kus laiendatud 

lepingu rikkumise korral peaks olema töötajatel õigus pöörduda Tööinspektsiooni (ja 

tööinspektsioonil omakorda kohustus seda menetleda), need kus arvati, et Tööinspektsioon peaks 

kontrollima ka laiendatud lepingute täitmist regulaarselt, kui ka vastused, kus regulaarsuse või 

kaebuse põhist järelevalvet ei eristatud. 

„Tööinspektsioon kontrollib siis, kui kaevatakse.“ (Ametiühingute liit) 

„/.../ sa ütled talle, mis töötaja õigused on ja siis ta saab minna Tööinspektsiooni.“ (Tööandjate liit) 



203 

 

„Vastus: /.../ siin organisatsioonitasandil on lihtsam saada Tööinspektsiooni järele valvama /.../Kui 

tööinspektsioon läheks ja nüüd küsiks, et /.../ *ettevõte+ XXX, /.../ teie ei ole /.../ *liidu+ liige, et kas te 

täidate seda lepet? Noh, ta ei tee seda. Küsimus: Kas ta peaks? Vastus: Ma arvan küll /.../.“ 

(Ametiühingute liit) 

Järelevalvet peaks teostama osapooled – järelevalve teostamise õigus peaks olema nendel lepingu 

osapooltel kes oma lepingut laiendada soovivad. Vastajad on üldjuhul lähtunud eeldusest, et 

laiendatakse agregeeritud tasandil sõlmitud leppeid (tööstusharu, ametiala). Kontrollijal peavad 

olema ka seadusest tulenevad volitused lepingutingimuste kontrollimiseks nendes ettevõtetes, 

millele see laiendatud on. Kontrolli võib läbi viia kas ametiühingu poole esindaja või ka osapoolte 

komitee.  Kaebusepõhist või regulaarset kontrolli eraldi välja ei toodud, kuid vastuste taustast võis 

välja lugeda, et vähemat mõningad vastajad arvasid, et järelevalve teostajal peaks olema õigus 

kontrollida lepingu täitmist ka ilma selleta, et oleks laekunud kaebus. 

„/.../ liidul võiks olla õigus kontrollida. Sellel keskliidul, või noh, kes selle lepingu sõlmis. /.../ temal 

peaks olema õigus kontrollida ka neid liitu mittekuuluvaid /.../*ettevõtteid+. Saata oma esindaja 

vaatama, mis toimub.“ (Ametiühing) 

„ma arvan, et /.../ ametiühingud peaksid eelkõige ise jälgima oma kollektiivlepingute täitmist, see 

peaks olema nende esmane prioriteet. Riik sekkub siis kui nad hakkama ei saa, aga täna nad üldse ei 

valva selle täitmise üle.“ (Lepitaja) 

„No ma arvan, et sel juhul peaks see olema natuke ametiühingute pärusmaa /.../ see peaks olema 

ikkagi lepingu sõlminud organisatsioonide enda korraldada. Küsimus *on selles+, millised õigused neile 

selleks antakse. /.../ kas riik saab delegeerida neid õigusi järelvalvet teostada? /.../ oleks loogiline, et 

saaksid, kui nad on sellised kohustuse ja sellise vastutuse võtnud.“ (Tööandjate liit) 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes) – järelevalvet on vaja, aga kes seda teostada võiks 

ei ole päris selge. 

„Rohkem ma ei oska soovitada. Nii palju kui on seadusest tulenevaid järelvalveorganeid, eks need 

peavad seda jälgima.“ (Tööandjate liit) 

„Ma siiski arvan, et võib-olla võiks see olla keegi väljast poolt. Selline sõltumatu järelvalve.“ 

(Tööandja) 

Järelevalvet ei peaks olema – vastajate hinnangul vajadus järelevalve teostamiseks puudub. 

„/.../kui seal minnakse spetsiifiliseks ja tullakse nüüd ettevõttesse kontrollima, kas meie nüüd sihukest 

laiendatud põhimõtet järgime, et noh /.../ ei tundu mõistlik“ (Tööandja)  

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja – järelevalve on vajalik, seda võiks teostada riiklik lepitada. 

„No olgu sama mehhanism, mis kõik teisedki. Ehk lepitaja siis jälgib“ (Tööandja) 

Tabel 301. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Järelevalvet peaks teostama X X - X X X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Tööinspektsioon 

Järelevalvet peaks teostama osapooled X X - - X X X X 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata 
kes) 

X - - - - X - - 

Järelevalvet ei peaks olema X - - - - - - - 

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja X - - - - - - - 

Tabel 302. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Järelevalvet peaks teostama osapooled X X - - - - 

Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon X X - - X - 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes) X - - X - - 

Järelevalvet ei peaks olema X - - - - - 

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja X - - - - - 

Tabel 303. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes) - X - X 

Järelevalvet peaks teostama osapooled - X - - 

Järelevalvet ei peaks olema - - X - 

Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon - X - - 

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja - X - - 

Tabel 304. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Järelevalvet peaks teostama osapooled X X 

Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon X - 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes) X - 

Järelevalvet ei peaks olema X - 

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja X - 

Tabel 305. Järelevalve laiendatud lepingute täitmise üle – laiendatud lepingu kohaldumise lõikes  

  Kohaldub Ei kohaldu 

Järelevalvet peaks teostama osapooled X X 

Järelevalvet peaks teostama Tööinspektsioon X X 

Järelevalvet peaks teostama (täpsustamata kes) - X 

Järelevalvet ei peaks olema - X 

Järelvalvet peaks teostama riiklik lepitaja X - 
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2.11.6 Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Mis on olnud probleemid, mis on olnud probleemide põhjused ja tagajärjed 

See teema täiendavateks alamteemadeks ei jagunenud. 

Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid 

Intervjueeritavad tõid välja järgmised probleemid: 

1. Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab see kaotab majanduslikult; 

2. Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete eripärasid; 

3. Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele täpselt; 

4. Ebaõiglane või diskrimineeriv; 

5. Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust takistab; 

6. Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks; 

7. Võib halvendada töötajate olukorda; 

8. Ei ole probleeme; 

9. Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud; 

10. Lepingust ei saa enam lahti; 

11. Liialt piiritletud teemade ring; 

12. Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud; 

13. Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi kahjustavad; 

14. Vähendab AÜ liikmelisust; 

15. Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud. 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab see kaotab majanduslikult – laiendatud 

lepingu täitmise üle ei ole toimivat järelevalvet, mis tähendab seda, et kolmandad osapooled seda ei 

täida. Lepingu mittetäitmisest on võimlaik saada aga konkurentsieelis, mis kokkuvõttes tähendab 

seda, et need kes lepingut täidavad kaotavad majanduslikult. 

„/.../kui on harutasandi lepe ja on mingisugused ettevõtted, kes peaksid seda täitma, siis ei pääse ju 

ei ametiühing ega ühinenud tööandjad sellesse ettevõttesse sisse. Nad ei saa hakata tööandjale 

nõudmisi esitama. Kui seal ei ole ametiühingut ja kui tööandja ei ole ühinenud.“ (Ametiühingute liit)  

„/.../ kui erasektorisse seesama loogika viia, siis see tekitab sellist ebavõrset konkurentsi /.../. Sest et 

osad ettevõtted, kes täidavad seda laiendatud lepingut, nende kulud on kõrgemad tõenäoliselt. Osad, 

kes ei täida, saavad siis mingit ebavõrdset /.../ hinnaeelist.“ (Tööandja) 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete eripärasid – ettevõtted on erinevad, kõigile 

ei pruugi sektori tasandil sõlmitud lepe olla jõukohane või muul põhjusel sobilik. 

„Kas tööandja /.../ *XXX+ tahab siis täita, nüüd /.../ samasugust lepingut /.../ nagu YYY/.../, kui need 

töö iseloomud, asjad, kõik on hoopis teised? Ma arvan küll, et see hea ei ole. See peaks ikka olema 

/.../ asutuse põhine.“ (Ametiühing) 

„need on nüüd küll teemad, kus /.../ meie sektoris tõenäoliselt sellist ühist kokkulepet liidu tasemel ei 

suudeta sõlmida, sest ma arvan, et need tööandjad on kõik ikka piisavalt erinevad“ (Tööandja) 
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Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele täpselt – ka sisuliselt on väga keeruline 

määratleda, kellel peaks olema õigus laiendada oma lepingu tingimusi ja kellele neid siis laiendada 

tohib. Majandus muutub üha mitmekesisemaks. 

„peab olema sel juhul väga täpselt piiritletud ka see sektor. Kus, kuhu, ja kuidas ta siis laieneb. Kui me 

vaatame täna siis seda majanduse struktuuri, siis ega sellised väga kindlad sektorid [puuduvad] /.../ 

Piirid muutuvad hägusemaks. /.../ seal ilmselt oleks sel juhul ette näha ka probleeme ja vaidluseid, et 

kuhu maani see leping siis selles sektoris kohaldub ja kuhu maani mitte. /.../ ega ettevõtlus /.../ ei 

tunne /.../ mingisuguseid tegevusala või sektori piire. /.../ ettevõtlusvabadus on tagatud kõigile ja 

kõik võivad tegeleda, /.../ millega iganes.“ (Tööandjate liit) 

Ebaõiglane või diskrimineeriv – kolmandatele osapooltele, kellel ei ole eraldi kaasarääkimise õigust, 

on selliste lepingutingimustel laiendamine ebaõiglane.  

„kui on olemas ikkagi teatud sektori arvamus, millised võiksid olla näiteks need miinimumstandardid, 

see on hästi läbi kaalutud, see on  /.../ sektori arenguks vajalik, siis/.../ ega tavaliselt ei ole võimalik 

saavutada olukorda, kus sada protsenti kõik firmad on /.../ selle organisatsiooni liikmed. /.../ selles 

mõttes /.../ *on laiendamine+ mõistlik. /.../ terve sektor käitub ühiste standardite järgi. Kui ta nüüd 

hakkab sektorit ületama, siis tekib esimene probleem, aga ma ütleks ka seda, et /.../ ega see päris 

õiglane ei ole, kui seda laiendamist tehakse päris tuimalt ka sektori enda raamides.“ (Tööandjate liit) 

„See võib olla nagu päris karm tööandjale /.../. Sest sul on mingi /.../ Kapa-Kohila *ettevõte+ ja siis on 

mingi Tallinna /.../ *ametiühingute liit+ kokku leppinud töötingimused. No see on kuidagi.... See 

tundub mulle täiesti ebaloogiline.“ ( Tööandja) 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust takistab – mõtteviis, mis on aluseks 

sotsiaalpartnerlusele, ei ole saanud Eestis veel domineerivaks. Individualism ja muu kultuuriline taust 

ei paista selle arengut toetavat, kokkulepped on rasked sündima. Tulemuseks on see, et ühinemine 

on tagasihoidlik ja lepinguid vähe. 

„Laiendatud lepingutega, et miks neid on vähe on see, et töötajad ja tööandjad on organiseerunud 

vähe /.../ seal ei ole juriidilisi probleeme. /.../ *Tööandjad+ organiseeruvad lobi eesmärgil aga mitte 

sotsiaalse vastutuse *eesmärgil+“ (Ametiühingute liit) 

„Ma julgeksin öelda, et Eestis pigem *kollektiivlepingute laiendamine+ ei ole kunagi /.../ väga hästi 

toiminud ja paraku ma arvan, see ei hakka ka toimima. Arvestades siin /.../ Eesti ettevõtjate suurust 

ehk väiksust, nende tegelikult sellist suhtelist individualismi ja ka isikute, töötajate individualismi, kui 

me vaatame neid ühinemise numbreid, kui suur osa töötajatest on ühinenud kas ametiühingutega või 

kui suur osa tööandjatest on ühinenud siis vastava haruliiduga. See number ei ole ülemäära suur. 

Pigem on see suhteliselt väikene. Ja siin tekib alati see küsimus siis sellega, et kes keda esindab.“ 

(Tööandjate liit) 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks – kollektiivlepingud, ka laiendatud lepingud 

muutuvad aeglaselt ja võtavad ettevõte tasandilt ära  reageerimispaindlikkuse. 

„Siin on jälle see, et see valdkonna areng on ikka tohutult kiire võrreldes sellega, kuidas ta olnud on 

/.../ ja kui me siin täna midagi ette kokku lepime, siis /.../ See pidurdab /.../ ettevõtte normaalset 

arengut.“ (Tööandja) 
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Võib halvendada töötajate olukorda – laiendatud lepingul võib olla kahetine negatiivne mõju 

töötajate heaolule. Esiteks tähendavad paremad töötingimused suuremaid kulusid ja kui raha ei ole, 

siis tuleb töötajate arvu vähendada. Teiseks võidakse sektorileping võtta nö üldiselt aktsepteeritavaks 

palgatasemeks ning isegi need väikeettevõtted, kes enne maksid rohkem, viivad oma palgad 

laiendatud lepingus ettenähtud tasemele (vaatamata sellele, et otsest kohustust seda teha tegelikult 

ei ole).  

„/.../kui ma kirjutan harutasandi leppesse sisse, et ta ei tohi vähem maksta palka, see tähendab seda, 

et ma võtan selle suurettevõtte /.../ *tänase+ miinimumpalga. Aga need operaatorid, täna ka väike 

ettevõte maksab ju rohkem. See tähendab seda, et ma ütlen, et see kehtib ka teile ja ta võtabki tööle, 

ütleb, et paneme nüüd niisuguse kasumi tasku, et las aga olla.“ (Ametiühing)  

„Aga kas see ise siis töötajatele kuidagi halvasti selles mõttes ei mõju, et *kui+ raha lihtsalt ei jätku, 

siis tehakse seda, *et+ vähendatakse töötajate arvu.“ (Tööandjate liit) 

Ei ole probleeme – probleemid puuduvad. 

„see nüüd jah ei ole küll probleem olnud“ (Tööandja)  

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud – tööandjatel puudub huvi lepinguid sõlmida, 

kuna kõik on konkurendid ja lepingu rikkumisest saab konkurentsieelise. 

„Ta ei toimi lihtsalt selle pärast, et miks üks turu osapool peaks olema huvitatud mingist 

sektorilepingust?  Kõik, ükskõik, kes nad turul on, on nad omavahel konkurendid. Ja seega kui mina 

teiega tahan nüüd et, /.../ seame mingi miinimumlati, siis kolm-neli viiest seal kõrval, püüavad igal 

juhul seda meievahelist lepingut eirata, et saada endale konkurentsieelis.“ (Tööandjate liit) 

„Tähendab üleüldse see laiendamise kokkuleppimisega on probleem, sellepärast et kui ikkagi 

tööandjate liit ütleb, et meie ei taha laiendada, siis on kõik. (Ametiühingute liit) 

Lepingust ei saa enam lahti – kollektiivlepingu tingimused (ka laiendatud lepingu omad), kehtivad 

uue lepingu sõlmimiseni, mis tähendab, et kui leping on kord sõlmitud, siis sellest välja saada on väga 

raske. 

„*kollektiivleping+ on sisuliselt meile väga suureks koormaks ja kollektiivlepingu seadusest tulenevalt 

ei olegi sellest lepingust võimalik lahti saada. Nii nagu sa ühe korra oled ametiühingus lepingu alla 

kirjutanud, nii viid sa ta ka endale hauda kaasa.“ (Tööandjate liidud) 

Liialt piiritletud teemade ring – praegu saab laiendada ainult tööaega ja palka puudutavaid punkte, 

aga seda on liiga vähe. Näiteks ei saa nii efektiivselt üle võtta Euroopa sotsiaalpartnerite 

kokkuleppeid. 

„Eesti on ainukene riik, kus ei ole võimalik kohaldada Euroopa sotsiaalpartnerite kokkuleppeid“  

(Ametiühingute liit) 

Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud – kolmandad osapooled, kellele need lõpuks 

kohalduma hakkavad ei olegi nendest teadlikud. 

„ma tean seda, kui see laiendamine toimus, siis jälle mingisuguse betooni tootmisettevõtte autojuhid 

/.../ otsustasid /.../ kohe välja lugeda seda, et nemad peavad ka sellest võitu saama. Ja siis see 
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betooni tootja, see ütles: „Ma ei tea. Just kui tulevad mingi lepinguga ja ütlevad, et see laieneb meile 

ka.““ (Tööandjate liit)   

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi kahjustavad – kollektiivleping on oma olemuselt 

konkurentsi välistav kokkulepe ja seetõttu peaks põhjalikult kaaluma kas selliste lepingute täiendav 

laiendamine üle sektorite on ikkagi seaduslik ja mõistlik. 

„kindlasti *on+ üks küsimus, mida laiendatud kollektiivlepingute puhul väga palju arutatud ei ole /.../ 

ka /../ konkurentsiõiguse temaatika. Kui me muidu kõikvõimalikke hinna, vahendite, mis iganes 

muude tootmistingimuste selliseid suuremaid kokkuleppeid /.../ kahe ettevõtte tasandil väga 

taunime, on isegi kriminaliseeritud kõikvõimalikud katsed ja ühistegevused, siis /.../ mis /.../*seegi+ 

printsiibis /.../ muud on. Lepitakse kokku ühe tootmiskulu minimaalne suurus. Tuleksid näiteks 

taksojuhid /.../ kokku ja ütleksid, et meil on minimaalne tunnitasu kolmsada krooni /.../.“  

(Tööandjate liit) 

Vähendab AÜ liikmelisust – kui lepingutingimusi juba laiendatakse, siis puudub vajadus astuda 

ametiühingusse.  

„Üheltpoolt ma ütlen ka, et tahaks kõigile, aga see tähendab ka seda, et keegi teeb jälle selle musta 

töö ära. Ja enamus ei astugi ametiühingusse. Nad saavad need hüved kätte, mis nüüd on töötajate 

/.../ kollektiivis. /.../ *see+ on kahe otsaga asi.“ (Ametiühingute liit)  

Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud – tööandjad ei ole teadlikud sellest, et laiendatud 

leping võib neile tegelikult kasulik olla. 

„Tegelikult ütleme nii, et laiendamine /.../ei ole laialt tuntud institutsioon. /.../ paljud ettevõtted, 

kellele oleks *see+ suureks abiks ausa konkurentsi tagamisel, tegelikult ei tea seda meetodit.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 306. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei 
täideta, kes täidab see kaotab 
majanduslikult 

X - - X X X X X 

Keeruline määratleda, kes võiks laiendada 
ja kellele täpselt 

X - - - X X - X 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta 
ettevõtete eripärasid 

X X X - - - - - 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, 
kultuuriline taust takistab 

X X - X X X X - 

Ebaõiglane või diskrimineeriv X - - X - X X X 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida 
väheneks 

X X - - - - - - 

Ei ole probleeme X X - - - - - - 

Lepingust ei saa enam lahti - - - X - X - - 

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole 
huvitatud 

- - - X X - - - 

Võib halvendada töötajate olukorda - X - X - - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ UI TA AÜ TA AÜ 

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on 
konkurentsi kahjustavad 

- - - - - X - - 

Kolmandad osapooled pole laienemisest 
teadlikud 

- - - X - - - - 

Laiendamisest kui instrumendist ei olda 
teadlikud 

- - - - X - - - 

Liialt piiritletud teemade ring - - - - - - X - 

Vähendab AÜ liikmelisust - - - - - - X - 

Tabel 307. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Üle 30 töötaja Alla 30 töötaja 

  TA AÜ UI TA AÜ UI 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete 
eripärasid 

X X X X - - 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks X X - - - - 

Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele 
täpselt 

X - - X - - 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab 
see kaotab majanduslikult 

X - - - - - 

Ei ole probleeme X X - - - - 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust 
takistab 

X X - - - - 

Ebaõiglane või diskrimineeriv X - - - - - 

Võib halvendada töötajate olukorda - X - - - - 

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi 
kahjustavad 

- - - - - - 

Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud - - - - - - 

Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud - - - - - - 

Lepingust ei saa enam lahti - - - - - - 

Liialt piiritletud teemade ring - - - - - - 

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud - - - - - - 

Vähendab AÜ liikmelisust - - - - - - 

Tabel 308. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid – tööandja vastused esindaja olemasolu ja esindaja 
tüübi lõikes  

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete 
eripärasid 

X X X - 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks - X X X 

Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele täpselt X - X X 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab see 
kaotab majanduslikult 

- X - X 

Ebaõiglane või diskrimineeriv - X - - 

Ei ole probleeme - X - - 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust 
takistab 

- - X - 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi kahjustavad - - - - 

Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud - - - - 

Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud - - - - 

Lepingust ei saa enam lahti - - - - 

Liialt piiritletud teemade ring - - - - 

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud - - - - 

Võib halvendada töötajate olukorda - - - - 

Vähendab AÜ liikmelisust - - - - 

Tabel 309. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid – lepingu olemasolu lõikes  

  On Ei ole 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete eripärasid X X 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks X X 

Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele täpselt X X 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab see kaotab 
majanduslikult 

X - 

Ei ole probleeme X - 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust takistab X - 

Ebaõiglane või diskrimineeriv X - 

Võib halvendada töötajate olukorda X - 

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi kahjustavad - - 

Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud - - 

Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud - - 

Lepingust ei saa enam lahti - - 

Liialt piiritletud teemade ring - - 

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud - - 

Vähendab AÜ liikmelisust - - 

Tabel 310. Laiendatud lepingutega seonduvad probleemid – laiendatud lepingu kohaldumise lõikes  

  On Ei ole 

Laiendatud lepingud ei suuda arvesse võtta ettevõtete eripärasid X X 

Ettevõtte tasandi paindlikkus reageerida väheneks X X 

Keeruline määratleda, kes võiks laiendada ja kellele täpselt - X 

Kuna pole järelevalvet, siis lepingut ei täideta, kes täidab see kaotab 
majanduslikult 

X X 

Ei ole probleeme X X 

Sotsiaalpartnerlus pole välja arenenud, kultuuriline taust takistab - X 

Ebaõiglane või diskrimineeriv - X 

Võib halvendada töötajate olukorda - X 

Kollektiivlepingud (ka laiendatud) on konkurentsi kahjustavad - - 

Kolmandad osapooled pole laienemisest teadlikud - - 

Laiendamisest kui instrumendist ei olda teadlikud - - 

Lepingust ei saa enam lahti - - 

Liialt piiritletud teemade ring - - 

Tööandjad ei taha lepingut sõlmida, ei ole huvitatud - - 

Vähendab AÜ liikmelisust - - 
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3 Töötülid 

3.1 Huvikonflikt ja õiguskonflikt 

Sissejuhatus 

Antud peatükk käsitleb töötüli olemust ja töötülide põhjuseid. Alapeatükid (paksus kirjas) vastavad 

järgmistele uurimisküsimustele:  

 Kui palju on erinevaid vaidlusi, mis tõusetuvad töösuhetes? -  Mis on töötüli?  

 Kui palju on kollektiivlepingu sõlmimisest tõusetunud töötülisid ja kui palju täitmisest ja 

muutmisest? Kas tüli tuleneb töörahu rikkumisest või lepinguliste kohustuste 

mittetäitmisest? – Huvikonflikti sisulised põhjused  / Töötülide muud põhjused / 

Õigusvaidluste põhjused. 

Alapeatükkide sihtrühmadeks on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning vastajad lepitamise kogemuse lõikes.   

Mis on töötüli? 

Vastused on kodeeritud järgmiselt: 

1. Püsivad erimeelsused;  

2. Kui töörahu kohustust ei ole, on streigi või aktsioonide oht; 

3. Tööandja-poolne töötajatega mittearvestamine; 

4. Kollektiivne vaidlus sh ka ilma kollektiivlepingu ja kollektiivsete läbirääkimisteta; 

5. Kollektiivlepingu tingimusi ei täideta; 

6. Töötajate rahulolematus; 

7. Kollektiivset töötüli ei ole, töötüli on individuaalne töötaja poolne kohustuste rikkumine; 

8. Nagu seadus ütleb; 

9. Töökatkestus. 

Püsivad erimeelsused. Vastuste kategooria, mille kohaselt on töötüli olukord, kus osapooled ei saa 

omavahel kokkuleppele, kus läbirääkimiste käigus ei leita kompromissi. 

“See on selles mõttes väga lihtne, töötüli on siis, kui ei saada kokkuleppele. /…/ Soovide erinevused 

ikka kuskil ei ristu …” (Ametiühing) 

“Töötüli on see, kui /… / kumbki pool tunneb, et ei saa enam kokkuleppele. Ja mina ei julgeks seda 

ajaliselt kuidagi piiritleda. Sest seal võib olla mingi väga põhimõtteline vastuolu, mis võib tekkida 

kohe alguses.” (Tööandja) 

Kui töörahu kohustust ei ole, on streigi või aktsioonide oht. Töötüli on seotud sellega, et töörahu 

kohustus on katkenud või on tekkinud streigi või muude aktsioonide oht.  

“Töörahu kohustust ei ole, võib kuulutada streigi välja … Okei, hoiatusstreigi, streiki saab kuulutada 

*pärast+ lepitusprotsessi, ütleme niimoodi. Ma arvan, et sellest ajast just.” (Ametiühing) 
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“… kui selle töötüli definitsiooni juurde tagasi tulla, see eeldab ka töötajatelt oma rahulolematust 

väljendada, muidu on raske tülli minna, aga keegi ei ütle tööandjale, et nad rahul ei ole siis *ei ole 

töötüli+.” (Tööandja) 

Tööandja-poolne töötajatega mittearvestamine. Töötüli on siis, kui tööandja kasutab töötajate 

nõrgemas positsioonis olemist ära ning keeldub nendega läbirääkimistest või püüab neile halbu 

töötingimusi peale suruda.  

“… töötüli on siis, kui üks pool, see tähendab tööandja kasutab ära seda, et teisel poolel ei ole 

hoobasid, millega mõjutada. Ühesõnaga, töövõtja poolel tekib niisugune võimetu tunne, et sul enam 

ei ole mitte millegagi mõjutada … “ (Ametiühing) 

“Töötüli? Noh, kui tööandja muudab mingisuguseid töötingimusi, mis töötajad arvavad, et on 

ebaõiglased, ja ka nende õigused kõik pole tagatud, või tekib õigusriive, siis on töötüli.” (Ametiühing) 

Kollektiivne vaidlus sh ka ilma kollektiivlepingu ja kollektiivsete läbirääkimisteta. Kollektiivne 

töötüli on siis, kui vaidlus toimub tööandja ja töötajate kollektiivi vahel. 

“… defineeriksite ikka nii, kui vastuolu on tekkinud tööandja ja enam kui ühe-kahe töötaja vahel.” 

(Tööandja) 

Kollektiivlepingu tingimusi ei täideta. Vastaja sisustab kas kollektiivse töötüli mõiste üldisemalt või 

osaliselt sellega, kui kollektiivlepingu tingimusi ei täideta. 

„... tööandjate ja töötajate või töötajate esinduse või siis ametiühingute, et nende vahel mingisugune 

leping, mingisuguste kohustustega ja mida ei täida, üks või teine pool ...“ (Tööandja) 

Töötajate rahulolematus. Töötüli peaks olema rohkem, kui lihtsalt kokkuleppele mitte jõudmine. 

Peaks olema töötajate töötingimuste oluline halvenemine ja rahulolematuse kasv. 

„... minu arvates töötüli, no see peaks olema... mingil olulisel määral halveneks mingi olukord, /.../ 

lepitaja jaoks on see, et ei ole kokkuleppele jõudnud ja see ongi see. /.../ Aga seda on vahel natuke 

vähe.“ (Tööandja) 

Kollektiivset töötüli ei ole olemas, töötüli on individuaalne töötaja poolne kohustuste rikkumine. 

“… töötüli võibolla palju individuaalsem ja isiklikum, näiteks kui konkreetselt töötajaga on probleem 

,et teatud kokkuleppeid ei ole täidetud, lohakused /… / Kollektiivsed asjad need, ei, jah mina tõrgun 

neid nagu tüliks lausa nimetamast” (Tööandja) 

Nagu seadus ütleb. Vastaja sisustab kollektiivset töötüli praeguses seaduses antud mõistega. 

“Töötüli on defineeritud seadusega, mis siin ikka defineerida. Ei ole olnud.” (Ametiühing)  

Töökatkestus. Töötüli on siis, kui olukord on läinud juba töökatkestuseni. 

“Noh jah streik on tüli, see on selge. See eelnev ongi niimoodi, et otsitakse kokkulepet, mis töötüli ära 

hoiaks.” (Ametiühingu liit) 
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Tabel 311. Mis on töötüli? – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Püsivad erimeelsused X X - - - - - 

Kui töörahu kohustust ei ole, on streigi v aktsioonide 
oht 

X X - - - - X 

Tööandja-poolne töötajatega mittearvestamine - X - - - - - 

Kollektiivne vaidlus sh ka ilma kollektiivlepingu ja 
kollektiivsete läbirääkimisteta 

X - - - X - X 

Kollektiivlepingu tingimusi ei täideta X X - - - - - 

Töötajate rahulolematus X - - - - - - 

Kollektiivset töötüli ei ole, töötüli on individuaalne 
töötaja poolne kohustuste rikkumine 

X - - - - - - 

Nagu seadus ütleb - X - - - - - 

Töökatkestus - - - - - X - 

Tabel 312. Mis on töötüli? – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Püsivad erimeelsused X X 

Kui töörahu kohustust ei ole, on streigi v aktsioonide oht - X 

Tööandja-poolne töötajatega mittearvestamine X X 

Kollektiivne vaidlus sh ka ilma kollektiivlepingu ja kollektiivsete läbirääkimisteta - X 

Kollektiivlepingu tingimusi ei täideta - X 

Töötajate rahulolematus X X 

Kollektiivset töötüli ei ole, töötüli on individuaalne töötaja poolne kohustuste 
rikkumine 

X - 

Nagu seadus ütleb X - 

Töökatkestus - - 

 

Huvikonflikti sisulised põhjused 

Huvikonflikti sisulised põhjused on kodeeritud kahte liiki vastuste põhjal, millest konkreetses 

ettevõttes vaidlus tekkis ja mida laiemalt peetakse huvikonfliktide põhjuseks. 

Vastused on kodeeritud järgmistesse puu harudesse: 

1. Töötasu, toetused, rahalised garantiid; 

2. Kollektiivlepingu sõlmimine üldiselt; 

3. Töö- ja puhkeaeg, muud töötingimused; 

4. Kollektiivlepingus käsitlemata teemad; 

5. Seaduse üldsõnalisus tekitab huvikonflikti. 

Töötasu, toetused, rahalised garantiid. Töötülide põhjuseks on vaidlused töötasude, toetuste üle. 

Tööandja ja töötajad ei saa kokkuleppele töötasu, toetuste või rahaliste garantiide osas. 

“Noh, põhiline konflikt on ikka palgatõusu küsimused.” (Ametiühing) 

“Ma arvan, et väga palju on just selliseid palga vaidlusi.” (Tööandja) 
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Kollektiivlepingu sõlmimine üldiselt. Vastajad ei too välja konkreetset teemat, mis on töötüli 

põhjuseks, vaid ütlevad, et kollektiivleping üldiselt või kollektiivsed läbirääkimised toovad kaasa 

huvide konflikti. 

“Kollektiivsed *töötülid+ tulevad just lepingutest. Kollektiivlepingu sõlmisest ja nende täitmisest.” 

(Ametiühingute liit) 

Töö- ja puhkeaeg, muud töötingimused. Kollektiivsete töötülide põhjuseks on muud töötingimused, 

kui töötasu ja rahalised garantiid nagu töö- ja puhkeaeg. 

“Teiseks oluliseks probleemiks on tööaja küsimus (töötamine nädalavahetustel, ületunnitöö). Veel olid 

probleemid töötajate koolitamisel, ühelt töölt teisele – nimetame seda juhtumit tootmisprotsessi 

spetsiifiliseks vajaduseks.” (Ametiühing) 

“… töötajate töö-ja puhkeaeg on vale ja ei leita lahendust …” (Tööandja) 

Kollektiivlepingus käsitlemata teemad. Huvidekonflikt tuleneb sellest, et kollektiivlepingus on 

mingid teemad käsitlemata. 

“… tegelikult, see on ütleme ka, õigusriive, selles suhtes, et kuidas tööarvestus käib. See on meil 

kollektiivlepingus reglementeerimata jäänud.” (Ametiühing) 

 Seaduse üldsõnalisus tekitab huvikonflikti. Kollektiivsete töötülide põhjuseks on see, et seadused ei 

anna selget reeglit, kuid osapooled ei suuda ka omavahel kokkuleppele saada. Kuigi üldisem põhjus 

on kollektiivsed läbirääkimised, siis vajadus nende järele tuleneb sellest, et seadused ei anna kindlat 

reeglit. 

“Seadus ei anna tänapäeval kindlat formuleerimist sellistes küsimustes, paljud asjad sõltuvad 

osapoolte kokkuleppest. Seaduse mittetäielikkusest tulenevad huvikonfliktid osapoolte vahel lepingu 

sõlmimisel.” (Ametiühing) 

Tabel 313. Huvikonflikti sisulised põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Töötasu, toetused, rahalised garantiid X X - - X X X 

Kollektiivlepingu sõlmimine üldiselt - X - X X X X 

Töö- ja puhkeaeg, muud töötingimused X X - - - - - 

Kollektiivlepingus käsitlemata teemad - X - - - - - 

Seaduse üldsõnalisus tekitab huvikonflikti - X - - - - - 

Tabel 314. Huvikonflikti sisulised põhjused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Töötasu, toetused, rahalised garantiid X X X 

Kollektiivlepingu sõlmimine üldiselt - X - 

Töö- ja puhkeaeg, muud töötingimused - X X 

Kollektiivlepingus käsitlemata teemad - X - 

Seaduse üldsõnalisus tekitab huvikonflikti - - X 
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Töötülide muud põhjused 

Siia alla on kodeeritud kaks alamharu, kus töötülide tekkimine on intervjueeritavate hinnangul 

seotud mingite isikutest tulenevate või protseduuriliste küsimustega.  

1. Isikutest ja kultuurist tulenevad tülid;  

2. Probleemid läbirääkimiste protseduuride või taktikatega. 

Isikutest ja kultuurist tulenevad tülid. Töötülid, mis on tekkinud kollektiivsete läbirääkimiste käigus, 

kuid mille põhjused intervjueeritava hinnangul on seotud isikute, organisatsiooni, kultuurilise tausta 

vmt. 

“… oli ainult üks inimene juhatuses. Ja tema leidis, et tema on selle ettevõtte loonud ja tema on seda 

ettevõtet arendanud. Ja keegi teine ei tee mitte midagi ja töötajad tahavad ja tulevad ütlevad ka, et 

nemad midagi teavad. Et noh see on jah, see sõltub isikutest, kes läbirääkimisi peavad ja nende 

suhtumistest töötajatesse ja arusaamisest, et kas töötajatega nõupidamine on teine kord vajalik või 

ei ole.” (Ametiühingute liit) 

“Tähendab meil on olnud kogemus, kui vastaspool on seadnud eesmärgi *streikida+. Siis ükskõik kui 

hea vahepeal võib olla, siis nemad tahavad oma eesmärgi täide viia.” (Tööandja) 

Probleemid läbirääkimiste protseduuride või taktikatega. Töötülid tulenevad valesti valitud 

läbirääkimiste taktikatest või protseduurilistest küsimustest. 

“Me alustame  kollektiivlepingu läbirääkimisi, meil on protokoll, kirjutame et see punkt on lukku 

löödud. Järgmine kord avatakse punkt uuesti. No tähendab vot see ongi see,  millest see on tingitud 

*töötüli+. Just nagu jõuaksime sirgele, just nagu hakkaksime allkirjastama, aga nemad tulevad uute 

ettepanekutega.” (Tööandja) 

“Aga seda osa vähesed teadvustavad /…/ et küsi hästi palju, siis saad midagi. Ja nii kui sellega üle 

vindi viskad, siis tööandja ütleb, et lolliks läinud või. Mis sa lolli mängid, eks ole. Tunnetad ju küll, kus 

see piir on. Ehmatad sellega ära, siis teine pool paneb vastupidi sulle nii madalalt, siis et ehmatab 

ära.” (Lepitaja) 

Tabel 315. Töötülide muud põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Isikutest ja kultuurist tulenevad tülid X - - X X - X 

Probleemid läbirääkimiste protseduuride või 
taktikatega 

X - X - - - X 

 

Tabel 316. Töötülide muud põhjused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes 

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Isikutest ja kultuurist tulenevad tülid X X - 

Probleemid läbirääkimiste protseduuride või taktikatega - X - 
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Õigusvaidluste põhjused 

Vastused, mis kirjeldavad seda, kas ja millest tekivad õigusvaidlused.  

Vastuste liigid: 

1. Lepingu mitte täitmine või erinev tõlgendamine; 

2. Õiguskonflikt on ka huvide konflikt; 

3. Ei ole õigusvaidluseid. 

Lepingu mitte täitmine või erinev tõlgendamine. Intervjueeritavad viitavad sellele, et kollektiivsete 

töötülide raames on ka õigusvaidluseid. Õigusvaidlused tekivad üldiselt lepingu mittetäitmisest või 

erinevast tõlgendamisest. 

“… meil üks asi on kollektiivse töötülina ka kohtus ja see nüüd puudutab täitmist, kuna lepingu tekst 

andis tõlgendada ja me oleme erinevatel seisukohtadel. Lahendust läbi lepitusprotseduuri ei ole 

mõtet, antud juhtumil vähemalt, proovida saada. Oli mõistlik, see asi viia kohtusse.” (Ametiühing) 

Õiguskonflikt on ka huvide konflikt. Vastused, mille kohaselt kollektiivsed töötülid tekivad küll ka 

õiguskonfliktina, kuid neid võib taandada osapoolte arusaamisel huvikonfliktiks. 

“Sest, ma arvan ka õiguslik konflikt on taandatav huvikonfliktile. Ja kui sellest lähtuvalt …  Või kui nii 

ka mõeldakse ja tunnistatakse, et me oleme partnerid, siis õnnestub ka õiguslik konflikt läbi vaadata 

huvide konfliktide tasemel ja leppida kokku.” (Lepitaja) 

 Ei ole õigusvaidluseid. Vastused, mille kohaselt ei ole konkreetsel isikul kokkupuudet 

kollektiivlepingutest tekkivate õiguskonfliktidega. 

“Kollektiivlepingu täitmisest ei ole meil olnud probleeme. Meil on olnud väikseid kõrvalekaldeid, aga 

need on alati saanud lahendatud niimoodi. No selles mõttes ei saa jah, ei saa, täitmise kohta midagi 

öelda. Kui kollektiivleping on sõlmitud, siis teda tavaliselt täidetakse.” (Ametiühing) 

Tabel 317. Õigusvaidluste põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepingu mitte täitmine või erinev tõlgendamine - X - X X X X 

Õiguskonflikt on ka huvide konflikt - - - - X - X 

Ei ole õigusvaidluseid - X - - - - X 

 

Tabel 318. Õigusvaidluste põhjused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepingu mitte täitmine või erinev tõlgendamine - X X 

Õiguskonflikt on ka huvide konflikt - - - 

Ei ole õigusvaidluseid X X - 
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3.2 Huvikonflikti lahendamise protsess 

3.2.1 Sissejuhatus 

Huvikonflikti lahendamise protsessi all vaadatud kolme alateemat – omavahelist lahendamist, liitude 

rolli ja arbitraaži. Alapeatükid (paksus kirjas) vastavad alltoodud uurimisküsimustele: 

 Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (1) töötüli poolte omavaheline lahendamine? 

Omavahelise lahendamise roll / Omavahelise lahendamise institutsionaalne vorm 

 Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (2) poolte kokkuleppele mittejõudmisel poolte 

liitude ja keskliitude poole pöördumine ja lahendamine liitude osalusel? Milline peaks olema 

liidu roll – lepitamine, lahendamine, vahendamine etc? Milline peaks olema liitude 

ekspertide roll tüli lahendamise protsessis? – Liidud konsultantide või esindajatena / Milline 

on liitude roll - töötüli lahendamine või lepitamine ja vahendamine / Miks peaks olema 

lahendamine liitude tasandil / Miks peaks olema lepitamine liitude tasandil / Miks liitudel 

ei ole rolli töötüli lepitamisel ja(või) lahendamisel 

 Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (3) lahendaminevahekohtu abil (so arbitraaži 

abil)? Millised peaksid olema vahekohtu toimimise põhimõtted, kus see vahekohus 

tegutsema peaks (näiteks töövaidluskomisjoni juures)? – Põhjused, miks töötülide 

lahendamiseks ei oleks arbitraaži vaja / Põhjused, miks võiks arbitraaži vaja olla / Milline 

võiks arbitraaž välja näha 

Alapeatükkide sihtrühmadeks on vastaja tüüp ja tasand (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

kesliidud, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise kogemus. Töötülide teemal vastajaid ei saa 

analüüsida organisatsiooni suuruse ega esindaja olemasolu ja tüübi lõikes, kuna tegemist oli vaid 

suurte ametiühingutega organisatsioonidega. 

3.2.2 Omavaheline lahendamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (1) töötüli poolte omavaheline 

lahendamine? 

Vastused on kodeeritud kahte gruppi: 

1. Omavahelise lahendamise roll; 

2. Omavahelise lahendamise institutsionaalne vorm. 

Omavahelise lahendamise roll 

Vastuste liigid: 

1. Ainuke või peamine huvikonflikti lahendamise võimalus; 

2. Töötüli algab sellest, kui omavahel kokkuleppele ei jõuta; 

3. Kompromiss väldib edasisi samme töötülis; 

4. Kiireim huvikonflikti lahendamise kanal; 

5. Esimene kanal, esmalt tuleb omavahel püüda lahenduseni jõuda; 

6. Väikefirmades õiguskonflikti lahendamise kanal. 
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Ainuke või peamine huvikonflikti lahendamise võimalus näitab seisukohta, et töötüli peaks 

lahendama tööandja ja ametiühing omavahel. Et selleni tuleb üht või teist teed pidi ikkagi jõuda, 

polegi mõtet muid variante töötülis kaaluda. 

„No mina arvan tegelikult , mis puudutab palgaasju ja ettevõtte finantsvahendeid, siis siin ei saa 

keegi peale tööandja ja ametiühingu omavahel kokku leppida.“ (Tööandja) 

„Ma olen jätkuvalt seda meelt, et kõige parem, nii tülide ennetamise kui ka lahendamise koht, on 
laua taga./.../  Sellepärast, et kui minna ka tänavale, siis lõppkokkuvõttes maandud sa ikka laua 
taga.“ (Ametiühing) 
 

Töötüli algab sellest, kui omavahel kokkuleppele ei jõuta. Omavahelise lahendamise üheks rolliks on 

töötüli alguse defineerimine – niikaua püütakse läbi rääkida (st töötüli lahendada), kuni leitakse, et 

see siiski ei õnnestu. 

„See on jah pigem, et kui ei ole jõutud kompromissideni. Et läbirääkimised noh need võivad kesta 

mõnda aega ja kui jäädakse mingil puhul jäiga seisukoha juurde, *siis on töötüli+“ (Tööandja) 

„Kui on mingi probleem üleval, siis esimene asi, me üritame leida mingit pooli lepitavat, pooli 

rahuldavat lepingut või kokkulepet saada. Kui see ei õnnestu, noh, siis kipubki asi tüliks minema.“ 

(Ametiühing)  

Kompromiss väldib edasisi samme töötülis.  Omavahelisel lahendamisel leitakse kompromiss ja 

sellega on töötüli kas ajutiselt või alaliselt lõppenud.  

„… leidsime ühise keele tööandjaga ja ka töötajad nägid, et meil tõesti mahud kukkusid, koondamised 

ja läbirääkimiste teel leidsime  „ kiriku keset küla“.“ (Ametiühing)  

Kiireim huvikonflikti lahendamise kanal. Töötülis on ajafaktor kriitiline  ja omavahelise lahendamise 

roll on töötüli lahendamise protsessis saada kiireimad (ja mitte tingimata halvemaid) tulemusi. 

„... inimestel on tõesti seda tulemust vaja, siis me üritame saada tegelikult need asjad nö. selles 

mõttes tööandjaga läbi *rääkida+. Et see protsess on kiirem ja tulemus ei pruugi olla mitte sugugi 

halvem, võib-olla isegi parem, kui nö. nende riikliku lepitajate, lepitaja poolt lepitusprotsessi ees.“ 

(Ametiühing) 

Esimene kanal, esmalt tuleb omavahel püüda lahenduseni jõuda. Omavahelise lahendamise roll on 

olla töötüli lahendamise esimeseks sammuks, enne kui hakata mõtlema järgmiste sammude peale. 

„Esimene asi on loomulikult kahepoolne lahenduse otsimine.“ (Ametiühingute liidud) 

Väikefirmades õiguskonflikti lahendamise kanal. Töötüli lahendamine kahepoolselt ei tõusetu ainult 

huvikonflikti olukorras, vaid ka õiguskonfliktis lahenduse otsimisel enne kohtutee alustamist. 

„Selliseid *õiguskonflikte+, mis kohtusse jõuavad, neid on tõesti kõige suuremates firmades võib-olla. 

Et ma arvan, väiksemates firmades lepitakse ikka kokku...“ (Tööandjate liidud) 
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Tabel 319. Huvikonflikti omavahelise lahendamise roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ainuke või peamine huvikonflikti lahendamise 
võimalus 

X X - - - X - 

Töötüli algab sellest, kui omavahel kokkuleppele ei 
jõuta 

X X - - - - - 

Kompromiss väldib edasisi samme töötülis - X - - - - - 

Kiireim huvikonflikti lahendamise kanal - X - - - - - 

Esimene kanal, esmalt tuleb omavahel püüda 
lahenduseni jõuda 

- - - - X X - 

Väikefirmades õiguskonflikti lahendamise kanal - - - - X - - 

Tabel 320. Huvikonflikti omavahelise lahendamise roll – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Ainuke või peamine huvikonflikti lahendamise võimalus X X X 

Töötüli algab sellest, kui omavahel kokkuleppele ei jõuta X X - 

Kompromiss väldib edasisi samme töötülis - X - 

Kiireim huvikonflikti lahendamise kanal X - X 

Esimene kanal, esmalt tuleb omavahel püüda lahenduseni 
jõuda 

- - - 

Väikefirmades õiguskonflikti lahendamise kanal - - - 

Omavahelise lahendamise institutsionaalne vorm 

Vastuste liigid: 

1. Omanikeringi laiendamine; 

2. Organisatsioonisisene lepituskomisjon; 

3. Kutsutud vahendaja v lepitaja, mitte riiklik lepitaja. 

Omanikeringi laiendamine on praktika, mida rakendatakse eelarvelistes või avaliku sektori 

rahastamisest suurel määral sõltuvates ettevõtetes. Toimuvad eraviisilised kohtumised või 

kutsutakse lausa läbirääkimiste laua taha nt rahastaja või tellija esindaja, kes võib olla kas eksperdi 

rollis või mõjutada teist osapoolt.  

„tegelikult on meie volikogu esimees, EEE, on kohtunud sellesama XXX tüli raames omanike ringiga.“ 

(Ametiühing) 

„Ja siis oli küll niimoodi,  et me jõudsime  nüüd läbirääkimistega ka linnavalitsuseni, et linnapea sai 

kaasa haaratud sinna.“ (Tööandja) 

„... meil ettevõte läheb ministeeriumi alla, omanik on riik ja siis me kaasasime selliseks aruteluks  

eksperdi ministeeriumi poolt.“ (Ametiühing) 

Organisatsioonisisene lepituskomisjon moodustatakse spetsiaalselt huvikonflikti lahendamiseks ja 

selles osalevad vaid ettevõtte esindajad nii tööandja kui töötajate poolelt. Sellise komisjoni 

moodustamise võimalus on ette nähtud kas kollektiivlepingus või muude ettevõttesiseste reeglitega.  
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„Meil on olemas kollektiivlepingus oma lepituskomisjon oma siseselt , kus on AÜ esindajad ja 

tööandjate esindajad. Nii et seal lepituskomisjonis peame me neid asju tegelikult lahendama ära, 

enne kui me edasi lähme.“ (Tööandja) 

„meil on kokku lepitud selline protseduuri reegel, nagu on lepituskomisjon. /.../ Ja meil on see kohe 

ära toodud seal lepingus, kuidas need reeglid toimuvad, et esialgu saame kokku oma majas“ 

(Ametiühing) 

Kutsutud vahendaja või lepitaja, v.a. riiklik lepitaja. Siin all peetakse silmas, et töötüli lahendamisele 

kutsutakse juurde keegi, kes oleks enam-vähem sõltumatu ja „annaks laiemat pilti“, kuid teda ei 

nimetata otseselt eksperdiks.  

„Võib ju kasutada ka hoopis kolmandat inimest vahendajana või tuua delegatsiooni sisse, kes võib 

seda protsessi *aitaks lahendusele suunata+“ (Lepitaja) 

„See on nagu teatud läbirääkimiste tasand, kus tuleb nüüd /.../ kolmas püha vaim Tallinnast, kes ei 

ole kummagagi väga otseselt seotud /.../, aga ta käsitleb seda asja laiemal pinnal.“ (Ametiühingute 

liidud) 

Tabel 321. Huvikonflikti omavahelise lahendamise institutsionaalne vorm – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Omanikeringi laiendamine X X - X - - - 

Organisatsioonisisene lepituskomisjon X X - - - - - 

Kutsutud vahendaja v lepitaja, mitte riiklik lepitaja - - - - - X X 

Tabel 322. Huvikonflikti omavahelise lahendamise institutsionaalne vorm – vastuste liigid lepitamisel osalemise 
lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Omanikeringi laiendamine X X 

Organisatsioonisisene lepituskomisjon - X 

Kutsutud vahendaja v lepitaja, mitte riiklik lepitaja - - 

3.2.3 Liidud 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (2) poolte kokkuleppele 

mittejõudmisel poolte liitude ja keskliitude poole pöördumine ja lahendamine liitude osalusel? 

Milline peaks olema liidu roll – lepitamine, lahendamine, vahendamine etc? Milline peaks olema 

liitude ekspertide roll tüli lahendamise protsessis?  

Vastused on kodeeritud järgmistesse gruppidesse: 

1. Liidud konsultantide või esindajatena; 

2. Liidud töötüli lahendaja ja lepitajana: 

a. Milline on liitude roll - töötüli lahendamine või lepitamine ja vahendamine; 
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b. Miks peaks olema töötüli lahendamine liitude tasandil; 

c. Miks peaks olema lepitamine liitude tasandil; 

3. Miks liitudel ei ole rolli töötüli lepitamisel ja(või) lahendamisel. 

Lahendamisena on määratletud töötülile lahenduse leidmine, mis on osapooltele täitmiseks 

kohustuslik, sõltumata sellest, kas see osapoolele meeldib või mitte. Lepitamisena käsitletakse 

olukorda, kus pakutakse välja keskteed või alternatiivseid töötüli lahendusvariante, kuid otsus selle 

aktsepteerimiseks tehakse osapoolte endi poolt. Vahendamisena määratleti tegevus, kus töötüli 

lahendamise käigus on vahemehe ülesanne vahendada osapoolte vahel nende endi poolt pakutavaid 

lahendusi. Praktikas on lepitamine ja vahendamine üsna lähedased tegevused, mistõttu on neid 

vaadatud ühtse nimetuse lepitamine all.  

Liidud konsultantide või esindajatena 

Seda on käsitletud ka kollektiivsete läbirääkimiste juures ekspertide ja läbirääkimiste blokkides. 

Siinkohal aga on toodud siiski kollektiivsete töötülide juures mainitud liitude roll konsultandi või 

esindajana. Vastajalt ei küsitud eraldi liitude konsultatiivse rolli kohta, kui ta leidis, et liitude roll võiks 

olla lepitamine või töötüli lahendamine.  

Vastused jagunesid järgmiselt:  

1. Liikmete konsulteerimine liitude poolt; 

2. Osalemine läbirääkimistel konsultandina, teise poole mõjutajana; 

3. Liikmete huvide esindamine liidu tasandil, läbirääkimised liidu tasandil; 

4. Liidult ei oodata esindamist konkreetse tööandja suhtes; 

5. Puudub vajadus, endal on struktuurid olemas. 

Liikmete konsulteerimine liitude poolt. Liidud annavad töötüli lahendamise protsessis oma 

liikmetele nõu, kuidas nõudmisi sõnastada, milliseid protseduurireegleid järgida, millised on 

lahendusvariandid jms.   

„Ka meie /.../ anname oma liikmetele, kes seda soovivad sellist konsultatsiooni, millised need on need 

variandid, võimalused. Püüame neid läbi mängida“ (Ametiühingute liidud) 

„see sama XXX Liit *tööandjate liit+ on selline konsulteeriv jõud aeg ajalt olnud siin varasematel 

aastatel“ (Tööandja) 

Osalemine läbirääkimistel konsultandina, teise poole mõjutajana. Erinevalt konsulteerimisest 

väljaspool läbirääkimiste situatsiooni on liidud olnud kutsutud ka osalema laua taha eesmärgiga 

saada juriidilist/moraalset tuge või mõjutada teist poolt järeleandmisi tegema. 

„Nii et me kasutasime ainult sellist võimalust, et me kutsusime läbirääkimistele CCC *liidu esimees+ ja 

siis ta osales nendes läbirääkimistes.“ (Ametiühing) 

„*Ametiühingu+ keskliidu esindaja on ka juurde võetud *töötüli lahendamisse+. Kas just lepitamise 

eesmärgil, aga noh, ütleme selles kontekstis võib öelda, et jah, on *töötajate poolt+ proovitud 

kasutada ka keskliidu poolset nagu tuge.“ (Tööandja) 
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Liikmete huvide esindamine liidu tasandil, läbirääkimised liidu tasandil. Kui haruliidud on töötülide 

lahendamisse ettevõtte tasandil hõlmatud, tekivad neil eeldused koondada kokku tööandjate 

/ametiühingute probleemid ning asuda läbirääkimistesse haru- või keskliidu tasandil.   

„Kuna *tööandjate haruliidud+ läbi oma liikmete peaksid olema kursis tööandjate probleemidega või 

erialal töötajate probleemidega,  siis võib olla nad peaksid koondama selliseid ühtseid seisukohti ja 

vahendama siis neid ametiühingu organisatsioonidele, ka keskliidule.“ (Tööandja) 

Liidult ei oodata esindamist konkreetse tööandja suhtes. Erinevalt eelmisest vastuse liigist, kus 

liidud võtavad üle läbirääkimised kõrgemal tasandil, leitakse samas, et seda liitudelt oodata ei saa.  

„keegi teine ei saagi meie eest neid asju ajada“ (Ametiühing) 

Puudub vajadus, endal on struktuurid olemas on veidi sarnane eelmisega, kuid selle vahega, et 

lihtsalt ei ole olnud vajadust liidu poole pöörduda. 

„Et meil on oma struktuurid olemas, meil on palgalised töötajad olemas, erinevalt võib-olla enamikest 

ametiühingute liikmetest *siis me ei ole vajanud otsest tuge+“ (Ametiühingud) 

 Tabel 323. Liidud töötülides konsultantide või esindajatena – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Liikmete konsulteerimine liitude poolt X X - - - X - 

Osalemine läbirääkimistel konsultandina, teise 
poole mõjutajana 

X X - - - - - 

Liikmete huvide esindamine liidu tasandil, 
läbirääkimised liidu tasandil 

X X - - - - - 

Liidult ei oodata esindamist konkreetse tööandja 
suhtes 

- X - - - - - 

Puudub vajadus, endal on struktuurid olemas - X - - - - - 

Tabel 324. Liidud töötülides konsultantide või esindajatena – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Liikmete konsulteerimine liitude poolt X X 

Osalemine läbirääkimistel konsultandina, teise poole mõjutajana - X 

Liikmete huvide esindamine liidu tasandil, läbirääkimised liidu tasandil X X 

Liidult ei oodata esindamist konkreetse tööandja suhtes - X 

Puudub vajadus, endal on struktuurid olemas X - 

Milline on liitude roll - töötüli lahendamine või lepitamine ja vahendamine 

Vastuste liigid: 

1. Liitude roll on töötüli lahendamine; 

2. Liitude roll on töötüli osapoolte lepitamine v vahendamine; 

3. Ei oska vastata, milline roll võiks olla. 



223 

 

Liitude roll on töötüli lahendamine. Vastajad, kes toetasid seisukohta, et liitudel võiks olla voli ja 

võimalus vähemalt teatud juhtumitel (nt. riikliku lepitaja ebaõnnestumisel, avaliku huvi olemasolul) 

töötülid lahendada, st. olla midagi sarnast arbitraažile, mille tulemus on täitmiseks pooltele 

kohustuslik (ehkki jääb võimalus otsus edasi kaevata ja kohtusse minna). 

„... lõpuks tuleb ikka kasuks see, et mingi otsus tehakse. Kui mõlemad on jonni täis, et... /.../ See peab 

olema ikka see keskliidu võimalus nagu erandkorras teha otsust.“ (Tööandjate liidud) 

 „.. see oleks arbitraaž, see oleks klassikaline arbitraaž ja noh ka see on võimalik, aga tänane seadus 

seda ei ütle /.../ Ma ütlen, et sellest võib välja arendada arbitraaži“ (Ametiühingute liidud) 

Liitude roll on töötüli osapoolte lepitamine v vahendamine. Erinevalt eelmisest liigist nähakse siin 

liitude arsenalis pigem pehmeid meetmeid, milleks on erinevate lahendusvariantide välja pakkumine 

osapooltele.  

„... meie pakkusime siis mingisuguseid kompromisse, mis streigi osapooled või töötüli osapooled 

lõpuks alla neelasid ja vastu võtsid. See oli see vahendus või lepitus. Ise nad poleks sellega toime 

tulnud...“ (Ametiühingute liidud) ’ 

„enamustel *töötüli juhtudel+ on ikkagi vaja sellist nagu nö. vahendajat, et olgu siis tööandjate või 

keskliitude esindused või ükskõik mida. Kes vaatab teise pilguga.“ (Ametiühing) 

Ei oska vastata, milline roll võiks olla. 

„Ma ei oska vastata. Ma ei ole nii palju sellesse süvenenud, et ei oska vastata.“ (Lepitaja) 

Tabel 325. Milline on liitude roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Liitude roll on töötüli lahendamine X - - X X X - 

Liitude roll on töötüli osapoolte lepitamine v 
vahendamine 

- X - X - X - 

Ei oska vastata, milline võiks olla liitude roll töötüli 
lahendamisel 

- X - - - - X 

Tabel 326. Milline on liitude roll – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Liitude roll on töötüli lahendamine - X - 

Liitude roll on töötüli osapoolte lepitamine v vahendamine - X X 

Ei oska vastata, milline võiks olla liitude roll töötüli 
lahendamisel 

- - X 

 

Miks peaks olema lahendamine liitude tasandil 

Siia on kodeeritud vastused, mis põhjendavad, miks liitude tasandil peaks tegelema kollektiivsete 

töötülide lahendamisega.  
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Vastuste liigid: 

1. Võimalus siiski töötüli lahendada, kui lepitus pole tulemust andnud; 

2. Tüli viimine liitude tasandile innustab tööandjat läbi rääkima; 

3. Lepitaja autoriteedi tagamiseks arbitraaži funktsiooni juures; 

4. Kohustusliku lahendusega tulemust oleks vaja avalikku huvi puudutavates töötülides. 

Võimalus siiski töötüli lahendada, kui lepitus pole tulemust andnud. Põhjus, miks töötüli võiks olla 

lahendatav liitude tasandil, tuleneb sellest, et lepitaja-instantsi ei taheta näha viimase astmena. 

Seega, kui lepitaja pole tulemuseni jõudnud, ei peaks ainus järgmine valik olema streik, vaid 

pöördumine liitude poole.  

„Et see võiks pigem ollagi see, et noh, kui lepitaja ei jõua mingis mõttes, eks-ju, pooli lepitada, siis on 

/.../ pooltel vähemalt teatud võimalus minna nagu selle teistsuguse lahendusmeetodi juurde.“ 

(Tööandjate liidud) 

„Jah, aga see oleks tõesti ainult sellise häda korras, et lepitaja ei suuda tulemust saavutada ja streigid 

ikka midagi tulemust ei anna.“ (Tööandjate liidud)  

Tüli viimine liitude tasandile innustab tööandjat läbi rääkima. Teadmine, et mingis töötüli etapis 

võivad mängu tulla liidud, motiveerib osapooli iseseisvalt lahendusi leidma. 

„... ei ole ettevõtte huvides, et see konflikt läheks /.../ laiemaks /.../ Siis see näitab, et /.../  *ettevõte+ 

ei saa hakkama...“. (Ametiühing) 

Lepitaja autoriteedi tagamiseks arbitraaži funktsiooni juures. Liitude osalus võiks olla 

kombineeritud lepitaja rolliga, et moodustada arbitraaž, mille tulemus on osapooltele kohustuslik.  

„*Lepitaja+ peab laiendama seda oma autoriteeti selleks, *kaasama keskliite+.“ (Ametiühingute liidud) 

Kohustusliku lahendusega tulemust oleks vaja avalikku huvi puudutavates töötülides. On 

erandolukordi, kus on kindlasti vaja töötüli lahendada, mitte lasta areneda streigini, ning osapooltele 

kohustuslikuks täitmiseks saavad olla vaid liitude poolt pakutu. 

„See iseenesest ei peaks olema, /.../ üks step selles vaidluse lahendamise *protsessis+. See peab tõesti 

olema laiem huvi“ (Tööandjate liidud) 

Tabel 327. Miks peaks olema töötüli lahendamine liitude tasandil – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Võimalus siiski töötüli lahendada, kui lepitus pole 
tulemust andnud 

- - - - X X - 

Tüli viimine liitude tasandile innustab tööandjat läbi 
rääkima 

- X - - - - - 

Lepitaja autoriteedi tagamiseks arbitraaži 
funktsiooni juures 

- - - X - - - 

Kohustusliku lahendusega tulemust oleks vaja 
avalikku huvi puudutavates töötülides 

- - - - X - - 
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Tabel 328. Miks peaks olema töötüli lahendamine liitude tasandil – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Võimalus siiski töötüli lahendada, kui lepitus pole tulemust andnud - - 

Tüli viimine liitude tasandile innustab tööandjat läbi rääkima - X 

Lepitaja autoriteedi tagamiseks arbitraaži funktsiooni juures - - 

Kohustusliku lahendusega tulemust oleks vaja avalikku huvi 
puudutavates töötülides 

- - 

Miks peaks olema lepitamine liitude tasandil 

Vastuste liigid: 

1. Lahenduse otsimisele suunatud, osapoolte soov lahenduseni jõuda; 

2. Asendus riiklikule lepitajale, kui lepitajat parasjagu pole, kui osapooled soovivad mingit teist 

lepitajat. 

Lahenduse otsimisele suunatud, osapoolte soov lahenduseni jõuda. Pehmem roll oleks vajalik 

seetõttu, et oluline on siiski osapoolte endi soov lahendusele jõuda, liidud võivad aga avardada 

osapoolte nägemust olukorrast.  

„... teatud juhtudel on ettevõtete tasandid, mida lahendatakse siis haruliitude tasandil, mis on täiesti 

mõistlik. Sest haruliitude, haruliidud näevad seda asja natukene laiema pilguga, kui see ettevõtte 

tasandi ametiühing võib seda näha, et see on selline tulemus.“ (Ametiühingute liidud) 

Asendus riiklikule lepitajale, kui lepitajat parasjagu ei pole, kui osapooled soovivad mingit teist 

lepitajat. Osapooltel võiks lepitajaga sarnases funktsioonis olla alternatiivne kanal.  

„*Riikliku lepitaja+ koht oli kuus kuud tühi. /.../ Noh ühest küljest on olemas alternatiivne mehhanism: 

liitude lepitamine, seadus selles mõttes ju otsest lünka ei jäta.“ (Ametiühingute liidud) 

Tabel 329. Miks peaks olema töötüli lepitamine liitude tasandil – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lahenduse otsimisele suunatud, osapoolte soov 
lahenduseni jõuda 

- X - X - X - 

Asendus riiklikule lepitajale, kui lepitajat parasjagu 
pole, kui osapooled soovivad mingit teist lepitajat 

- - - - - X - 

Tabel 330. Miks peaks olema töötüli lepitamine liitude tasandil – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Lahenduse otsimisele suunatud, osapoolte soov lahenduseni jõuda - X 

Asendus riiklikule lepitajale, kui lepitajat parasjagu pole, kui osapooled 
soovivad mingit teist lepitajat 

- - 
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Miks liitudel ei ole rolli töötüli lepitamisel ja(või) lahendamisel 

Vastuste liigid: 

1. Liidud pole pädevad, puudub kompetents ja usaldus; 

2. Ei ole vaja täiendavat kanalit; 

3. Liitude vahendusel ei saa lahendada töötülisid need, kes ei kuulu liitu või kellel puudub liit; 

4. Tüli viimine teisele tasandile; 

5. Lepituse funktsioonis ei saa olla üksinda ühe poole keskliit; 

6. Ei anna streikimise õigust; 

7. Ei ole tulemuslik. 

Liidud pole pädevad, puudub kompetents ja usaldus. Põhjus, miks praktikas on liitude roll 

töötüliküsimustes tagasihoidlik ning miks ka ei nähta, et see võiks olla teisiti, on tingitud nende 

ebapiisavast kompetentsusest ja ka osapoolte eelarvamustest. Ka liitude endi huvipuudus oma 

tegevussfääri selles suunas laiendada on leige.   

„... kui need liidud oleksid tugevad ja aktiivsed ja oleks neil ka seda oskust nö. tülipooli lepitada ja 

omapoolseid kompromisse välja pakkuda, siis täna ma näen, et tegelikult seda soovi ja võimekust ja 

võib-olla ka nö. seda oskust tegelikult kummalgi liidul ei ole.“ (Ametiühing)  

„Mina küll ei kujuta ette, et seal keskliitude eesotsas võiks lähemas tulevikus olla inimesi, kes võiksid 

töötüli osapooli lepitada või mingisuguseid *lahendusi välja pakkuda+“ (Tööandja) 

„No mida annab see mingi  võõras osapool  või kolmas pool, kes on võib olla nii kaugel sellest 

teemast, et ainult emotsiooni *toob+ juurde sinna.“ (Tööandja) 

Ei ole vaja täiendavat kanalit. Väljendatakse arvamust, et paikkondlikest lepitajatest ja riikliku 

lepitaja institutsioonist piisab – tänaselgi päeval ei ole ta tööga ülekoormatud, täiendav kanal looks 

pigem segadust.  

„... riiklik lepitaja ütleb, et minu seisukoht on niisugune, lepitan niimoodi. Nüüd eriala liidud ütlevad, 

et see kõik on täiesti väär, meie seisukoht on niisugune ja nüüd osapooled on segaduses. Nad ei oska 

enam oma seisukohti kuidagi väljendada.“ (Lepitaja) 

„... ma ei ole päris kindel, kui palju igasugu institutsioone veel täiendavalt vaja on, et ametiühingulgi  

on omad juristid ja nõuandjad ja eks iga ettevõte püüab jälle oma tarkusest läbi saada. Need on 

osapooled, kes tegelikult probleeme kõige rohkem detailideni /.../ teavad  ja oskavad analüüsida“ 

(Tööandja)  

„Ega ettevõte ei ole minu andmetel selle pika aja jooksul mitte kordagi riikliku lepitaja poole 

pöördunud. /.../ Ma arvan, et ei pea olema siin midagi rohkemat. Piisab riiklikust lepitajast.“ 

(Tööandjate liidud) 

Liitude vahendusel ei saa lahendada töötülisid need, kes ei kuulu liitu või kellel puudub liit. Töötüli 

võib tekkida ettevõttes, mis ei kuulu erialaliitu ja sellisel juhul ei oleks sellest kanalist abi.  

„teoreetiliselt võib tekkida küsimus, et kui ta nagu pöördub, kui ta ei ole liidu liige, et millised on tema 

õigused niiöelda nõuda, et see liit tema probleemiga tegeleks.“ (Tööandjate liidud) 
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„... ma ei tea, kas see süsteem toimiks, sest palju ettevõtteid on sellised, kus on ametiühing, aga nad 

ei kuulu Ametiühingute Keskliitu. Palju on tööandjaid, kes ei kuulu Tööandjate Keskliitu.“ 

(Ametiühing) 

Tüli viimine teisele tasandile. Töötüli lahendamine liitude tasandil ei annaks kvalitatiivselt midagi 

juurde, sest osapoolte huvid ja konflikt jäävad alles, lihtsalt see viiakse tasand kõrgemale. 

„...igal juhul on igal osapoolel oma positsioon (tööandjate liidul on oma ja ametiühingute liidul on ka 

oma positsioon). Läbirääkimised võivad kesta lõpmatult.“ (Ametiühing) 

Lepituse funktsioonis ei saa olla üksinda ühe poole keskliit. Lepitada ei saaks üht poolt esindav liit, 

kuna see on erapoolik. Kõik näited, mis siinkohal toodi, puudutasid küll ametiühinguid.  

„... mina küll arvan, et see ametiühingu liit nüüd küll kopika eest rohkem ei saavuta, kui seesama 

seltskond ise siin. See on ju väga selge huvide konflikt. Nad ise peavad seda keskliitu üleval. Ta ei saa 

mingisuguste alternatiivse jutuga tulla, ta saab ikka sellesama jutuga tulla, eks. See on selles mõttes 

kallutatud pool ja ma ei usu, et ta kuidagi moodi kaasa aitaks või lähemale viiks.“ (Tööandja) 

„Keskliit, kui ta ei omanda selliseid õiguseid *streikimise õigus pärast lepitamist+, see peaks olema siis 

enne riikliku lepitajat, kui niimoodi võtta. Aga kui tal sellised õigused antakse - no ma ei usu, et sealt 

tuleb midagi. Sellepärast, et /.../ sealt tuleb ainult see,  et ametiühing hakkab mõjutama seda, et seda 

streiki läbi viia, et anna juba kõik õigused.“ (Ametiühing) 

Ei anna streikimise õigust. Liitude tasandil ei oleks lepitamisest kasu, sest streikimise võimaluse jaoks 

peab olema läbitud just riikliku lepitaja institutsioon. 

„Seepärast tuleb pöörduda lepitaja poole, sest ainult lepitaja võib anda õiguse streigi 

korraldamiseks.“ (Ametiühing) 

Ei ole tulemuslik. Liitude vahendusel lepitamisel ei oleks tulemust, täpsemalt põhjendamata, miks 

pole. 

„Küsija: Et sellist varianti, et liidud omavahel /…/ Vastaja: See on nii minimaalne. Küsija: Et te arvate, 

et see ei annaks lihtsalt tulemusi? Vastaja: Ei, see ei annaks tulemusi.“ (Ametiühing) 

Tabel 331. Miks liitudel ei ole rolli töötüli lepitamisel ja(või) lahendamisel – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Liidud pole pädevad, puudub kompetents ja 
usaldus 

X X - X - - X 

Ei ole vaja täiendavat kanalit X X X - X X X 

Liitude vahendusel ei saa lahendada töötülisid 
need, kes ei kuulu liitu või kellel puudub liit 

- X - X X X - 

Tüli viimine teisele tasandile X X - - - - X 

Lepituse funktsioonis ei saa olla üksinda ühe poole 
keskliit 

X X - - - - X 

Ei anna streikimise õigust - X - - - - - 

Ei ole tulemuslik - X - - - - - 
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Tabel 332. Miks liitudel ei ole rolli töötüli lepitamisel ja(või) lahendamisel – vastuste liigid lepitamisel osalemise 
lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Liidud pole pädevad, puudub kompetents ja usaldus X X - 

Ei ole vaja täiendavat kanalit X X - 

Liitude vahendusel ei saa lahendada töötülisid need, kes ei 
kuulu liitu või kellel puudub liit 

- X - 

Tüli viimine teisele tasandile - X X 

Lepituse funktsioonis ei saa olla üksinda ühe poole keskliit - X - 

Ei anna streikimise õigust - X X 

Ei ole tulemuslik - X - 

3.2.4 Arbitraaž 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Mis on erinevate etappide võimalused, roll – (3) lahendaminevahekohtu abil (so 

arbitraaži abil)? Millised peaksid olema vahekohtu toimimise põhimõtted, kus see vahekohus 

tegutsema peaks (näiteks töövaidluskomisjoni juures)? 

Vastuste grupid: 

1. Põhjused, miks töötülide lahendamiseks ei oleks arbitraaži vaja; 

2. Põhjused, miks võiks arbitraaži vaja olla; 

3. Milline võiks arbitraaž välja näha. 

Põhjused, miks töötülide lahendamiseks ei oleks arbitraaži vaja 

Vastuste liigid: 

1. Täiendavaid institutsioone olemasolevatele või riiklikule lepitajale pole vaja; 

2. Ei ole kohta huvikonflikti lahendamisel; 

3. Kohustuslik lahend ei sobi töötülile; 

4. Ei ole võimalik saada mõlema poole nõusolekut töötüli lahendamiseks; 

5. Puuduvad ressursid. 

Täiendavaid institutsioone olemasolevatele või riiklikule lepitajale pole vaja. Täiendavat kanalit 

pole vaja, kuna praegused on piisavad, ei ole küllalt töötülisid, see teeks süsteemi liialt keeruliseks. 

Mitmel juhul kordus see vastus nii liitude vahendusel töötüli lahendamise kui ka muude kanalite 

osas.  

„Ma ei oska öelda jah, kui lepitaja asjaga, noh kui ta ei suuda seda asja ära lahendada, viia osapooled 

kokkuleppeni, no, et kes seda siis veel suudaks? Ma ei oska küll näha siin mingit institutsiooni, kes 

seda peaks ajama.“  (Ametiühing) 

„Ma olen pigem sellises arvamusel, et neid organeid ei peaks palju olema.“ (Tööandja) 

„Aga selleks eraldi arbitraažikohust hakata looma... See on jah, ma nagu väga ei poolda sellist, igast 

erinevaid kohtuinstantse või mitte kohtuinstantse, aga siis neid erinevaid lahendusinstantse, et lõpuks 
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keegi ei tea mida usaldada ja võimalikult selline selge ja lihtne see institutsioon peaks ikka olema.“ 

(Tööandjate liit) 

„Et arbitraaži tekitamine tähendaks kohtusüsteemi uueneda. Seaduse siis nagu pügala 

sissekirjutamist. Kui võimendada heas mõttes lepitaja võimalusi, siis arbitraaži siis ei ole kui sellist 

otstarbekas eraldi.“ (Ametiühingute liit) 

Ei ole kohta huvikonflikti lahendamisel. Arbitraažis ei saa lahendada huvikonflikte.  

„Sellist institutsiooni,  kes õiguste eest hakkaks seisma, no seal ei ole, no ta ei hakka ju eelarvet 

arvutama, vaatama, kas on seal kuskil peidetud raha, et saaks töötajatele juurde anda, see võib 

ainult ametnik tegeleda sellisega, et otsida see raha üles selles eelarves. Nii, et siin ma ei usu, et 

juristid või sellised institutsioonid *oleks abiks+“ (Ametiühing) 

„Küsija: Kas arbitraaž saaks huvikonflikti lahendada? Vastaja: (.) Ma ei ole kindel kuidasmoodi... Ma 

kujutan ikkagi ette, et ta on õigusliku konflikti lahendamiseks.“ (Lepitaja)  

Kohustuslik lahend ei sobi töötülile. Huvikonflikti lahendamisel ei saa keegi kolmas teha osapooltele 

täitmiseks kohustuslikku lahendit, kui üks osapooltest pole sellega nõus. 

„... kohus ju teatavasti peaks otsustama... isegi mitte seda, et kellel õigus, aga kes kannab kahju, eks 

ole. Meil on mingid majanduslikud argumendid, miks me näiteks palka ei tõsta. Kas siis keegi võiks 

minna vahekohtusse ja seal vahekohtul on õigus – Jah, te peate sellist palka maksma!  No nonsenss, 

eks ole. See ajab ju meid pankrotti! Järelikult tal ei saa mingit erilist rolli olla.“ (Tööandja) 

Ei ole võimalik saada mõlema poole nõusolekut arbitraaži pöördumiseks. Kuna arbitraaži 

pöördumine eeldab mõlema poole nõusolekut, siis ei ole seda võimalik kasutada, sest osapooled ei 

saa kokkuleppele sinna pöördumise osas. 

„... niipalju kui on meie kogemus kollektiivse töötüli puhul, või kui me just räägime lepingu sõlmimisel 

kollektiivsest töötülist, siis tööandja ei ole nõus millelegi eelnevalt alla kirjutama. Ehk teisisõnu, no ei 

saa luua sellist süsteemi, mis eeldab mõlema poole nõusolekut lepitamiseks.“ (Ametiühing) 

„... arbitraaž lepitaja ja kohtumõistmise seisukohalt ei ole huvikonfliktide lahendamise suhtes, ei ole 

arbitraaž, sest pooled ei jõua kokkuleppele sinna minekuks, sest üks pool on alati seda meelt, et 

töötaja pidagu mokk maas ja tal ei ole õigust sekkuda oma töötingimustesse.“ (Ametiühingute liit) 

Puuduvad ressursid. Selliste institutsioonide tegemiseks puuduvad ressursid. 

„Aga jah, ma küsiks, kust ressurss võetaks ja kes on see kes seda lahendab. Kui mõelda, mis saab 

edasi.“ (Lepitaja)  

Tabel 333. Põhjused, miks töötülide lahendamiseks ei oleks arbitraaži vaja – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Täiendavaid institutsioone olemasolevatele või 
riiklikule lepitajale pole vaja 

X X X - X X X 

Ei ole kohta huvikonflikti lahendamisel - X - - X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kohustuslik lahend ei sobi töötülile X - - - - - - 

Ei ole võimalik saada mõlema poole nõusolekut 
töötüli lahendamiseks 

- X - X - - - 

Puuduvad ressursid - - - - - - X 

Tabel 334. Põhjused, miks töötülide lahendamiseks ei oleks arbitraaži vaja – vastuste liigid lepitamisel 
osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Täiendavaid institutsioone olemasolevatele või riiklikule 
lepitajale pole vaja 

X X X 

Ei ole kohta huvikonflikti lahendamisel - X - 

Kohustuslik lahend ei sobi töötülile X X - 

Ei ole võimalik saada mõlema poole nõusolekut töötüli 
lahendamiseks 

- X - 

Puuduvad ressursid - - - 

Põhjused, miks võiks arbitraaži vaja olla 

Vastuste liik: 

1. Lihtsam alternatiiv kohtule; 

2. Ei oska vastata, kas töötülide lahendamiseks oleks arbitraaži vaja või mitte; 

3. Kui, siis asendamaks lepitajat; 

4. Vajalik kohustusliku lahendusega institutsioon; 

5. Ei täpsusta. 

Lihtsam alternatiiv kohtule.  

„Võib-olla ta kiirendab küll protsessi jah. Sest ega praegu muidu järjekorrad päris pikad, ütleme nii.“ 

(Ametiühing) 

„Me ei saa eeldada nüüd, et kohtud, kes on niigi üle koormatud palju tähtsamate asjadega, leiavad 

nüüd selle kuldse kesktee ja ütlevad, et niimoodi võikski olla. Võibolla peaks olema, siin kõlas ka läbi 

mõiste arbitraaž.“ (Lepitaja) 

Ei oska vastata, kas töötülide lahendamiseks oleks arbitraaži vaja või mitte. 

„Küsija: Mida Te arvate vahekohtust? Töötüli korral. Vastaja: Ei oska midagi arvata. Küsija: Võiks 

selline asi Eestis olemas olla? Vastaja: Ma ei tea /naerab/, ei oska midagi arvata.“ (Ametiühing) 

Kui, siis asendamaks lepitajat. Kui mingi arbitraažikohtu moodi asi võiks olla, siis asendamaks riikliku 

lepitaja institutsiooni, aga pigem siiski mitte. 

„... siis saadetagu riiklik lepitaja ajaloo prügikasti ja tehtagu mingisugune vahekohus. Aga ma ei usu, 

et see efektiivsem on.“ (Tööandja) 
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Vajalik kohustusliku lahendusega institutsioon. Peaks olema mingi kohustusliku lahendusega 

institutsioon. 

„... kui näiteks poolte huvi on töötülide lahendamine ilma siis streigita või töösuluta, siis on selge, et 

neil ilmselt on mõttekam pöörduda arbitraaži, kus kindlasti tuleb lahendus, mida nad on kohustatud 

täitma.“ (Ametiühingute liit) 

„... seda ma silmas pidasingi, et mingi institutsioon peaks olema, kelle otsused on kohustuslikud. See 

võib olla see arbitraaž siis.“ (Lepitaja) 

Ei täpsusta. Leiab, et  arbitraaži oleks vaja 

„... ma olen nagu ikkagi nagu kuulnud, et seda arbitraaži ikka kutsutakse ellu ja ta oleks ka nagu 

vajalik, eks-ju.“ (Tööandja) 

Tabel 335. Põhjused, miks võiks arbitraaži vaja olla – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lihtsam alternatiiv kohtule - X - - - - X 

Ei oska vastata, kas töötülide lahendamiseks oleks 
arbitraaži vaja või mitte 

X X - - - - X 

Kui, siis asendamaks lepitajat X - - - - - - 

Vajalik kohustusliku lahendusega institutsioon - - - - - X X 

Ei täpsusta X - - - - - - 

Tabel 336. Põhjused, miks võiks arbitraaži vaja olla – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lihtsam alternatiiv kohtule - X - 

Ei oska vastata, kas töötülide lahendamiseks oleks arbitraaži 
vaja või mitte 

X X - 

Kui, siis asendamaks lepitajat X X - 

Vajalik kohustusliku lahendusega institutsioon - - - 

Ei täpsusta - X - 

Milline võiks arbitraaž välja näha 

Vastuste liigid: 

1. Keskliitude liikmed, keskliitude poolt korraldatud; 

2. Riikliku lepitaja institutsiooni modifikatsioon; 

3. Ühiskondlikel alustel; 

4. Kaubakoja juures asuv; 

5. Poolte kokkuleppel võib olla, pole vaja eraldi reguleerida; 

6. TVK juures või baasil. 

Keskliitude liikmed, keskliitude poolt korraldatud. Arbitraaž peaks toimima keskliitude poolt 

korraldatuna. 
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„... seal on ikkagi nii, et kui mõlemad osapooled korraga pöörduvad liitude poole... Siis jah, et noh 

selles mõttes, ta oleks samm arbitraaži poole.“ (Ametiühingute liit) 

„Aga arbitraažis on ju see, et pooled saavad ise nimetada need arbiitorid. Näiteks ütleme, et nad 

otsustavad, et on kolm kohtuniku, siis üks nimetab ühe kohtuniku, teine teise kohtuniku, kolmanda 

nimetab siis arbitraažikohtu nõukogu. See variant oleks, et nimetavad näiteks kolmeliikmelise 

koosseisu, kes siis teebki kohustusliku otsuse. Variant oleks siis, et üks on siis see Tööandjate Keskliidu 

esindaja, üks on siis ametiühingute esindaja ja siis kolmas on siis keegi erapooletu.“ (Tööandjate liit) 

Riikliku lepitaja institutsiooni modifikatsioon. Arbitraaž võiks olla riikliku lepitaja institutsioonil 

põhinev. 

„... riiklik lepitaja nagu ongi kollektiivsete töösuhete arbitraaž, eks-ole. Ja kuigi ma sellest asjast väga 

palju ei jaga, aga võib-olla võiks neid asju selles mõttes võrrelda, et sealt riikliku lepitaja institutsiooni 

võib-olla mõningaid neid arbitraaži põhimõtteid üle võtta. Sest minu teada arbitraaži otsus on 

osapooltele täitmiseks kohustuslik senikaua, kui seda ei vaidlustata järgmises instantsis, ehk siis juba 

kohtus endas. Mingeid selliseid paralleele võiks seal tõmmata küll.“ (Tööandja) 

„... arbitraaži osas ma mõlgutaks mõtteid lepitaja tugevdamisele. Tekitada, lepitajale võimalus anda 

tekitada arbitraaži funktsioon, tingimusel, et ta kaasab sinna noh kas või keskliitudest...“ 

(Ametiühingute liit) 

Ühiskondlikel alustel. Peaks toimima ühiskondlikel alustel. 

„... pole mõtet luua eraldi mingisugust organisatsiooni, kui ta peaks alaliselt koos olema, siis ta peaks 

juba organisatsiooni-kujuline olema ja eeldab jälle mingeid finantse ja muid asju, mis... Pigem peaks 

olema sihuke ühiskondlikel alustel.“ (Tööandja) 

Kaubakoja juures asuv.  

„Vastaja: Kuule, see asi on juba seaduslikult paigas.  Seda nüüd on vähe kasutatud. Aga see on... 

Küsija: Ma ei tea missugune... Mis... See mingi kaubakoja juures on see arbitraaži...? Vastaja: Jah, ja 

see on just... „ (Lepitaja) 

Poolte kokkuleppel võib olla, pole vaja eraldi reguleerida. Arbitraaž on omavaheline otsus, enne 

lepingu sõlmimist, kuidas lahendatakse erimeelsused. Osapooled ise otsustavad, kuidas see käib, 

seda pole vaja eraldi reguleerida. 

„... klassikalise arbitraaži suhtes tänapäeval kasutame lihtsalt mõistena, mis on nagu pehme kohus 

või pehme nagu selline otsuselangetaja. Et kui me leiame sellele asjale mingi muu sõna, siis me 

kasutaksime seda. Sest arbitraažil kui sellisel pooled lepivad kokku, kohtu kaudu ei käi asju... Võibolla 

me ei ole piisavalt tahtnud aga /.../ Või vähemasti ei ole vaja seda seadustada. See, kas saadakse 

kokkuleppele praktikas....“ (Ametiühingute liit) 

TVK baasil. 

„võiks olla niimoodi nt, et üks Töövaidluskomisjon kaasistujatest on siis ühelt poolt ja teine on teiselt 

poolt. /.../ Töövaidluskomisjon võikski olla põhimõtteliselt ju vahekohus, tegelikult, eks. Aga noh, 

ütleme, just see, et samas, kui ma seal käisin, siis mulle see institutsioon nagu nii suurt usaldust ei 



233 

 

pakkunud, et ma ütleksin, et ma julgeksin minna sinna ja ütelda neile, et nüüd on teie käes otsustada. 

Mina enne läheksin päris kohtusse.“ (Ametiühing) 

Tabel 337. Milline võiks arbitraaž välja näha – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Keskliitude liikmed, keskliitude poolt korraldatud X - - - X X - 

Riikliku lepitaja institutsiooni modifikatsioon X - - X - - - 

Ühiskondlikel alustel X - - - - - - 

Kaubakoja juures asuv - - - - - - X 

Poolte kokkuleppel võib olla, pole vaja eraldi 
reguleerida 

- - - X - - - 

TVK baasil - X - - - - - 

Tabel 338. Milline võiks arbitraaž välja näha – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Keskliitude liikmed, keskliitude poolt korraldatud X - 

Riikliku lepitaja institutsiooni modifikatsioon - X 

Ühiskondlikel alustel X - 

Kaubakoja juures asuv - - 

Poolte kokkuleppel võib olla, pole vaja eraldi reguleerida - - 

TVK baasil - X 

3.3 Lepitaja poole pöördumine (lepitamise protsess tehnilises kirjelduses) 

3.3.1 Sissejuhatus 

Lepitamise poole pöördumise all käsitletakse kahte alateemat: 

1. Lepitaja poole pöördumine lepituse saamiseks;  

2. Lepitaja eelkonsultatsioon. 

Uurimisküsimused on vastatud järgnevate alapeatükkidega (paksus kirjas): 

 Millal (sisuliselt ja ajaliselt) peaksid kollektiivse töötüli osapooled pöörduma 

riikliku/paikkondliku lepitaja poole? Milliste töötülidega, tüliküsimustega peaksid töötüli 

osapooled pöörduma riikliku/paikkondliku lepitaja poole? Mis on probleemid riikliku 

lepitamise saamisel, mis on olnud probleemide põhjused ja tagajärjed? – Milliste töötülidega 

võiks pöörduda lepitaja poole / Töötüli olukord lepitaja poole pöördumisel, lepitaja poole 

pöördumise aeg / Lepituse saamiseks lepitaja poole pöördumise vorm / Probleemid 

lepitaja poole pöördumisega 

 Millal, millistel tingimustel peaks tekkima võimalus ja õigus saada eelkonsultatsiooni, nõu 

töötüli ennetamiseks ja lepitamiseks? Kui palju nõu ja eelkonsultatsiooni on praktikas 

saadud? - Kas lepitaja võiks anda eelkonsultatsioone / Millist konsultatsiooni on lepitaja 

andnud / Millist konsultatsiooni võiks lepitaja anda 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 
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lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid. 

3.3.2 Lepitaja poole pöördumine lepituse saamiseks 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Millal (sisuliselt ja ajaliselt) peaksid kollektiivse töötüli osapooled pöörduma 

riikliku/paikkondliku lepitaja poole? Milliste töötülidega, tüliküsimustega peaksid töötüli osapooled 

pöörduma riikliku/paikkondliku lepitaja poole? Mis on probleemid riikliku lepitamise saamisel, mis on 

olnud probleemide põhjused ja tagajärjed? 

Vastused jagunevad järgmistesse gruppidesse: 

1. Milliste töötülidega võiks pöörduda lepitaja poole; 

2. Töötüli olukord lepitaja poole pöördumisel, lepitaja poole pöördumise aeg; 

3. Lepituse saamiseks lepitaja poole pöördumise vorm; 

4. Probleemid lepitaja poole pöördumisega. 

Milliste töötülidega võiks pöörduda lepitaja poole 

See milliste töötülidega võiks pöörduda lepitaja poole on otseselt seotud sellega, millist tegevust 

lepitajalt oodatakse: lahendamist või lepitamist. Kui lepitaja ei tegele lahendamise ning 

õigusvaidluses tõlgenduste andmisega, siis ei saa õigusvaidlustega lepitaja poole pöörduda. Siinkohal 

on toodud vastajate seisukohad selle kohta, milliste töötülidega nad pöördusid ja milliste töötülidega 

võiks pöörduda, kuid vt lisaks ka peatükki lepitamise olemuse kohta.  

Vastuste liigid: 

1. Läbirääkimised ummikus; 

2. Poolte soovil lepingu mittetäitmise korral; 

3. Mitte õigusvaidlus; 

4. Võimalik ja vaja kolmas osapool; 

5. Kõikide tülidega; 

6. Üks pool ei taha läbi rääkida. 

Läbirääkimised ummikus. Lepitaja juurde on vaja pöörduda, kui omavahel ei jõuta läbirääkimistel 

tulemusele. 

„... see seadusandlik kollektiivse töötüli lahendamise skeem, mis on olemas tänapäeval Eestis, on 

klassikaline. Osapooled peavad läbirääkimisi, kui ei õnnestu kokku leppida, siis pöörduvad juba 

riigilepitaja poole.“ (Ametiühing) 

„... kollektiivlepingu läbirääkimistel ei saadud ühele meelele. Olid väga erinevad arvamused, milline 

see uus kollektiiv leping peaks olema ja siis sellega kaasnes see streik ja lepitaja.“ (Tööandja) 

Poolte soovil lepingu mittetäitmise korral. Õigusvaidluse korral võivad osapooled pöörduda riikliku 

lepitaja poole, kui nad seda soovivad. Siia on kodeeritud ka need vastused, mille kohaselt 

õigusvaidluse ja huvikonflikti lahendamise kanalid ei peaks erinema. Sisuliselt see tähendab, et 
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õigusvaidluse korral võib ka lepitaja poole pöörduda. Õiguskonflikti puhul võib pöörduda otse 

kohtusse, kuid poolte soovil ka lepitaja poole. 

„Sest õigusliku konflikti puhul kohtus tuleb reeglina vastu see süsteem – võitja, kaotaja. Kui see aga 

taandada uuesti huvide konflikti peale ja otsida vahendajat või leida ise lahendus, siis võivad olla 

mõlemad võitjad.“ (Lepitaja) 

„... teatud juhtudel ei ole võimalik kohtusse, või ei ole mõistlik üldse kohtusse minna. Ei ole selle 

otsusega midagi peale hakata. Noh, kui ei ole reaalselt rahaline see nõue, vaid on teatud käitumine, 

mis on kollektiivlepingus kokku lepitud. Me ei saa selle kohtuotsusega ... kulutame hästi palju aega, 

aga tulemust, või seda, mis see kohtuotsus meile annaks või teisele poole annaks, seda ei ole. Sellisel 

puhul ongi, kas siis läbi aktsioonide või läbi lepitusmenetluse uue kokkuleppe sõlmimine. See peab 

olema just paralleelne, mitte niimoodi, et peab kohtus käima.“ (Ametiühingute liit) 

Mitte õigusvaidlus. Õigusvaidlusega kas ei saa või pole mõtet pöörduda riikliku lepitaja poole. Ei saa 

tähendab, et lepitajal ei ole õigust tõlgendusi anda ja lahendada õigusvaidluseid. Pole mõtet 

tähendab, et õigusvaidluste lahendamine lepitaja juures ei ole efektiivne. 

„No lepingu täitmise, ma ei kujuta ette, et riiklik lepitaja saaks lepingu täitmise konflikti väga 

efektiivselt lahendada, sest et kui ei maksta listasu või ei anta lisapuhkust, sel juhul peaks ju otsuse 

tegema töövaidlusorgan.“ (Lepitaja)  

„... kui on vaidlus lepingu punktide üle, lepingu täitmise üle, siis seda lahendatakse üldises korras. 

Lähed kohtusse ja ütled kohtus, et lepingut on rikutud. See on seesama tegelikult, lepinguõiguse laiem 

küsimus, /.../ Tsiviilkohtu menetlusele kehtivad samad põhimõtted kollektiivlepingute puhul ka ju.“ 

(Tööandjate liit) 

„... õiguskonflikt on ikka see, kui asja ei saa kokkuleppega lahendatud, siis minnakse kohtusse. Seal, 

eriti sellises töötülide küsimuses, nad lähevad lihtsalt nii keerukaks, et riiklikud lepitajad, nad võivad 

tõesti maha istuda ja arutada asja, aga sealt, ma arvan, väga tihti lahendust ei tule.“ (Tööandjate liit) 

Võimalik ja vaja kolmas osapool. Lepitaja poole võiks pöörduda selliste tülidega, mille puhul 

osapooled ise tunnevad, et kolmanda osapoole kaasamisest lahenduse leidmisel oleks kasu. See 

erineb argumentatsioonist, et läbirääkimised on ummikusse jooksnud selle poolest, et siin on just 

välja toodud kolmanda osapoole osalemise kasulikkus. 

„... kui mõlemad pooled pakuvad välja, et kutsume nüüd kolmanda erapooletu isiku siia, las ta siis 

aitab, konsensusele tulla, aga see eeldab seda ikkagi, et mõlemad pooled on huvitatud 

kompromissist. Kui üks on väga kinni oma seisukohast, siis ei ole võimalik kompromissi väga leida.“ 

„Üks ei tahaks päris sellega nõus olla, teine selle*ga+, võibolla kui kahe peale kokku saada...kolm pead 

on võibolla parem kui kaks.“ (Tööandja) 

Kõikide tülidega. Vastused, mille kohaselt ei ole põhjendatud, milliste töötülidega võib lepitaja poole 

pöörduda. Üldine vastus, et kõikide tülide puhul võib pöörduda lepitaja poole. 

„... ega põhimõtteliselt kõik tülid lähevad lepitaja poole.“ (Ametiühing) 
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„... see on täna selles mõttes küll nii, et tegelikult ju riikliku lepitaja juurde saab pöörduda ükskõik 

millise streigiohu korral sisuliselt.“ (Tööandjate liit) 

Üks pool ei taha läbi rääkida. Lepitaja poole tuleks pöörduda, kui teine pool ei soovi läbi rääkida. 

„see tahtmatus üldse laua taha istuda ja läbirääkida.“ (Ametiühing) 

Tabel 339. Milliste töötülidega võiks pöörduda lepitaja poole – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Läbirääkimised ummikus X X - X - X X 

Poolte soovil lepingu mittetäitmise korral - - - X X X X 

Mitte õigusvaidlus X X - - X - X 

Võimalik ja vaja kolmas osapool X - - - X - - 

Kõikide tülidega - X - - X - - 

Üks pool ei taha läbi rääkida - - - X - - X 

Tabel 340. Milliste töötülidega võiks pöörduda lepitaja poole – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Läbirääkimised ummikus X X X 

Poolte soovil lepingu mittetäitmise korral - - - 

Mitte õigusvaidlus - X - 

Võimalik ja vaja kolmas osapool - X - 

Kõikide tülidega - X - 

Üks pool ei taha läbi rääkida - - - 

Töötüli olukord lepitaja poole pöördumisel, lepitaja poole pöördumise aeg 

Vastused, mis kirjeldavad töötüli olukorda hetkel, millal otsustatakse pöörduda lepitaja poole. 

Siinkohal on oluline kattuvus põhjustega, miks lepitaja poole üldse pöördutakse, sest seda 

seostatakse mingit liiki olukorraga, mitte ajalise töötüli pikkusega.   

Vastuste liigid: 

1. Huvide oluline erinevus, kindlad erimeelsused, läbirääkimised on ummikus; 

2. Streigi oht töötajate soov streigile minna; 

3. Isikutevahelised konfliktid; 

4. Läbirääkimisi ei toimu. 

Huvide oluline erinevus, kindlad erimeelsused, läbirääkimised on ummikus. Sisuliselt ei ole siin 

võimalik eristada põhjust ja aega, millal lepitaja juurde pöörduda. Lepitaja juurde pöördutakse siis, 

kui töötülis ei leita ise lahendust, erimeelsused on väga kindlad ja omavahelised läbirääkimised on 

ummikus.  

„No, kui on toimunud kokkusaamised ja läbirääkimiste käik on selline, et on näha, et läbirääkimised ei 

vii mitte kusagile, vaid tegemist on kas põhimõtteliste erinevate seisukohtade või lausa tööandja 

soovimatusega kollektiivlepingut sõlmida, tullakse laua taha ainult sellepärast, et puht formaalselt, 
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laua taha peab tulema, siis on vaja leida mingit võimalust. Ja esimene asi on ikkagi proovida läbi 

vahendaja.“ (Ametiühing) 

„... läksime sellepärast, et ametiühingu nõudmised olid nii suured. Ja, no tõesti ebamõistlikud.“ (Tööandja) 

Streigi oht töötajate soov streigile minna. Lepitaja juurde kas pöördutakse siis, kui soovitakse 

streikima minna või peaks pöörduma siis, kui on streikimise oht. 

„Me olime leidnud küllaltki suured ütleme, ma arvan, sellised head vahendid aga nende eesmärk oli 

teine *streik+ ja kumbki pool ei anna järgi...“ (Tööandja) 

„... minu arvates, on täiesti korrektne, ei ole mingit probleemi, et noh pöördumine lepitaja poole 

tulebki sisuliselt streigiteate vormis.“ (Ametiühingute liit) 

 Isikutevahelised konfliktid. Lepitaja juurde pöördutakse, kui isikutevahelised konfliktid on jõudnud 

sellisesse seisu, et osapooled ei saa läbirääkimisi peetud.  

„... on tekkinud konfliktid läbirääkimiste laua taga ja Eesti kontekstis kipuvad need paraku olema 

päris palju isikute vahelised konfliktid, ehk ei olegi tegemist niivõrd selle läbirääkimiste protsessi, kui 

sellega, et ühesõnaga, mõni inimene ei meeldi“ (Ametiühing) 

„Ja too päev, kui siis nagu istusime ühise laua taha ja kui ka meiepoolsed nö. XXX *ametiühingu 

haruliit] esindajad olid laua taga, siis kui eelmine, noh, nö. tööandja nägi neid laua taga, siis ta ütles, 

et nendega ma rääkida ei soovi. Et konkreetne selline, et meie laua taha ei istu, kui need 2 inimest on 

ka siin. Et noh nagu toimus siis ühe poole ignoreerimine.“ (Ametiühing) 

Läbirääkimisi ei toimu. Pöördutakse lepitaja poole, kui läbirääkimisi ei toimu, tööandja ignoreerib 

töötajate soove kollektiivselt läbi rääkida või töötajad arvavad, et tööandja ignoreerib. 

„Küsija: ametiühingud pöördusid selle pärast riikliku lepitaja poole, et teie ei rääkinud üldse läbi? 

Vastaja: Nojah, jah, tundus niiviisi.“ (Tööandja) 

„... ühelt poolt see tahtmatus üldse laua taha istuda ja läbirääkida.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 341. Töötüli olukord lepitaja poole pöördumisel, lepitaja poole pöördumise aeg – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Huvide oluline erinevus, kindlad erimeelsused, 
läbirääkimised on ummikus 

X X - X - X - 

Streigi oht töötajate soov streigile minna X - - - X X - 

Isikutevahelised konfliktid - X - - - - - 

Läbirääkimisi ei toimu X - - X - - - 
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Tabel 342. Töötüli olukord lepitaja poole pöördumisel, lepitaja poole pöördumise aeg – vastuste liigid 
lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Huvide oluline erinevus, kindlad erimeelsused, läbirääkimised 
on ummikus 

X X X 

Streigi oht töötajate soov streigile minna - X - 

Isikutevahelised konfliktid X X - 

Läbirääkimisi ei toimu - X - 

Lepituse saamiseks lepitaja poole pöördumise vorm 

Siinkohal on kodeeritud erinevad vastused, mis kirjeldavad lepitaja poole pöördumise protsessi, 

kuidas see on olnud või kuidas võiks olla (vormi, samme, mis läbitakse, ajalisi piiranguid). 

Vastuste liigid: 

1. Pärast konsultatsiooni lepitajaga; 

2. Streigi teatamisel alustab lepitaja ise menetlust; 

3. Streigiteatena; 

4. Kahe osapoole ühispöördumine; 

5. Piiratud aja jooksul pärast erimeelsuste fikseerimist; 

6. Pöördumine peab olema argumenteeritud põhjendustega. 

Pärast konsultatsiooni lepitajaga. Lepitamiseks pöördumisele eelneb konsultatsioon lepitajaga 

olukorra üle. 

„Mina olen küll julgelt helistanud, küsinud, pöördunud, käinud kohapeal ja kurtnud oma mured ära, ja 

siis *on+ lihtsalt lepitaja näinud ka, et tee nüüd siis avaldus, eks ole. Tooge siia, registreerime ära, 

kutsume teise osapoole välja.“ (Ametiühing) 

Streigi teatamisel alustab lepitaja ise menetlust. Ettepanek, mille kohaselt on lepitajal õigus 

alustada lepitust ise, siis kui streik on pihta hakanud või välja kuulutatud (hoiatusstreik või streik 

õiguskonflikti korral, millele ametiühingute tõlgenduses ei pea praegu eelnema lepitusmenetlust). 

See erineb lepitaja poole pöördumisest streigi ohu korral (kodeeritud järgmise koodi alla), kuna on 

lepitajapoolne algatus lepitusmenetluse jaoks, mitte osapoolte pöördumine ja kohustuslik 

lepitusmenetluse läbimine. 

„Juhul kui öelda, et huvitab õiguskonflikti puhul ka streik, siis lepitajal on õigus ise sellesse konflikti 

sisse astuda. Praegu seda õigust ei ole. Praegu on see, et üks pooltest peab pöörduma.“ 

(Ametiühingute liit) 

„... selles mõttes, et ta võiks ikkagi ühendust võtta, kohale tulla ja eesmärk võiks ju olla, et ka seda 

hoiatusstreiki ikka ei toimuks.“ (Lepitaja) 

Streigiteatena. Lepitaja poole pöördutakse koos streigiteate tegemisega. Siin on mõeldud tavalise 

huvikonflikti taustaks tehtavat streiki. Seoses sellega, et lepitaja poole pöördutakse koos 

streigiteatega on määratud automaatselt ka lepitamise protsessi pikkus (see on kodeeritud 

lepitamise protsessi all). 
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„... minu arvates, on täiesti korrektne, ei ole mingit probleemi, et pöördumine lepitaja poole tulebki 

siuliselt streigiteate vormis. Loomulikult võib alati lepitajat ka varem informeerida, et vaata meil 

käivad läbirääkimised, me oleme jännis või raskustes kokkuleppe saavutamisel.“ (Ametiühingute liit) 

Kahe osapoole ühispöördumine. Lepitaja poole pöördumine võiks toimuda mitte ühe osapoole 

soovil vaid kahe osapoole ühispöördumisena. 

„... vähemalt see, üks asi küll, et kui riikliku lepitaja poole pöördutakse, oleksid mõlemad pooled ikka 

alla kirjutanud, et nad on nõus riikliku lepitaja vahendamisega, mitte selleks on ainult üks pöörduja. 

See võiks nüüd küll olla. Kui kokkuleppele ei jõudnud, ja kokkuleppele ei jõutud ka selles, et riiklik 

lepitaja peab midagi vahendama, siis võiksid nad edasi koksida, või ära lõpetada, mingilt uuelt 

tasandilt pihta hakata.“ (Tööandjate liit) 

Piiratud aja jooksul pärast erimeelsuste fikseerimist. Lepitaja poole pöördumine peaks toimuma 

piiratud aja jooksul pärast erimeelsuste protokolli fikseerimist. 

„Vastaja 1: /.../ mingisugune aegumise aeg, eks ole. Kui nad ikka näiteks kuue kuu jooksul ei ole... 

Pärast seda, kui me oleme fikseerinud selle, et me kokkuleppele ei jõudnud, kuue kuu jooksul pole 

algatanud [lepitamist], no siis... siis ilmselt ei ole niivõrd... noh, niiöelda terava asjaoluga tegemist, 

siis enam ei peaks menetlusse võtma. Mis sa arvad? Vastaja 2: Mingi aeg võiks olla. Kuus kuud on 

natuke vast pikk, ma arvan. Mingi kuu aega.“ (Tööandja) 

Pöördumine peab olema argumenteeritud põhjendustega. Lepitaja ei peaks alustama menetlust 

lihtsalt ühe poole pöördumise põhjal, kui see ei ole piisavalt põhjendatud ja argumenteeritud. 

„Praegusel hetkel nad lihtsalt kirjutasid kirja, et me ei jõudnud kokkuleppele. Ma isegi ei mäleta... 

formaalselt ikkagi pärast seda, kui me olime kirjalikult leppind kokku, et me ei jõudnud kokkuleppele. 

/.../ nad said sellele apelleerida, see ainuüksi ei ole piisav ... Ilmselt sellele kokkuleppele jõudmiseks on 

ka omad põhjused, eks ole. Meie väidame, et nende soovid on põhjendamatult suured ja nii edasi. 

Seal peaks olema mingisugune argumentatsioon täpsemalt asja taga.“ (Tööandja) 

Tabel 343. Lepituse saamiseks lepitaja poole pöördumise vorm – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Pärast konsultatsiooni lepitajaga - X - - - - - 

Streigi teatamisel alustab lepitaja ise menetlust - - - X - - X 

Streigiteatena - - - X - X - 

Kahe osapoole ühispöördumine - - X - - - - 

Piiratud aja jooksul pärast erimeelsuste fikseerimist X - - - - - - 

Pöördumine peab olema argumenteeritud 
põhjendustega 

X - - - - - - 

Tabel 344.  Lepituse saamiseks lepitaja poole pöördumise vorm – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  

Ei ole 
osalenud 

lepitamisel 

Osalenud 
lepitamisel 

Pärast konsultatsiooni lepitajaga - X 

Streigi teatamisel alustab lepitaja ise menetlust - - 
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Ei ole 
osalenud 

lepitamisel 

Osalenud 
lepitamisel 

Streigiteatena - - 

Kahe osapoole ühispöördumine - - 

Piiratud aja jooksul pärast erimeelsuste fikseerimist - X 

Pöördumine peab olema argumenteeritud põhjendustega - X 

Probleemid lepitaja poole pöördumisega 

Siia on kodeeritud probleemid, mis on toodud välja just seoses lepitaja poole pöördumise ja 

lepitusmenetluse alustamisega. Lepitamise tegevuste ja protsessiga seotud probleemid on eraldi 

kodeeritud. 

Vastuste liigid: 

1. Lepitaja poole pöördumisega ei ole probleeme; 

2. Lepitaja asendaja puudumise tõttu võib venida lepitusmenetluse alustamine; 

3. Kuna lepitamine võtab nii kaua aega, siis pole mõtet sinna pöördudagi; 

4. Lepitaja poole pöördumine on liiga lihtne, mis viib liigsete läbirääkimisteni lepitaja juures; 

5. Institutsioon ei ole väljapaistev, mistõttu ei osata sealt abi otsida. 

Lepitaja poole pöördumisega ei ole probleeme.  

„Ei, tookord ei olnud. Ei näe, et erilist probleemi oleks olnud. Sai ajad kokku lepitud ja põhimõtteliselt 

…“ (Ametiühing) 

„... vast saab ütelda, et ei ole probleeme olnud. Alati saab kritiseerida, kui sujuvalt on kõik asjad 

läinud või kui kiirelt mõne asjaga.  Aga ei ole probleeme olnud.“ (Tööandja) 

„See pöördumine on ju nii lihtne, vabas vormis.“ (Lepitaja)  

Lepitaja asendaja puudumise tõttu võib venida lepitusmenetluse alustamine. Kuna lepitajal pole 

asendajat, siis võib lepitusmenetluse algus (aga ka pikkus) venida. 

„selle aastaaja mõttes kukkus täiesti lollakale ajale. Minu meelest südasuvel oli see üks. /.../ Jah. Ja 

siis see lepitaja oligi puhkusel ja kuskil septembrikuus ilmus välja, eks ole.“ (Tööandja) 

Kuna lepitamine võtab nii kaua aega, siis pole mõtet sinna pöördudagi. Ei ole mõtet pöörduda, kuna 

sellest ei ole nii pika aja jooksul lihtsalt kasu, näiteks kui vaidlus on aluseks mingi äritehingu 

saamiseks või mitte saamiseks. 

„... miks ei taheta lepitaja poole ilmselt pöörduda, on see, et me oleme ka ise seda paaril korral 

teatud ettevõtetega plaaninud seda. Aga me näeme, et see asi läheb niipalju, nii pikaks venima. Et 

see ei ole meile lahendus.“ (Ametiühing) 

„ ... see sõltub nüüd sellestsamast sisulisest vaidluse ulatusest. Kui see on mingi kiire operatiivne asi, 

siis ei ole sul mõtet seda teed sinna ette võtta, sest sa... Küsija: Äritehing on läinud niikuinii 

/rõhutatud sõna/? Vastaja: ... see on läinud nagunii, eks-ju.“ (Tööandja) 
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Lepitaja poole pöördumine on liiga lihtne, mis viib liigsete läbirääkimisteni lepitaja juures. Kuna 

lepitaja juurde pöördumine on liiga lihtne, siis võivad osapooled (kahel vaatlusalusel juhul tööandja) 

leida end lepitaja juurest, kuigi neile tundub, et see ei oleks vajalik. 

„... sinna riikliku lepitaja juurde pääs ei peaks olema nii kerge. Kui ühel hetkel avastan, et oh, nüüd ma 

arvan, et enam edasi ei lähe ja kohe olen riikliku lepitaja ukse taga ja hakkab uus protsess pihta, siis 

siin peaksid olema mingid kriteeriumid ikkagi ees, mis näitavad ära, mis hetkest ikkagi riiklik lepitaja 

hakkab sekkuma. Ja mis hetkest ja kuidas siis seda edasi arendab. Mul ei ole valmis plaani 

loomulikult, ma ei ole seda mõelnud ette, aga minu meelest on see liiga kerge.“ (Tööandjate liit) 

Institutsioon ei ole väljapaistev, mistõttu ei osata sealt abi otsida. Inimesed ei tea lepitaja 

institutsiooni olemasolust ja ei oska seepärast ka sealt abi otsida.  

„Põhiline probleem ongi see, et lepitaja institutsioon ei ole väljapaistev. Sellest ei teata eriti ja ei osata 

ka pöörduda. Peaks tegelema sellega, et lepitaja oleks enam välja paistev ning inimesed oskaksid 

seda kasutada. Näiteks võiks olla lepitajal ka infotelefon, kust saaks nõu küsida mingitel päevadel või 

kellaaegadel. Et osataks lepitaja institutsiooni kasutada.“ (Lepitaja)  

Tabel 345. Probleemid lepitaja poole pöördumisega – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitaja poole pöördumine on liiga lihtne, mis viib 
liigsete läbirääkimisteni lepitaja juures 

X - X - - - - 

Lepitaja asendaja puudumise tõttu võib venida 
lepitusmenetluse alustamine 

X - - - - - X 

Kuna lepitamine võtab nii kaua aega, siis pole mõtet 
sinna pöördudagi 

X X - - - - - 

Lepitaja poole pöördumisega ei ole probleeme X X - - X - X 

Institutsioon ei ole väljapaistev, mistõttu ei osata 
sealt abi otsida 

- - - - - - X 

Tabel 346. Probleemid lepitaja poole pöördumisega – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Lepitaja poole pöördumine on liiga lihtne, mis viib liigsete 
läbirääkimisteni lepitaja juures 

- X 

Lepitaja asendaja puudumise tõttu võib venida lepitusmenetluse 
alustamine 

- X 

Kuna lepitamine võtab nii kaua aega, siis pole mõtet sinna pöördudagi X X 

Lepitaja poole pöördumisega ei ole probleeme X X 

Institutsioon ei ole väljapaistev, mistõttu ei osata sealt abi otsida - - 

3.3.3 Lepitaja eelkonsultatsioon 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Millal, millistel tingimustel peaks tekkima võimalus ja õigus saada 

eelkonsultatsiooni, nõu töötüli ennetamiseks ja lepitamiseks? Kui palju nõu ja eelkonsultatsiooni on 

praktikas saadud? 
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Vastused jagunevad järgmiste koodide alla: 

1. Kas lepitaja võiks anda eelkonsultatsioone; 

2. Millist konsultatsiooni on lepitaja andnud; 

3. Millist konsultatsiooni võiks lepitaja anda. 

Kas lepitaja võiks anda eelkonsultatsioone 

Vastused selle kohta, kas lepitaja üldse peaks tegelema eelkonsultatsioonidega. Juhul, kui vastaja 

hinnangul lepitaja sellise tegevusega tegelema ei peaks, siis ei saa ta anda ka hinnanguid sellele, 

milliseid konsultatsioone ja millistel tingimustel peaks lepitaja andma. Vastused, milles vastaja on 

keskendunud kohe sellele, milline võiks eelkonsultatsioon olla, on kajastatud vastuste grupis „Millist 

konsultatsiooni võiks lepitaja anda“. 

Vastuste liigid: 

1. Jah, lepitaja võiks anda konsultatsioone vastavalt oma äranägemisele; 

2. Ei, eelkonsultatsioonid viivad erapoolikuseni; 

3. Eelkonsultatsioone pole vaja. 

Jah, lepitaja võiks anda konsultatsioone vastavalt oma äranägemisele. Vastajad, kelle hinnangul 

lepitaja peaks eelkonsultatsioone andma. Siia kodeeritud vastustest kõikide kohaselt peaks lepitaja 

konsultatsioonid olema vastavalt lepitaja enda äranägemisele ning lepitaja institutsiooni 

funktsioonist tulenevalt peaks oskama lepitaja ise suunata seda, milline on nende konsultatsioonide 

sisu ja vorm.  

„Noh ma arvan küll, et kui keegi pöördub, mida teha? Ega keegi ei keela ju lepitajal, siis ka seda teist 

poolt *kutsumast+, tulge siis korraga minu juurde, räägime asjad selgeks. /.../ Selles mõttes, keegi ei 

saagi midagi keelata ja ma ei arva, et siin seadusega väga midagi reguleerida oleks. See peaks olema 

mõistlik tegutsemine eesmärgiga töötüli ära hoida.“ (Ametiühingute liit) 

„Vaata, neid erijuhtumeid on nii palju. Kuidasmoodi sa seadusesse paned. Ei pane ju, eks ole. See on 

jällegi puhtalt lepitaja isiksusest. Kui on lepitaja on orienteeritud sellele, et olla iga päev nähtav. 

Ütleb, tulge minu juurde, ma panen lehte ja vaata kus protsessid käivad. Või teine ütleb, minu arvates 

te võiksite veel teha selliselt.“ (Lepitaja) 

„Selline suhtlemine, sealt hakkab see usalduse loomine või kaotamine pihta. Kui ta ise kaotab oma 

usalduse ära seal, siis ta ei ole võimeline ju oma tööd ka korralikult tegema.“ (Tööandjate liit) 

Ei, eelkonsultatsioonid viivad erapoolikuseni. Lepitaja ei peaks eelkonsultatsioone andma, kuna see 

võib tähendada erapoolikust. 

„..kui ta annab konsultatsiooni, siis ta ei ole enam sõltumatu. Andes eelkonsultatsiooni, võtab ta 

konsulteeritava osapoole vastu, sest annab nõuandeid kuidas paremini tekkinud olukorras käituda. 

Tema roll on aga erapooletu vahendaja. Seepärast eelkonsultatsiooni – ei.“ (Ametiühing) 

„Siin tekib erapooletuse küsimus. See kes lepitab ei peaks konsulteerima.“ (Lepitaja) 

„... lepitaja on inimene, ta võib kalduda kuhugi mitte ütleme väga õigesse suunda, selline temaga 

suhtlemine, pöördumine tema poole ja nii edasi.“ (Tööandja) 
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Eelkonsultatsioone pole vaja. Seisukoht, mille kohaselt ei ole mingeid eelkonsultatsioone lepitajalt 

vaja. Osapoolel (ametiühingul) peab olema endal selgus, kas pöörduda või mitte, selle jaoks ei ole 

vaja konsulteerida lepitajaga. 

„... see ju näitab seda, et osapool on otsustusvõimetu. Natukene. /.../ üks pool on otsustusvõimetu, 

kuidas edasi minna.  Kui ikka nii kaugel ollakse, et tehakse kollektiivlepinguid, siis peaks olema 

otsustusvõime, mida me tahame edasi teha. Ei oleks päris selline- mis me nüüd peaks tegema? Äkki 

ootame veel nädala? Ei, päris nii ei peaks olema. /.../ Kas mul on vajadus või mitte? See on lihtne ju. 

Kas ühe osapoole õigusi rikutakse antud hetkel? Kui jaa, noh, loomulikult! Riikliku lepitaja poole“ 

(Ametiühing) 

 Tabel 347. Kas lepitaja võiks anda eelkonsultatsioone – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Jah, lepitaja võiks anda konsultatsioone 
vastavalt oma äranägemisele 

- - - X X X X 

Ei, eelkonsultatsioonid viivad erapoolikuseni X X - - - - X 

Eelkonsultatsioone pole vaja - X - - - - - 

Tabel 348. Kas lepitaja võiks anda eelkonsultatsioone – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Jah, lepitaja võiks anda konsultatsioone vastavalt oma 
äranägemisele 

- - - 

Ei, eelkonsultatsioonid viivad erapoolikuseni - X X 

Eelkonsultatsioone pole vaja - X - 

Millist konsultatsiooni on lepitaja andnud 

Siinkohal on kodeeritud vastused, mille kohaselt on lepitaja praktikas eelkonsultatsioone andnud ja 

millist konsultatsiooni täpsemalt on lepitajalt saadud. 

Vastuste liigid: 

1. Nõuanne kuidas edasi minna läbirääkimistega, kuidas ennetada töötüli;  

2. Lepitusmenetluse alustamise kaalumine; 

3. Osapoolte kokku viimine; 

4. Ei ole saanud; 

5. Lepitaja osaleb läbirääkimiste juures kolmanda osapoolena. 

Nõuanne kuidas edasi minna läbirääkimistega, kuidas ennetada töötüli. Lepitaja aitab töötüli 

ennetamisele kaasa andes soovitusi läbirääkimisteks. Rõhk on just soovitustel läbirääkimisteks. 

„... see vaidlus läks niimoodi, et ma läksin lepitaja poole, võtsin kõik need protokollid, võtsin 

kollektiivlepingu, tulin lepitaja juurde, istusime maha ja arutasime. Vaatasime, kas tööandja mind 

pettis, tegi spetsiaalselt niimoodi … kas ma võin üldse pöörduda *lepitaja poole+ ja leida lahenduse. Ja 

lõpptulemus oli, et jah, et siin on nii ja naa. *Lepitaja+ Ütles, alusta läbirääkimisi ja kui ta *tööandja+ 

ikkagi ütleb "ei", siis on kahju. Aga proovi, proovi alustada läbirääkimisi sel teemal. Ja, me alustasime 

läbirääkimisi... „ (Ametiühing) 
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„... nii välja kujunenud, et osapooled peavad läbirääkimisi ja siis nad informeerivad mind kuidasmoodi 

on läinud, milline on seisukoht ja mida nad kavatsevad teha. Siis ma kas ütlen oma seisukoha või 

soovitused, mida veel teha, kuidasmoodi teha. Või ütlen, et okei.“ (Lepitaja) 

Lepitusmenetluse alustamise kaalumine. Lepitaja poole pöördutakse, et arutada, kas alustada 

lepitusmenetlust. Erinevus eelmisest liigitusest on just sellel, et lepitaja käest otsitakse nõu ja lepitaja 

teisalt kontrollib, kas lepitusmenetlust alustada. Käesolev ja eelmine kod on omavahel seotud, kuna 

juhul, kui lepitaja ei soovita või alusta lepitusmenetlust, siis teeb ta tõenäoliselt ettepaneku jätkata 

läbirääkimisi omavahel. 

„Mina olen küll julgelt helistanud, küsinud, pöördunud, käinud kohapeal ja kurtnud oma mured ära, ja 

siis *on+ lihtsalt lepitaja näinud ka, et tee nüüd siis avaldus, eks ole. Tooge siia, registreerime ära, 

kutsume teise osapoole välja.“ (Ametiühing) 

„Küsija: See oli siis juba, kui lepitamine oli nö. Käimas? Vastaja: Ei- ei- ei, me kirjutasime ja siis võeti 

meiega ühendust ja siis riiklik lepitaja palus meiega kokku saada. Siis me istusime, kaebasime kõik 

oma soovid siin pikalt ette …“ (Ametiühing) 

Osapoolte kokku viimine. Lepitaja roll eelkonsultatsioonide käigus on teha selgeks, millest tuleb tüli 

ning kui tegemist on osapoolte üksteisest mitte aru saamisega, siis võib lepitaja eelkonsultatsiooni 

raames selle arusaamatuse juba likvideerida. 

„Ja seal, minu meelest, ma ei alustanudki üldse menetlust, sest seal oligi selline infomüra ja 

infovõnked olid lihtsalt sees. Sain ühe poolega kokku, teise poolega. Mõlemad täiesti normaalsed 

inimesed, normaalsed osapooled. Nad olid lihtsalt mööda rääkinud. Siis ma tõin nad enda juurde 

kokku, rääkisin nendega ära. Nad ütlesid jah, niimoodi sobib suurepäraselt. /.../ No, mida sa seal 

alustad! /.../ Menetlust formaaljuriidiliselt me ei alustanud. Nii, et ma arvan küll, jah“ (Lepitaja) 

Ei ole saanud. Vastused, mille kohaselt ei ole lepitajalt eelkonsultatsioone küsitud. 

Lepitaja osaleb läbirääkimiste juures kolmanda osapoolena. See on lepitaja tegevus, mis on 

eelkonsultatsiooni alla pandud, kuid mis sisuliselt on eksperdina läbirääkimistel osalemine. 

„Me oleme antud situatsioonis teinud, et võtame lepitaja laua taha läbirääkimiste alguses. Näiteks on 

see leppe hoidmisel olnud vahel vajalik. See ei ole lepitamisprotseduur, aga meil on kolmekesi parem. 

/.../ seal need pinged kruvivad üles ja seal on vaja sellist kantseldajat tuppa.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 349. Millist konsultatsiooni on lepitaja andnud – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Nõuanne kuidas edasi minna läbirääkimistega, 
kuidas ennetada töötüli 

- X - - - - X 

Lepitusmenetluse alustamise kaalumine - X - - - - - 

Osapoolte kokku viimine - - - - - - X 

Ei ole saanud X X - - - - - 

Lepitaja osaleb läbirääkimiste juures kolmanda 
osapoolena 

- - - X - - - 
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Tabel 350. Millist konsultatsiooni on lepitaja andnud – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Nõuanne kuidas edasi minna läbirääkimistega, kuidas ennetada töötüli - X 

Lepitusmenetluse alustamise kaalumine - X 

Osapoolte kokku viimine - - 

Ei ole saanud X X 

Lepitaja osaleb läbirääkimiste juures kolmanda osapoolena - - 

Millist konsultatsiooni võiks lepitaja anda 

Vastuste liigid: 

1. Töötülide ennetamine, läbirääkimiste edendamine ja konsulteerimine; 

2. Menetluse alustamise kaalumine; 

3. Osapoole informeerimine lepitamise menetlusest ja pöördumisest lepitaja poole; 

4. Informeerimine üldistest majandusarengutest. 

Töötülide ennetamine, läbirääkimiste edendamine ja konsulteerimine. Sisuliselt sarnane esimese 

vastuse liigiga eelmises vastuste grupis „Millist konsultatsiooni on lepitaja andnud“. 

„.. ilmselt mingeid soovitusi siis, et mispidi ennetada töötüli sest, tal on kõrvaltvaataja pilk ta võib olla 

näeb hoopis teise nurga alt ja annab häid soovitusi.“ (Tööandja) 

„.. see ennetamine ongi nagu rohkem minu välja mõeldud funktsioon, et näiteks kui mina olen YYY 

[paikkonna] lepitaja ja tema on seal XXX [paikkonna] lepitaja, siis ma /.../ vaatan, kus mis ettevõtted 

üldse tegutsevad ja kus võiks oodata midagi ja näiteks võiks üldse kohapeal käia. Mul on vastavad 

teadmised olemas, saaks ise rääkida nende inimestega, sest, ega, iga probleem peab kuskilt susisema 

ja siis läheb välja. Selline ennetamine. Räägiks asjadest, saaks kohe koha peal nõustada ja seda tüli ei 

tekiks. /.../ Ma arvan, et seadusest on vastav säte puudu“ (Lepitaja) 

„... on aktiivne roll täiesti olemas. Kui lepitaja peab osapooltega pidevalt kontakti, küsib, kuidas teil 

läheb, kas te käite koos ja initsieerib seda kooskäimist, siis tänane ideoloogia lepitamisel on see, et 

panna pooled suhtlema partneritega pikas perspektiivis, tajuda pikka perspektiivi. Tegelikult täna 

tegeletakse selle ennetustööga väga tõhusalt. (.) Kuni selleni välja tegelikult, et lepitaja funktsioon 

kaob“ (Ametiühingute liit) 

Menetluse alustamise kaalumine. Lepitaja eelkonsultatsioonide osa peaks olema lepitaja enda info 

kogumine osapooltelt, otsusele jõudmiseks, kas lepitusmenetlust alustada.  

„...see pöördumine ka selle protsessi mõttes, kas see ei võiks alguses ollagi selline, ütleme, , 

konsultatsiooni pool, ja sealt siis edasi, tegelikult riiklik lepitaja ka ise otsustab, kas ta algatab 

protsessi või ei“ (Tööandja) 

„... meie peaks saama vastata sellele põhjendusele *mille teine pool on esitanud lepitajale 

lepitusmenetluse alustamiseks+. Ja siis võib-olla ta peaks võtma alles vastu selle otsuse, kas ta võtab 

selle üldse menetlemiseks või mitte.“ (Tööandja) 
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Osapoole informeerimine lepitamise menetlusest ja pöördumisest lepitaja poole. 

Eelkonsultatsiooni osa peaks olema osapooltele info jagamine, mis asi on lepitamine ja kuidas 

toimida. 

„... lepitaja eelkonsultatsioon võib-olla peaks olema eelkõige suunatud sellele, et vaadake, kui te teete 

seda, teist või kolmandat, siis õiguslik taust on selline, see tähendab seda.“ (Ametiühingute liit) 

„... võib-olla mõni pöördub lihtsalt, et ei saa seadusest aru, kuidas asjad edasi hakkavad toimima. Mis 

riskid selles protsessis on, mõni on esimest korda võib-olla. Lepitaja, loomulikult, ta peab nõu andma. 

Kuidas see asi lõppeda võib või millised on tema õigused, ma ei kujuta ette, kust siis see inimene... 

Peaks advokaadi poole pöörduma või? Kas sellel on mõtet?“ (Tööandjate liit) 

Informeerimine üldistest majandusarengutest. Lepitaja eelkonsultatsiooni üheks osaks võiks olla 

osapooltele majandustausta selgitamine. 

„üks asi, mida ta võiks nendele osapooltele anda, ilmselt sellele teisele poolele, on mingisugune... 

laiem informatsioon majanduse olukorra ja palgatasemete kohta ja nii edasi“ (Tööandja) 

Tabel 351. Millist konsultatsiooni võiks lepitaja anda – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Töötülide ennetamine, läbirääkimiste 
edendamine ja konsulteerimine 

X X - X X X X 

Menetluse alustamise kaalumine X - - - - - - 

Osapoole informeerimine lepitamise 
menetlusest ja pöördumisest lepitaja poole 

- - - - X X - 

Informeerimine üldistest majandusarengutest X - - - - - - 

Tabel 352. Millist konsultatsiooni võiks lepitaja anda – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Töötülide ennetamine, läbirääkimiste edendamine ja konsulteerimine - X 

Menetluse alustamise kaalumine - X 

Osapoole informeerimine lepitamise menetlusest ja pöördumisest 
lepitaja poole 

- - 

Informeerimine üldistest majandusarengutest - X 

3.4 Lepitamise protsess  

3.4.1 Sissejuhatus 

Siinkohal vaadatakse kolme alateemat: 

1. Lepitaja tegevus (lepitamise olemus ja lepitamise vorm tehnilises kirjelduses): 

a. Lepitamise olemus ja riikliku lepitaja roll - kuidas võiks olla; 

b. Lepitamise vorm - kuidas võiks olla: 

i. Lepitaja vabadus otsustada, kuidas lepitamist teostada; 

ii. Lepitaja menetluslikud õigused ja kohustused; 

c. Lepitamise tegevused – probleemid; 
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2. Ekspertide kaasamine lepitamisse; 

3. Lepitamise peatamine ja lõpetamine.  

Uurimisküsimused on vastatud järgmiste alapeatükkide all (paksus kirjas): 

 Millised on erinevate etappide võimalused, roll – (4) kokkuleppele mittejõudmisel riikliku 

lepitaja poole pöördumine? Kas ja miks peaks riiklik lepitamine olema pigem vahendamine 

või pigem lahendamine/lepitamine? Kuivõrd peaks lepitaja roll olema ettepanekute 

tegemine tüli lahendamiseks? (peale suruda kompromisse ja lahendusi) Kuivõrd peaks 

lepitaja tegelema osapoolte ettepanekute vahendamisega ning seeläbi osalema tüli 

lahendamisel? – Lepitamise olemus ja riikliku lepitaja roll – kuidas võiks olla / Lepitamise 

vorm – kuidas võiks olla – lepitaja vabadus otsustada, kuidas lepitamist teostada / 

Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – lepitaja menetluslikud õigused ja kohustused / 

Lepitamise tegevused - probleemid 

 Mis peaks olema ekspertide roll lepitamise juures? Kuivõrd peaks pooltel olema õigus nõuda, 

et lepitaja peab kaasama eksperdi, kelle arvamus, hinnang tasakaalustaks poolte seisukohti? 

Mis on probleemid ekspertide kaasamisel, mis on nende probleemide põhjused ja 

tagajärjed? – Eksperdi roll / Eksperdi kaasaja / Probleemid ekspertidega ja ekspertide 

kaasamisega 

 Kuidas, mille alusel peaks lepitaja otsustama, kas peatada lepitamine või jätkata lepitamist? 

Millises seisus peaks lepitamine olema, et otsustada lepitamise peatamine, lõpetamine? 

Millised peaksid olema formaalsed kriteeriumid (nt lepituse pool ei ilmu kohale) v sisulised 

kriteeriumid (nt pooled on jõudnud konsensusele)?  Mis on probleemid lepitamise peatamise 

ja lõpetamise regulatsiooniga, mis on nende põhjused ja tagajärjed? – Lepingu peatamise 

alused /Lepingu lõpetamise alused / Peatamise ja lõpetamise probleemid 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 

lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid.  

3.4.2 Lepitaja tegevus 

Lepitamise olemus ja riikliku lepitaja roll – kuidas võiks olla 

Uurimisküsimused: Millised on erinevate etappide võimalused, roll – (4) kokkuleppele 

mittejõudmisel riikliku lepitaja poole pöördumine? Kas ja miks peaks riiklik lepitamine olema pigem 

vahendamine või pigem lahendamine/lepitamine? Kuivõrd peaks lepitaja roll olema ettepanekute 

tegemine tüli lahendamiseks? (peale suruda kompromisse ja lahendusi) Kuivõrd peaks lepitaja 

tegelema osapoolte ettepanekute vahendamisega ning seeläbi osalema tüli lahendamisel?  

Vastused kodeeriti järgmiselt: 

1. Lepitamine; 

2. Lahendamine; 

3. Mitte lepingute tõlgendamine ega õiguse mõistmine; 

4. Streigi ajal läbirääkimiste juhtimine. 
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Lepitamine. Siia alla kodeeriti vastused, mille kohaselt peab lepitaja roll olema kesktee või 

kompromissi leidmine. Siia pandi ka vastused, mille puhul lepitamisele eelnevalt peaks lepitaja 

tegelema enne lepitamist poolte vahendamisega. Samuti vastused, mille kohaselt vastaja ütleb, et 

lepitaja peaks tegelema vahendamisega, kuid selle all on mõeldud käesolevas uuringus defineeritult 

lepitamist. Samuti vastused, mille kohaselt lepitaja peaks tegelema lihtsalt vahendamisega, kuid 

selles rollis eristust kompromissi leidmisest praktiliselt ei ole. Siin on vastused, mille kohaselt lepitaja 

pakutud lahendused ei ole kohustuslikud täitmiseks, vaid on osapoolte otsustada, kas nad nõustuvad 

lepitaja poolt pakutud lahendusega või mitte. 

„Kompromissi leidmine peaks olema riikliku lepitaja ülesanne. Päris puhtalt, et üks pool tunneb 

ennast totaalselt kaotatuna, et äkki siis ei ole siiski lepitaja ...“ (Ametiühing) 

„See oleks osapooltele soovitatav, jah. Tema on ikkagi … Sõna lepitaja peaks tähendama seda, et 

leppimist, ütleme, kohtuotsus ei ole leppimine, kohtuotsus on juba sund ühest või teisest küljest...“ 

(Ametiühing) 

„... lepitaja (5) peaks tegutsema selle nimel, et pooled kokku lepiks. Ehk lepitaja peaks aitama seda 

kokkulepet leida, seda kompromissi leida. (2) Ma ütlen siin on selles mõttes kahtlemata lepitaja, mina 

näen siin lepitaja nagu aktiivset rolli, kui pooled läbirääkimiste laua taga ei ole kokkuleppele saanud, 

siis see, et nad ise ilma lepitaja aktiivse rollita selliste pakkumiste, veenvate pakkumisteta, mis 

lähtuvad mõlema osapoole huvidest, kokkuleppel jõuaksid, seda väga loota ei maksa ilmselt. Selles 

mõttes lepitaja ülesanne peaks olema mõlemale poolele selgitada, mis, kus ja kuidas on võimalik ja 

mitte ütlema, et leppige nüüd ära, olge sõbrad eks ole.“ (Ametiühingute liit) 

„See on rahvusvahelises praktikas ka lepitaja tööinstrument - vahendab, aktsepteerib. Ja kui palju 

seda lahti kirjutada, ma ei tea. Aga selline mõiste on täiesti olemas. Nii et näiteks see kui.. meil on 

seaduses see võimalus, et lepitaja võib esitada osapooltele kompromisspakkumise. See ongi juba 

vahendamine sisuliselt.“ (Lepitaja) 

„... kas ta nüüd ise midagi uut peab välja pakkuma, siis ta võiks juba kuskil konsultandina töötama, 

aga pigem just jah  emotsioonitumalt vaatama kummagi poole argumente ja ilmselt siis aidata seda 

ühist leida. Kui kummalgi poolel on emotsioonid üle pea kasvanud, siis ka mõistlike lahendusi ei 

pruugi näha.“ (Tööandja) 

 Lahendamine. Lepitajal peaks olema võimalus (vähemalt mingitel juhtumitel) teha osapooltele 

kohustusliku tulemusega otsuseid. Erinevus lepitamisest on see, et selleks ei pea olema otseselt 

mõlema osapoole nõusolekut, et tulemus oleks kohustuslik. Samas on siia alla kodeeritud ka 

vastused, mille kohaselt vastajatel oleks soov, et lepitajal oleks enam jõudu osapooltele peale suruda 

otsuseid, kuid ei ole täpsustatud, kuidas või mil moel see just peaks aset leidma. Samuti on siia alla 

kodeeritud need vastused, mille kohaselt peaks lepitaja juures asuma mingil moel arbitraažikohus. 

„Selle arbitraaži osas ma mõlgutaks mõtteid lepitaja tugevdamisele. Tekitada, lepitajale arbitraaži 

funktsioon, tingimusel, et ta kaasab sinna noh kas või keskliitudest... Vastaja 2: Jah, selline 

ümmargune funktsioon. Vastaja 3: Selline väike töövaidluskomisjon nagu, mis menetleb väga palju 

valdkondi, kus on näiteks streigiõigus piiratud. Ja seal ei ole täna mitte mingit vaidluse lahendamise 

meetodit.“ (Ametiühingute liidud) 
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„Küsija: Kas võiks mõelda niimoodi, et lepitajal on õigus teha kohustuslikke otsuseid, kui meil on 

tegemist hädavajalike teenustega? Vastaja: Jah, riikliku tähtsust omavate asjadega. Kus üldsuse huvi 

kaalub üles selle organisatsiooni liikmete erahuvi näiteks. Kas palgatõusuks või milleks iganes. 

Näiteks päästjad, kujutage ette kui päästjad streigiksid. Kuigi nendel palkasid kärbiti ja nad lubasid ka 

igasuguseid asju ja aktsioone. See oleks ju kohutav eks ole, kui lastekodu põleb ja päästjad 

streigivad.“ (Lepitaja) 

„Mina ütleksin, et tegelikult võiks ikkagi... Kui riiklik lepitaja leiab informatsiooni oleva piisava ja 

langetab mingisuguse otsuse, siis seda vaidlustama minna võiks kohtusse, minnakse niikuinii 

vaidlustama. /.../ Ma arvan, et tal võiks olla küll *õigus+ langetada sellist niiöelda teatud ka, 

kohustuslikku *otsust+...“ (Tööandja) 

Mitte lepingute tõlgendamine ega õiguse mõistmine. Vastused, mille kohaselt lepitaja ei tohiks 

tegeleda üldjuhul lepingute tõlgendamise või õiguse mõistmisega.  

„... seaduses tulenevalt kohus tõlgendab, kohus tõlgendab seadust ja kohus otsustab, mis antud 

juhtumi puhul tegelikult..., kohtu ülesanne on poolte tahe välja selgitada, tegelik tahe või lõpus teha 

mingisugune otsus, kas kellelgi teise või kolmanda kasuks. /.../ Seda kindlasti saab teha mitte lepitaja 

vaid kohus.“ (Ametiühingute liit) 

„... seal on praktiliselt, ta on jõukohane minu meelest ainult juristidele. Aga ma arvan, et juristidele on 

omane õigust mõista, kui lähtuvad väga seadustest ja värkidest mitte lepitamisest. Lepitamise olemus 

on hoopis midagi muud kui õiguse mõistmine.“ (Lepitaja) 

„Lepitaja kindlasti ei peaks õigust mõistma. See ei ole lepitaja ülesanne. Ma ei tea, lepitaja aitab 

vist... Pakub välja lahendusi.“ (Tööandjate liit) 

Streigi ajal läbirääkimiste juhtimine. Lepitaja ülesanne peaks olema streigi ajal läbirääkimiste 

juhtimine. 

„Streigi ajal läbirääkimine peaks olema ka allutatud lepitajale. Kui endale ei ole nutti kokku leppida, 

siis tuleb leida mingisugune autoriteet, kes ütleb siis, et...“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 353. Milline võiks olla lepitamise olemus ja riikliku lepitaja roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitamine X X - X X X X 

Lahendamine X - - X - X X 

Mitte lepingute tõlgendamine ega õiguse 
mõistmine 

- - - X X X X 

Streigi ajal läbirääkimiste juhtimine - - - X - - - 

Tabel 354. Milline võiks olla lepitamise olemus ja riikliku lepitaja roll – vastuste liigid lepitamisel osalemise 
lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepitamine X X X 

Lahendamine - X - 
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Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Mitte lepingute tõlgendamine ega õiguse mõistmine - - - 

Streigi ajal läbirääkimiste juhtimine - - - 

Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – lepitaja vabadus otsustada, kuidas lepitamist 

teostada 

Uurimisküsimused: Kas ja miks peaks lepitamine olema rangelt formaliseeritud? Kui ulatuslikult, 

rangelt, detailselt peaks lepitamise vorm olema regulatsioonis määratletud? Kuivõrd peaks olema 

kirjalikult fikseeritud vormid, eeskirjad, protseduurireeglid, tähtajad, nõuded etc? Kuivõrd peaks 

lepitamine olema lepitaja vaba, avatud, olukorraga kohanduv, eripärasid formaalsest raamist 

väljaspool vaatav ja arvestav? (nt kas peaks olema alati ettepanekute tagasiside andmise kohustus, 

kindla aja jooksul, kindlal viisil, tegema vastupakkumise kui ei nõustu etc) 

Siia on kodeeritud üldisemad vastused selle kohta, kuivõrd ette peaks olema kirjtuatud lepitaja 

tegevus lepitusportsessis. Detailselt üksikuid lepitaja õigusi ja kohutsusi puudutavad asjaolud on 

toodud järgmises peatükis. 

Vastuste liigid: 

1. Vabadus valida vastavalt juhtumile; 

2. Praegune sobib; 

3. Lepitaja tegevused peaksid olema ette kirjutatud; 

4. Osaliselt vaba valik. 

Vabadus valida vastavalt juhtumile. Lepitamise juhtumid ja osapooled on nii erinevad, et lepitajale 

ei saa või ei ole mõistlik ette kirjutada täpselt, kuidas lepitamist teostada. 

„Ma ei kujuta ette, et seda saaks täpselt punkt-punktilt maha panna. See missugused õigused tal on 

või mis võimalused, kuidas seda nimetati, võimalused? Mina väga hästi küll ei kujuta ette, et 

seaduses paneb täpselt maha, et see ja see asi. Sest ma arvan, et töötülide põhjused on suhteliselt 

variantide rohked.“ (Ametiühing) 

„Vastaja 1: Selleks, et mingid standardlahendust saada, selleks ei pea küll vist minema mingi lepitaja 

juurde. Vastaja 2: Siis võib selle küsimustiku ise läbi vaadata.“ (Tööandja) 

„... iga lepitamine on üks lavastuslik protsess, mida ei ole võimalik seal *ette kirjutada+ ... See on 

lavastus. Kuidasmoodi sa seda läbi viid ja ... Need on niivõrd erinevad ja ainus värk on see, et protsess 

peab olema suunatud leppimuse saavutamiseks, et  partnerid hakkaksid omavahel suhtlema ja sa 

pead selliselt käituma...“ (Lepitaja) 

Praegune sobib. Vastajad argumenteerivad, et praegune korraldus sobib. Sisuliselt on see sarnane 

eelmisele vastuse liigile, sest ka praegu on lepitajal võimalik suures osas ise valida, kuidas täpselt 

lepitusprotsessi ellu viia, kuid vastaja argumentatsioon ei lähtu mitte sellest, et osapooled ja tülid on 

erinevad, vaid sellest, et praegune korraldus sobib. 

„Mulle isiklikult tundub võib-olla, et tänane süsteem ei ole ka paha. Kas seal on vaja midagi muuta? 

Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata.“ (Ametiühing) 
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„Nüüd, minu meelest see regulatsioon, mis on praegu kollektiivse töötüli... (.) seaduses sees, seal on, 

need aspektid, vähemalt praktikuna ma ütlen, küllalt hästi ära reguleeritud. Põhiline asi on lepitada. 

/.../ See, kuidas sa ise sead oma strateegia, taktika üles, see on lepitaja ülesanne.“ (Lepitaja) 

„Ma arvan, et mingid asjad on seal kindlasti ettekirjutatud, mida ta peab eelnevalt teadma, tegema 

kui neid asju läbi viia. Ma saan aru seal on mingid päevad isegi olemas, millal mingi asi peab 

toimuma, mitme aja tagant. Nii et ma arvan, et need on olemas.“ (Tööandja) 

Lepitaja tegevused peaksid olema ette kirjutatud. Vastaja hinnangul peavad lepitaja tegevused 

olema seadusega ette kirjutatud. 

„Muidugi sooviksin, et lepitaja lähtuks positsioonist, mis on meile soodne. Aga, et seda vältida peavad 

tema tegevused seadusega ette kirjutatud olema.“ (Ametiühing) 

„Mina arvan, et need peavad olema täpselt kirjeldatud, võib-olla rohkem oleks neid seaduses. Sest, et 

see peab olema arusaadav ka pooltele, miks ma käitun nii või teisiti. Nagu need on, näete, siin on 

kirjas, kuidas ma olen käitunud. Küsija: Peaks detailselt kirjas olema, mis tegevus peab tegema? 

Vastaja: No, kui palju, aga kindlasti rohkem kui praegu. See peab olema arusaadav pooltele, miks ma 

käitun nii või teisiti. See seadus on väga ajast ja arust.“ (Lepitaja) 

Osaliselt vaba valik. Võiks olla osaliselt detailne regulatsioon (nt ajalise raami osas) ning teisalt jälle 

osaliselt lepitajale otsustusvabaduse jättev. 

„Või võiks olla mingisugune raamistik, nii ajaline kui ka protseduuriline.“ (Ametiühing)  

„Seal peaks olema ikkagi sellist natukene manööverdamisruumi ka jällegi, kui proovida seaduse teksti 

panna kõike seda värki, siis seal pekski jääma teatavad hallid alad, teatav mänguruumi. See oleks 

see, aga täiesti mõistlik isegi, kui osalt ära reguleerida see menetlus, mingis osaski.“ (Tööandja) 

Tabel 355. Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Vabadus valida vastavalt juhtumile X X - - X - X 

Praegune sobib X X - - X - X 

Lepitaja tegevused peaksid olema ette kirjutatud - X - - - X X 

Osaliselt vaba valik X X - - - - - 

Tabel 356. Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Vabadus valida vastavalt juhtumile X X - 

Praegune sobib X X - 

Lepitaja tegevused peaksid olema ette kirjutatud - - X 

Osaliselt vaba valik - X - 

Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – lepitaja menetluslikud õigused ja kohustused 

Uurimisküsimused: Kas ja miks peaks lepitamine olema rangelt formaliseeritud? Kui ulatuslikult, 

rangelt, detailselt peaks lepitamise vorm olema regulatsioonis määratletud? Kuivõrd peaks 
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lepitamine olema lepitaja vaba, avatud, olukorraga kohanduv, eripärasid formaalsest raamist 

väljaspool vaatav ja arvestav? (nt kas peaks olema alati ettepanekute tagasiside andmise kohustus) 

Siin on toodud detailsed lepitajale esitatavad ootused (õigused ja kohustused) lepitustegevuse osas. 

Vastuste liigid: 

1. Lepitusprotsessile peaks olema kehtestatud ajalised piirangud; 

2. Lepitaja peab koostama protokollid; 

3. Lepitajal peaks olema kõikidele dokumentidele ligipääs; 

4. Lepitamise etappidele peaks kehtima tähtajad; 

5. Alustada streigi alguses v teatamise korral lepitusmenetlust; 

6. Kohustus kaasata eksperte; 

7. Konfidentsiaalse teabe hoidmine; 

8. Õigus võtta vastu otsus ilma kõikide osapoolte nõusolekuta; 

9. Ajalist piirangut poleks vaja; 

10. Praegune regulatsioon on piisav; 

11. Ajalist piirangut etappidele pole vaja. 

Lepitusprotsessile peaks olema kehtestatud ajalised piirangud. Siin on kodeeritud vastused, mille 

kohaselt peaks lepitamisele olema seatud mingi ajaline piir (mida, mõne vastuse kohaselt võib ka 

poolte kokkuleppel või lepitaja otsusel pikendada). See vastus on ka üheks lahenduseks lepitamise 

pikkuse probleemile. Samuti on siia alla kodeeritud vastused, kus ametiühingud on ise pannud ajalise 

piiri, andes välja streigiteate. 

„... kus üle Eesti kõik AAA-d, AAA-de esindajad kõikidest ettevõtetest olid koos ja oli kutsutud ka siis 

sinna riiklik lepitaja. Ja sellel samal koosolekul AAAd käisid välja selle tärmini. Kui ma nüüd praegu 

eksin, ma võin eksida siin kuudes, kas oli 3 kuu pärast, oli siis välja kuulutatud üldstreik. Anti 

tööraamistik ette nii tööandjatele kui riiklikule lepitajale, jäeti teatud periood jõuda kompromissini.“ 

(Ametiühing) 

„... võib-olla võiks tõesti mõelda, et kui lepitaja näeb, et üks pool on passiivne näiteks, siis ta saab 

seda aega pikendada. Võib-olla niimoodi konstruktsioon üles ehitada, ma ei tea. Põhimõtteliselt mingi 

ajaline raam võiks olla, millega pooled saavad arvestada./.../ See on pool aastat ikka. Ma arvan, 

suuremate vaidluste puhul ikka kuus kuud on miinimum. Ma arvan, arvestades seda, et osade 

lepingute üle peetakse aastate kaupa  läbirääkimisi...“ (Tööandjate liit) 

„Aga mingisuguse, ütleme mingi kolm kuud. Alates algatamisest, mitte alates avalduse tegemisest, 

vaid alates siis riikliku lepitaja algatamise otsustest, võiks olla küll, et see kolm kuud peaks olema 

niisugune, siis peaks joon alla tõmmatama ja mõtlema edasi, kuidas siis edasi minna. Kui osapooled 

on nõus... /.../ Jah, lepitamine jätkub, siis jätkub. Näiteks, maksimaalselt kaks korda kuu. Kokku kaks 

kuud. Ja kui siis ei tule midagi, vot siis tulebki see institutsioon. Kas arbitraaž või lähevadki lahku, 

lähevadki torisevatena ja ei juhtu mitte midagi. Et mingisugune peaks ikka olema. Sest minu meelest 

praegu seda ei ole seal sees ja ta võibki venida kui pikalt iganes. See oleks asjakohane jah.“ (Lepitaja) 

Lepitaja peab koostama protokollid. Lepitajal peaks olema selge kohustus teha protokolle. Protokolli 

sisu detailsuse osas on erinevaid arvamusi. Tegemist on jällegi ühe lahendusega lepitamisel esinenud 

probleemile, kus lepitaja ei ole protokolle koostanud. 
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„... mille üle ma tunnen praegugi puudust, on see, et need kokkusaamised, mis toimusid lepitaja 

juures, on sisuliselt üldiselt protokollimata. Protokoll on olemas, et toimus kokkusaamine nende ja 

nende inimeste osavõtul, tehti selline ettepanek. Aga see, mida seal arutati, näiteks, kui meil on nüüd 

küsimus lepingu tõlgendamises, mis on sõlmitud lepitaja vahendusel, siis kui meil protokolli ei ole, siis 

ainuke tõlgendamise koht on meil kohus.“ (Ametiühing) 

„...ma ütlen, et selle mõttes lepitusmenetluse või nende koosolekute, lepituskoosolekute protokolli 

mõte oleks ju tegelikult see, et fikseerida selgelt poolte seisukohad. Mida üks tahab, mida teine 

tahab, et oleks aru saada, kus on need erimeelsused, kus on võimalik kokku leppida, edasi minna. Ja 

ka tõesti tõlgendused see, mida üks või teine oma ettepanekuga aru saab või silmas peab. Ja see on 

tegelikult, kui see jääb arusaamatuks, on lepitaja asi siis küsida, kas ma saan õigesti aru, kas see 

tähendab seda, te tahate seda.“ (Ametiühingute liit)  

„...protseduuri protokolli kirjutatud otsus kahe lausega. Ja selle jaoks ei ole vaja veel teist ööd üleval 

istuda. Selle jaoks kirjutatakse - ahah, kas see on see tulemus, mis me saime? Kordame selle üle. Ja 

see ongi /rõhutatud sõna/ see protokoll. Rohkem protokolli ei ole vaja.“ (Ametiühingute liit)  

Lepitajal peaks olema kõikidele dokumentidele ligipääs. Lepitajal peaks olema õigus saada 

osapooltelt asjassepuutuvaid dokumente (sh dokumente, mida üks osapool pole teisele andnud) ja 

lisaks ka põhjendusi ning analüüse, millel põhinevalt ühe või teise seisukohad kujunenud on. 

„... ametiühingu poolt tal *lepitajal+ pole midagi saladus. Meil pole midagi salastatud. Aga tööandja 

poolt jah, seal on mõned dokumendid, mida nad ei anna meile. Või, samad need otsused, mis sealt 

tulenevad, mõnesid otsuseid me ei saa kätte lihtsalt, me ei tea seda informatsiooni. Küsija: Tal peaks 

olema õigus neid saada? Vastaja: Jah, kindlasti. Kui sa tahad lõplikult välja viia, siis sa pead teadma, 

mis seal on.“ (Ametiühing) 

„Vastaja 1: /.../ mul oli ka see umbes niimoodi meeles, eks ole. Tal mingisugust... õigust 

järelpärimiseks, neid andmeid või asjaolusid selgitada, seda... seda tal ei ole. Vastaja 1: See peaks 

absoluutselt kindlasti olema.“ (Tööandja) 

Lepitamise etappidele peaks kehtima tähtajad. Lisaks eelpool kodeeritud kogu lepitamise tähtajale 

peaks olema ka lepitamise protsessi sees seatud tähtajad erinevatele etappidele. 

„Tuleks seadusandlust täiustada. Sealhulgas protseduuri ja selle erinevate etappide kindlate 

tähtaegade määramine.“ (Ametiühing) 

Alustada streigi alguses v teatamise korral lepitusmenetlust. Kodeeritud lepitaja poole pöördumise 

vormi all, siinkohal dubleerib.  

Kohustus kaasata eksperte. Vastused, mille kohaselt lepituse protsessi käigus on lepitajal kohustus 

kaasata eksperte. Muus osas on ekspertide kaasamist käsitletud eraldi, siinkohal on toodud ainult 

need juhud, kus leitakse, et lepitajal on kohustus kaasata eksperte, mitte ainult õigus. 

„... õigemini, lepitaja peaks ise tegelikult, omal initsiatiivil, või tal peaks olema kohustus 

mingisuguste, ütleme, mingi tüliprotsessi puhul ta saab argumendid mõlemalt poolt, mõlemad pooled 

ka vastavad. Mõlemad istuvad oma mätta otsas. Ja siis tal oleks kohustus ka nendele samadele 
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argumentidele veel küsida kolmanda poole, konkreetset teemat valdava inimese eksperthinnang 

sinna juurde.“ (Ametiühing) 

Konfidentsiaalse teabe hoidmine. Lepitajal on kohustus hoida konfidentsiaalset teavet saladuses. 

„ Vastaja 1: Küsimus on selles, kas mingisugust osa sellest protsessist, menetlusest saab riiklik lepitaja 

ise kuulutada kinniseks. Vastaja 2: Jah, et see on salastatud teema. Ja seaduses on kindlasti, saab ka 

edasi olema see reegel, et tootmis- ja ärisaladused, neid tuleb hoida.“ (Tööandjate liit) 

Õigus võtta vastu otsus ilma kõikide osapoolte nõusolekuta. Lepitajal peaks olema õigus teha 

otsuseid ilma kõikide osapoolte nõusolekuta. 

„Osad lepivad, kirjutavad alla, osa mitte. On öeldud, et leppimise lõppprotokollile kirjutavad 

osapooled kõik alla. Kui ei kirjuta, mis siis teha? /.../ Mina seda asja näen nii, et lepitaja võtab vastuse 

otsuse, mille eest ta ka vastutab. Et protsess on lõppenud nii ja need, kes alla kirjutasid, on 

saavutanud töörahu, need, kes ei ole jätkavad protsessi edasi. Nad on vabad. Kas tahavad streigivad. 

Lõppkokkuvõttes peavad nad ikka istuma läbirääkimiste laua taha.“ (Lepitaja) 

Ajalist piirangut poleks vaja. Ajalist piirangut lepitamise protsessile ei oleks vaja panna, sest seda ei 

ole võimalik mõistlikult määrata.  

„Aga see peab muutuma selle inimese või selle inimkoosluse veendumuseks. See peab olema tema 

veendumus. Sa mängid näiteks sada varianti läbi ja ta selle sinu variandiga ei ole üldse nõus. Aga sa 

mängid läbi ja ta ütleb, et teised on veel halvemad, veel totramad või toovad kasvõi kolmandatele 

inimestele veel rohkem kahju. See peab muutuma tema veendumuseks. Teinekord läheb aega. Sa 

räägid ära, ta saadab su kukele. Kuu aja pärast helistab, et ma mõtlesin ikka, ma pidasin nõu ka, see 

on kõige parem variant. Anname aega. Teist varianti ei ole.“ (Lepitaja)  

Praegune regulatsioon on piisav. Praegune regulatsioon lepitaja õiguste ja kohustuste osas on piisav. 

„Samad, mis on seaduses praegu. Praegu ei oska öelda, mida tuleks muutuda või lisada, tundub, et 

õiguseid on piisavalt.“ (Ametiühing) 

Ajalist piirangut etappidele pole vaja. Lepitaja tegevuse vahe-etappidele ei oleks vajalik ajalisi 

piiranguid panna. See ei tähenda, et kogu pikkusele ei võiks olla tähtaeg olla pandud.  

„Ma ütlen, et mina ei kujuta ette, et siin mingisuguseid erilisi tähtaegu oleks võimalik panna.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 357. Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – lepitaja menetluslikud õigused ja kohustused – vastuste liigid 
vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitusprotsessile peaks olema kehtestatud 
ajalised piirangud 

- X - X X X X 

Lepitaja peab koostama protokollid - X - X - X - 

Lepitajal peaks olema kõikidele dokumentidele 
ligipääs 

X X - - - - - 

Lepitamise etappidele peaks kehtima tähtajad - X - X - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Alustada streigi alguses v teatamise korral 
lepitusmenetlust 

- - - X - - X 

Kohustus kaasata eksperte - X - - - - - 

Konfidentsiaalse teabe hoidmine - - - - X - - 

Õigus võtta vastu otsus ilma kõikide osapoolte 
nõusolekuta 

- - - - - - X 

Ajalist piirangut poleks vaja - - - - - - X 

Praegune regulatsioon on piisav - X - - - - - 

Ajalist piirangut etappidele pole vaja - - - - - X - 

Tabel 358. Lepitamise vorm – kuidas võiks olla – lepitaja menetluslikud õigused ja kohustused – vastuste liigid 
lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepitusprotsessile peaks olema kehtestatud ajalised piirangud X X X 

Lepitaja peab koostama protokollid - X - 

Lepitajal peaks olema kõikidele dokumentidele ligipääs - X - 

Lepitamise etappidele peaks kehtima tähtajad - - X 

Alustada streigi alguses v teatamise korral lepitusmenetlust - - - 

Kohustus kaasata eksperte X X - 

Konfidentsiaalse teabe hoidmine - - - 

Õigus võtta vastu otsus ilma kõikide osapoolte nõusolekuta - - - 

Ajalist piirangut poleks vaja - - - 

Praegune regulatsioon on piisav - - X 

Ajalist piirangut etappidele pole vaja - - - 

Lepitamise tegevused - probleemid 

Uurimisküsimus: Mis on probleemid lepitamisega tulenevalt lepitamise olemusest, mis on 

probleemide põhjused ja tagajärjed? Mis on probleemid riikliku lepitamise saamisel, mis on olnud 

probleemide põhjused ja tagajärjed? 

Viimasest küsimusest see osa, mis puudutab lepitaja poole pöördumist on peatükis 0. Siinkohal on 

probleemid lepituse saamisel, mis seonduvad lepitaja tegevusega ja probleemidega lepitamise 

protsessi käigus. 

Vastuste liigid: 

1. Lepitamise pikkus; 

2. Osapoolte ebakonstruktiivsus ja asjatundmatus; 

3. Ei ole probleeme seoses lepitaja tegevustega; 

4. Lepitaja asendamine ei ole paika pandud; 

5. Lepitaja ei tee protokolle; 

6. Lepitaja asjatundmatus; 

7. Lepitaja volitused on ebaselged (õiguskonflikti tõlgendamisel, lepitamise lõpetamisel); 

8. Osapoolte erimeelsused lepitamise osas; 

9. Lepitajat süüdistatakse erapoolikuses; 
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10. Koosolekutel kiirustamine; 

11. Kollektiivsete individuaalsete vaidluste lepitamine; 

12. Lepitaja poolt pakutud tekst kirjutatakse automaatselt alla ilma arutamata; 

13. Osapoolel puuduvad volitused; 

14. Lepitajapoolne pakkumine on aritmeetiline keskmine. 

Lepitamise pikkus. Põhjused, miks lepitamine on nii pikk, on erinevad. Osapooled ei ole 

konstruktiivsed ja venitavad, lepitaja otsib lahendust ning protsess venib, Lepitajal võtab kaua aega 

protsessiga tutvumine ning sellest aru saamine. Töötajad ei saa enne streiki välja kuulutada, kui 

lepitamine pole läbitud ja lepitamise venimine ei võimalda streikima asuda. 

„Siis kõikide ametiühingute ühine mure on olnud see protsessi venivus.“ (Ametiühingute liit) 

„... et kuidas seda protsessi nüüd venitatakse, on ju, ma ei tea täpselt, kas siis ei tulda kohale seal 

protsessidele või siis võetakse mõtlemisaega oma argumentide välja töötamiseks ja niimoodi, et 

sellele asjale jumet anda, peaks riikliku lepitaja või üldse lepitamisprotsessi puhul olema see, et 

kõiksugu argumendid või see protsess peaks olema kuidagi reglementeeritud.“ (Ametiühing)  

Osapoolte ebakonstruktiivsus ja asjatundmatus. Osaliselt seotud lepitamise pikkuse probleemiga on 

osapoolte ebakonstruktiivne käitumine lepitamise käigus. See seondub nii otseselt ebaviisaka 

käitumise, kui asjatundmatusega, aga ka poolte poolsete tegevustega, mis takistavad eduka 

lepitusprotsessi läbi viimist. Samuti on see seotud lepitaja oskuste ja õigustega osapoolte 

korralekutsumiseks. 

„... see oli ikka suhteliselt õnnetu asi. Ja kui lepitaja ei suuda ennast kehtestada ja laseb pooltel 

lihtsalt räusata ja teineteist solvata, noh see  on, see ei ole lepitamine. Et lepitamine peaks 

keskenduma töötüli asjaoludele, mitte isiklikele rünnakutele.“ (Ametiühingute liit) 

„... riiklik lepitaja näiteks võiks omada võimekust määrata ametiühingujuhtidele kohustus enne 

järgmist lepitusprotsessi võtta kümme tundi majandusloenguid ülikoolist. Et aru saada majanduse 

toimimise mehhanismidest või majandusalustest. Küsija: Mitte riiklikku lepitajat ei pea harima, vaid 

tuleks ametiühinguid harida? Vastaja: Seal vahepeal on selline tunne, et sul on... Sul on mõttetu 

vaielda inimestega, inimesega, kui ta tegelikult ei suuda aru saada kasvõi sinu sellisest äriloogikast 

või äri kujunemise loogikast. Tegelikult tal ei ole ka huvi sellest aru saada, sellepärast et need esitatud 

aruanded, mida ta küsib, ta neid isegi ei viitsi vaadata, sest ta teab, et ta ei saa neist aru. Aga küll on 

tal kuraasi nõuda näiteks palgatõusu ajal, mil kogu Eestis palgad langevad. Järelikult on seal nagu... 

miskit muud. /.../ selles mõttes minu jaoks suhteliselt selline formaalne institutsioon *lepitaja+. Tal 

tegelikult mingisugunegi jõud kumbagi poolt mõistusele kutsuda puudub.“ (Tööandja) 

Ei ole probleeme seoses lepitaja tegevustega. Lepitaja tegevustega pole probleeme olnud. 

„Küsija: Kas sellega seoses, kuidas lepitaja lepitas, on mingeid probleeme olnud? Vastaja: Ei meil, meil 

küll ei olnud. Minu praktikas ei olnud.“ (Ametiühing)  

„Vastaja 1: Ei olnudki. Vastaja 2: Meil ei olnud mingisugust probleemi.“ (Tööandja) 
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Lepitaja asendamine ei ole paika pandud. Kuna lepitaja asendamist ei ole paika pandud võib tekkida 

olukord, kus ei ole lepitajat, mistõttu võib ka lepitamine venida. Sama probleem on ka lepitaja poole 

pöördumise osas. 

„... riiklikul lepitajal pole lihtsalt suutlikkust ühe inimesega täita funktsioone.“ (Ametiühingute liit) 

„Kantselei tööd ei olnud olemas. C oli sünnituspuhkusel, X oli läinud, ma tulin üksinda ja siis proovi 

leida sekretär või asjaajaja, kes kogu seda bürokraatia värki teab. Kus otsustatakse, kui kiiresti... Kui 

seda staffi ei ole. Kui ei ole ka sul nõunikku kõrval kui lepitusprotsessid venivad pikaks, kes annaks 

sulle vahepeal mõtlemisaega, puhkamisaega. Et staff peab olema. Selles mõttes on kantselei 

olemasolu äärmiselt oluline.“ (Lepitaja)  

Lepitaja ei tee protokolle. Osapool on soovinud hiljem kasutada lepitamise käigus tehtud protokolle, 

tõestamaks, millised olid osapoolte seisukohad. Lepitaja poolt pole aga protokolli tehtud, või ei ole 

sellise detailsusega tehtud nagu oleks vaja. Probleem on seotud ka lepitaja asendamise ning piisava 

tööjõu olemasoluga, mis lepitustegevust aitab läbi viia. 

„Mitte niimoodi, et saadetakse tekst, aktsepteerige või mitte, nii nagu ta tegelikult praegu seaduses 

on, annab oma seisukoha. Vaid, et see lepingutekst tehakse/käiakse punkt-punktilt läbi ja need 

diskussioonid, mis seal juures on, või see arutelu, see on ka protokollitud, mida hetkel ei olnud. Ja kui 

oleks olnud see diskussioonide arutelu, siis oleks sellest diskussioonide arutelust välja tulnud poolte 

tegelik tahe, see, mille peale see vaidlus on ja tegelikult vaidlust ei oleks olnudki /.../ No praegu 

tegelikult protokollimise kohustus on. Aga see protokoll, mis viimastel aegadel on tulnud, see on 

selline, et pooled said kokku, rääkisid, leppisid kokku uue kokkusaamisaja. Ja seda, mida räägiti või, et 

millised on poolte seisukohad, (.) seda seal protokollis ei ole.“ (Ametiühingute liit) 

„Ma räägin, et me tegelikult ju leppisime kokku, aga kuna lepitaja ei suvatsenud oma protokolle teha 

ja pärast hakati vaidlema, ikka ei olnud sellist kokkulepet.“ (Ametiühingute liit) 

Lepitaja asjatundmatus. Lepitajal ei ole ja ei saagi olla piisavalt teadmisi, et lahendada töötülisid.  

„... lepituse juurde jõudmise otstarbeks peaks tal olema rohkem võimalusi adekvaatse piisava ja 

õigeaegse informatsiooni kättesaamiseks, /.../ Sest ma kordan veelkord – kui on omavalitsuse, riigi, 

eraõigusliku, avalik-õigusliku, siis esitajateaktsiate, /.../ Korporatsioonide. Seda õigusteavet ei saa 

ühel inimesel olla. Küsija: Ahah, et probleem on selles, et lepitajal on täna liiga vähe teavet, et 

pakkuda välja piisavalt häid lahendusi, millega osapooled saaksid nõus olla? Vastaja: No lihtsalt 

aktsepteeritavaid, et ta lihtsalt on teadlik neist, see tähendab ikka niisugust õiguslikku või juriidilist 

nõuannet. Väga kõrgel tasemel.“ (Ametiühingute liit) 

„Ja ma kardan ka, et on palju nõuda, et see riiklik lepitaja üritaks aru saada kõikidest Eesti sektoritest, 

mis siin üldse toimub, eks-ju. A la, kas nüüd XXX-le pool tundi tööaega otsa, kas see on nüüd väärt 

kahte protsenti palgatõusu või ei ole väärt kahte protsenti palgatõusu.“ (Tööandja) 

Lepitaja volitused on ebaselged (õiguskonflikti tõlgendamisel, lepitamise lõpetamisel). Vastused, mis 

viitavad sellele, et lepitaja volitused ei ole piisavalt täpselt määratletud, mistõttu peab lepitaja 

iseseisvalt otsustama, mida teha, kuid osapooltele ei pruugi lepitaja otsus meeldida. Ei ole selgelt 

paika pandud, mida peab lepitaja tegema, kui osapooled tulevad tema juurde sooviga lepingut 

tõlgendada. 
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„Küsimus on see, et lepingut ei täideta ja puudub võimalus olukord lahendada. Kas lepitaja asub 

tõlgendama lepingut? Kas ta langetab mingisuguse *otsuse+, kas ta on selles mõttes nagu 

tagantjärele hindaja või on tema roll alati välja tuua: „poisid, poisid, tüdrukud, poisid, lepime ära 

nüüd.“/.../ Siis lepitaja jäi kahe vahele ja tema teatas, te tema asub lepitama. /.../ see on küsimus, 

kuidas me sellistest olukordadest välja tuleme, kus lepitaja satub poolte konflikti süüdistatuna./.../ 

Missugused on tema võimalused? Kas tema asi on anda tõlgendusi ja mis nende juriidiliste 

küsimustega...“ (Ametiühingute liit) 

„... täna on küll see vist natuke lahtine, et mida see lepitaja siis võib teha, mida ei või teha. 

Põhimõtteliselt ainult lepitaja nõusolekul saab üks pool minna streikima. Kui lepitaja arvab, et see 

pool ei saa minna sinna töötülisse, siis ka sel juhul on see julge sekkumine. Siin võib-olla ei ole, päris 

selge, kus on need lepitaja volituste piirid.“ (Tööandjate liit) 

Osapoolte erimeelsused lepitamise osas. Osapoolte erimeelsused lepitamise osas viitavad 

olukorrale, kus lepitamine on lõppenud selliselt, et osad lepitamisel osalenud osapooled on sellega 

nõus ja teised ei ole nõus.  

„Vastaja 3: Teine pool on ei anna  allkirja meil on selline olukord olnud. Kus see *lepitaja+, (.) üritab 

sõlmida (.) protokolli. Lepitaja üritab sõlmida protokolli ja teine pool ei anna allkirja. Küsija: Jah, siis ei 

peaks üldse tegema? Vastaja: Siis ongi see, et ma ei tea (.) Pooltel on mõistlik kuulutada mingil ajal 

see lepitus ebaõnnestunuks.“ (Ametiühingute liidud) 

Lepitajat süüdistatakse erapoolikuses. Osapoolel on jäänud mulje, et lepitaja ei ole erapooletu. 

„... mingisugune number ja pärast siis noh nii öelda lepitaja hakkas tõlgendama tööandja kasuks 

seda, piltlikult öeldes.“ (Ametiühingute liit)  

„Jah, millegipärast on see eelarvamus, et võibolla lepitaja on kaldu kuhugile ühele poolele.“ (Lepitaja) 

Koosolekutel kiirustamine. Vastukaaluks lepitamise pikkuse probleemile on ka probleemina 

märgitud seda, et aeg-ajalt võib olla vaja just enam aega, et otsuseid langetada ja läbi mõelda. 

„Küsija: Ei saa väga hästi ennast ette valmistada? Vastaja: Jah, et võib tulla ju mingisugune selline 

ettepanek, et... et ma kohe ei suuda välja mõelda, mida see võib meile edaspidi kaasa tuua, või mingi 

teatud sõnastus... Et ma pean andma vastuse kohe kohapeal seal... /.../  Meil on vaja seda aega, et 

hinnata majanduslikke mõjusid.“ (Tööandja)  

Kollektiivsete individuaalsete vaidluste lepitamine. Probleem seondub lepitaja volituste ja 

kollektiivse töötüli definitsiooniga, mida võib lepitaja lepitada. 

„No, see XXX näide ju oli, et tegelikult oli tegemist individuaalsete vaidlustega, aga ma kuna ma siis ei 

lasknud sellel areneda töövaidluskomisjoni või kohtusse, siis ma hakkasin tegelema tööandjaga ja 

tööandja kirjutas minu peale kaebuse riiklikule lepitajale. Tema arvas, et ma ületasin oma pädevust, 

või midagi, aga see piir kollektiivse ja individuaalse vahel on väga õhuke, sest kui sama probleemiga 

tuleb kümme inimest, seda võib käsitleda kollektiivse töötülina. Kuigi igal ühel on oma isiklik töötasu, 

mis tuleb omal isiklikul arvamusel ja isiklikult tahad rohkem saada, see ei ole, kõik tahavad rohkem 

saada. See piir on väga-väga õhuke.“ (Lepitaja)  
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Lepitaja poolt pakutud tekst kirjutatakse automaatselt alla ilma arutamata. Osapooled 

aktsepteerivad lepitaja poolt pakutud teksti, ilma seda läbi arutamata, mistõttu tekib hiljem töötüli. 

„Tegelikult meie situatsioon oligi, et lepitaja poolt tuli täis lepingu tekst. Ja mõlemad pooled 

aktsepteerisid selle lepingu teksti. Ja nüüd on küsimus, mida lepitaja selle tekstiga mõtles, kui ta selle 

sinna sisse kirjutas? /.../ Et siin oli minu jaoks, oli lahendus see, et (.) et vältida tulevikus selliseid 

olukordi, et kui lepitaja on pakkunud teksti, et siis sinna juurde võiks olla ka see leping, teksti 

läbikäimine poolte poolt ühise laua taga.“ (Ametiühingute liit) 

Osapoolel puuduvad volitused. On esinenud olukord, kus tööandjate esindaja, kellel pole selleks 

volitusi on sõlminud lepingu lepitaja juures. 

„Lepitaja ei kontrollinud tööandja esindajate volitusi. Ja lõpptulemusena oli see, et tööandja esindaja, 

kes laua taga oli ja sõlmis lepingu, tal ei olnud volitust, mille volituse tähtaeg oli lõppenud./.../ ta 

peab kontrollima esindusõigust, on ju. See on selline protseduuriline asi, kuna ta seda ei teinud, siis 

tekkis situatsioon, kus tööandja üks moment ütles, et: „ma ei ole selle lepinguga seotud, kuna minu 

esindajal puudusid volitused selle lepingu sõlmimiseks.“ Rääkimata heast tahtest või millestki muust. 

Ta peab, jah, hästi sellest protseduurist kinni pidama, et vältida selliseid detaile/.../ ka meie pool ei 

kontrollinud seda, kas teisel poolel volitused on, ka ametiühing oleks pidanud seda kontrollima.“ 

(Ametiühingute liit) 

Lepitajapoolne pakkumine on aritmeetiline keskmine. Probleemid, mille kohaselt on lepitaja poolne 

pakkumine keskmine kahe osapoole pakkumise vahel. Kuna ühe poole pakkumine oli ebarealistlik, 

siis ei ole teisel poolel sellega võimalik leppida. Sisuliselt on see seotud lepitaja ebakompetentsusega, 

kuid see on siin eraldi kodeeritud, kuna seondub konkreetselt lepitajapoolse valitud meetodiga 

lepitamiseks. 

„üks nõuab kümme protsenti ja teine ütleb, et ta ei ole nõus rohkem kui kahe protsendiga 

palgakärpega. Üks nõuab pool tundi tööaega, teine ütleb, et mitte ühtegi sekundit tööaega juurde ja 

ta üritab selle ettepaneku teha kuhugi sinna keskele.“ (Tööandja) 

„Jah, loomulikult ta saadab tagasi, aga noh, meie ütleme, et meie piir on siin, siis 20 aasta jooksul ei 

ole mina veel kordagi kogenud, et meie piir kus me oleme olnud, see on meie kõige lõpu piir. 

Ametiühing on nõudmistega olnud  siin. Mitte kunagi ei ole taganetud sinna piirini. Mitte kunagi 

/rõhutatult/. Vaid nüüd, läbirääkimistel hakkab läbirääkija, ehk see riiklik lepitaja, teeb pakkumise, 

vot siia vahele *näitab käega keskele+. Ilmselgelt me peame jälle ületama oma seda taluvuse piiri. 

Küsija: Tema kompromiss, see kompromiss, millega lepitaja välja tuleb, on aritmeetiline keskmine, või 

midagi sellist? Vastaja: No eks siis piltlikult nagu ma näitasin, ametiühing tuleb hästi suurte 

varudega, 50%-i ja rohkem nõudmistega, et taganemistee jääks sinna 25 vahele. Meil ilmselt, juba 

läbirääkimiste juures, on taluvuse piir maksimaalselt 10.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 359. Lepitamise tegevused - probleemid– vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitamise pikkus - X - X X X X 

Osapoolte ebakonstruktiivsus ja asjatundmatus X X X - - X X 

Ei ole probleeme seoses lepitaja tegevustega X X - - X - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitaja asendamine ei ole paika pandud - - - X X X X 

Lepitaja ei tee protokolle - - - X - X - 

Lepitaja asjatundmatus X X X - - X - 

Lepitaja volitused on ebaselged (õiguskonflikti 
tõlgendamisel, lepitamise lõpetamisel) 

- - - X X - - 

Osapoolte erimeelsused lepitamise osas - - - X - - X 

Lepitajat süüdistatakse erapoolikuses - - - - - X X 

Koosolekutel kiirustamine X - - - - - - 

Kollektiivsete individuaalsete vaidluste 
lepitamine 

- - - - - - X 

Lepitaja poolt pakutud tekst kirjutatakse 
automaatselt alla ilma arutamata 

- - - X - - - 

Osapoolel puuduvad volitused - - - X - - - 

Lepitajapoolne lahendus on aritmeetiline 
keskmine 

X - X - - - - 

Tabel 360. Lepitamise tegevused - probleemid – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepitamise pikkus - X X 

Osapoolte ebakonstruktiivsus ja asjatundmatus - X X 

Ei ole probleeme seoses lepitaja tegevustega - X - 

Lepitaja asendamine ei ole paika pandud - - - 

Lepitaja ei tee protokolle - - - 

Lepitaja asjatundmatus X X - 

Lepitaja volitused on ebaselged (õiguskonflikti tõlgendamisel, 
lepitamise lõpetamisel) 

- - - 

Osapoolte erimeelsused lepitamise osas - - - 

Lepitajat süüdistatakse erapoolikuses - - - 

Koosolekutel kiirustamine - X - 

Kollektiivsete individuaalsete vaidluste lepitamine - - - 

Lepitaja poolt pakutud tekst kirjutatakse automaatselt alla 
ilma arutamata 

- - - 

Osapoolel puuduvad volitused - - - 

Lepitajapoolne lahendus on aritmeetiline keskmine - X - 

 

3.4.3 Ekspertide kaasamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis peaks olema ekspertide roll lepitamise juures? Kuivõrd peaks pooltel olema 

õigus nõuda, et lepitaja peab kaasama eksperdi, kelle arvamus, hinnang tasakaalustaks poolte 

seisukohti? Mis on probleemid ekspertide kaasamisel, mis on nende probleemide põhjused ja 

tagajärjed? 

Vastused on grupeeritud järgmiste koodide alla: 
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1. Eksperdi roll; 

2. Eksperdi kaasaja; 

3. Probleemid ekspertidega. 

Eksperdi roll 

Vastuste liigid: 

1. Eksperdi roll on täiendavate teadmiste sisse toomine, hinnangute, seisukohtade andmine; 

2. Otsuste tegemiseks põhjendatud argumentide andmine; 

3. Ekspert kontrollib osapoolte antud seisukohtade v lepitaja otsuste põhjendatust; 

4. Ebaoluline või ei ole vaja. 

Eksperdi roll on täiendavate teadmiste sisse toomine, hinnangute, seisukohtade andmine. Eksperdi 

roll on anda hinnanguid, esitada analüüse, tuua sisse täiendavaid teadmisi, et osapooled saaksid 

rohkem infot oma otsuste tegemiseks. 

„... eksperdi vastus ja analüüs ja selgitus annaks ülevaate, kui tõenäoliselt me võime oma 

nõudmistega viia ettevõtte pankrotti … siis on see oluline, sellepärast, et mõnikord need 

ametiühingud ei reageeri adekvaatselt selle peale, millised on ohud./.../ Ainult hinnangu andmine. Ta ei 

saa ette kirjutada, peab andma enda hinnangu.“ (Ametiühing)  

„Vastaja: (10) Kui me räägime mis iganes ekspertidest, eksperdil on igal pool üks ja sama roll, anda 

mingisugune arvamus. See ongi arvamus ja nii tulebki seda käsitleda.“ (Ametiühingute liit) 

„Ekspertide kaasamine peaks kindlasti olemas olema. Lepitaja ise ei saa kõike teada ja alati on vaja 

mingeid nüansse teada.“ (Lepitaja)  

Otsuste tegemiseks põhjendatud argumentide andmine. Sarnane roll eelmisele, kuid on selgelt välja 

toodud, et ekspert peaks andma lepitaja jaoks info argumenteeritud otsuste tegemiseks. 

„... tähendab see oma autoriteeti või võimalust hinnata kas või selle lepitaja lepituse ettepaneku 

majanduslikku kaalu või seda juriidilist kvaliteeti. Selles on asi. Näiteks see sama, see XXX *valdkond+ 

süsteem, kus oleks tulnud ... meie juristidena, ütleme, et oleks võinud teha nii. Siis neil oli see nõuanne 

puudu.“ (Ametiühingute liit) 

„Mitte ainult nii, et pooled lepivad, vaid sa mõjutad läbi erinevate hinnangute, mõjude, võimalike 

mõjude. Et selles mõttes on nad väga vajalikud, et kui jätad otsuse tegemata, milline on siis mõju. Kui 

võtad sellise otsuse vastu, milline on siis mõju. Need on argumendid juhul kui asi läheb 

kriminaaliseerimiseks, et kaitsta oma, põhjendada oma otsust. Ma ei saanud oma otsust vastu võtta 

sellepärast, et selle tagajärjed oleks olnud sellised.“ (Lepitaja) 

„Kogu selle lepitusprotsessi nagu selline... kuidas ma ütlen, ongi selle põhjendatuse tagamine või... 

See riiklik lepitaja suunab seda protseduuri ja kõike, et siis ekspert just nimelt seda sisulist külge 

vaatab ja kontrollib ja põhjendab vast.“ (Tööandja) 

Ekspert kontrollib osapoolte antud seisukohtade v lepitaja otsuste põhjendatust. Eksperdi roll on 

kas osapoolte või lepitaja seisukohtade kontrollimine. 
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„Küsija: Mis Te näete, et võiks ideaalis teha selline inimene? Vastaja: Aga see tähendab seda, et 

vaatab lepitaja töö üle.“ (Ametiühing) 

„Riiklik lepitaja ikkagi ei saa olla kõige, kõigeteadja. Ja eeldades, et osapooled esitavad oma 

analüüsid ja oma argumendid, peaks tal olema vähemalt võimalus neid üle kontrollida.“ (Tööandja) 

Ebaoluline või ei ole vaja. Ekspertide kaasamist lepitamise protsessi ei ole vaja, kuna see protsess ei 

ole nii keerukas või kuna töötülisse süvenemine on just nii keerukas, et see ei olegi tegelikult lepitajal 

võimalik. 

„... kas tõesti siis selle riikliku lepitaja töömaht on nii suur, et ta ei suuda ise sinna süveneda? Sama 

hästi ju siis võiks ka ise tulla ja vaadata, kas tõesti on nii.“ (Ametiühing)  

„No sa *lepitaja+ ei saa /rõhutatud sõna/ aru selle probleemi olemusest või ulatusest. Küsija: Aga kas 

võiks näiteks olla osapooltel õigus nõuda, et ta kaasab kellegi, kes talle selgeks teeb selle? Kas see 

aitaks? Vastaja: Ma ei usu sellesse. Küsija: Ta tegelikult ei saagi süveneda sellesse? Vastaja: No ma 

kardan, et ei saagi. Sellepärast, et on ikkagi töötaja ja töövõtja vaheline sügav lahkheli 

mingisuguseski küsimuses või punktis. Ja pigem oleks oluline see, et see institutsioon suudaks ära 

hoida töötajapoolse või siis tööandjapoolse võimaliku nagu kahju tekitamise teisele poolele mingi 

mõtlematu streigi näol, mida tema institutsioon eks-ole suudab teha.“ (Tööandja) 

Tabel 361. Eksperdi roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Eksperdi roll on täiendavate teadmiste sisse 
toomine, hinnangute, seisukohtade andmine 

X X X - X X X 

Otsuste tegemiseks põhjendatud argumentide 
andmine 

X - - X - X X 

Ekspert kontrollib osapoolte antud seisukohtade v 
lepitaja otsuste põhjendatust 

X X - - - - X 

Ebaoluline või ei ole vaja X X - - - X X 

Tabel 362. Eksperdi roll – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Eksperdi roll on täiendavate teadmiste sisse toomine, hinnangute, 
seisukohtade andmine 

X X 

Otsuste tegemiseks põhjendatud argumentide andmine X X 

Ekspert kontrollib osapoolte antud seisukohtade v lepitaja otsuste 
põhjendatust 

- X 

Ebaoluline või ei ole vaja - X 

Eksperdi kaasaja 

Vastuste liigid: 

1. Lepitaja; 

2. Osapoole nõudel. 
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Lepitaja. Lepitaja võib ise kaasata eksperdi, kui ta leiab, et see on vajalik.  

„Peaks olema õigus soovitada eksperdi kaasamist aga peaks välistama selle, et pool määrab, et see 

sobib ja see ei sobi. See vaba tahe peab ikkagi lepitajal jääma.“ (Ametiühingute liit) 

Osapoole nõudel. Osapoolel peab olema õigus öelda lepitajale, et sooviks, et lepitaja kaasaks 

eksperdi. Mõnel juhul on lihtsalt mainitud, et osapooltel peaks selline õigus olema, mõnel juhul on 

välja toodud, et lepitajale peab jääma viimane sõna. 

„Osapooltel peaks olema see õigus. See tuleneb seadusest juba, et ametiühingutel on see õigus 

olemas. Tööandjatel ma usun ka, et noh, nemad, noh, selles suhtes, mis nendel nõuda, nendel on see, 

nendel on võimalusi rohkem kui seal üks või teine tööandja, kes on omaette seal ma ei tea mis 

haridusega ja ekspert, mis iganes seal majanduses, kuid töötajatel, kust nendel võtta? Sa ei lähe ju 

seal Vasja juurde ja küsima, et kuule, kas sellel ettevõttel on pankrot või ei ole. /Naer/ Nii, et ma usun, 

et sellel samal ametiühingul peaks olema see õigus kindlasti.“ (Ametiühing) 

„Küsija: Aga kas töötüli osapooltel peaks olema õigus nõuda, et riiklik lepitaja kaasaks eksperdi 

lepitusprotsessi. Vastaja 2: Jah. Võib-olla tõesti. Vastaja 1: Mina arvan ka, et võiks ju. Vastaja 2: 

Näiteks meie puhul, mingisugune majanduslik ekspertiis või mis iganes.“ (Tööandja) 

„Ettepaneku tegemise loogika. Tähendab ettepanekuid nad võiksid teha, aga otsustama peaks ikka 

*lepitaja+...“ (Tööandjate liit) 

Tabel 363. Eksperdi kaasaja – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitaja X X X X X X X 

Osapoole nõudel X X X X X X X 

Tabel 364. Eksperdi kaasaja – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  Ei ole osalenud Osalenud lepitamisel 

Lepitaja - X 

Osapoole nõudel X X 

 

Probleemid ekspertidega ja ekspertide kaasamisega 

Vastuste liigid: 

1. Ei ole; 

2. Rahaliste vahendite puudus ekspertide kaasamiseks; 

3. Erapooletu eksperdi, analüüsi saamine on keerukas; 

4. Kuidas leida pädevad eksperdid; 

5. Raske eristada, kes on ekspert, kes on läbirääkimiste delegatsioon. 

Ei ole. Probleeme ekspertide kaasamisega pole olnud. 

„Küsija: Kas eksperdi kaasamisega on mingeid probleeme olnud lepitamis... Vastaja: Mina küll ei tea“ 

(Ametiühingute liit) 
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Rahaliste vahendite puudus ekspertide kaasamiseks. Probleem seisneb selles, et eksperte oleks vaja 

kaasata, aga rahalisi vahendeid ei ole piisavalt. 

„Täna on küsimus see, et puudub eelarve, et teha analüüse.“ (Ametiühingute liit) 

„... kui see võimalus *ekspertide kaasamiseks+ anda, siis peab olema väga hästi reguleeritud, mis 

juhtudel ja mis moodi kaasatakse ja kui me jõuame tasustamiseni, siis on kõik. Riigieelarve ütleb head 

aega. Ei ole mõtet seadusesse viia sellist sätet, mis tööle ei hakka.“ (Lepitaja) 

Erapooletu eksperdi, analüüsi saamine on keerukas. Kust leida eksperte, kes oleks asjatundlikud ja 

erapooletud. 

„ma toon oma eksperdi sinna juurde ja ütlen, et ta on objektiivne, okei, /.../ Riiklik lepitaja vaatab, et 

selline värk meil oleks vaja sellist analüüsi, siis Riiklik lepitaja tellib analüüsi kuskilt, tema arvates 

objektiivsest kohast. Nüüd on ikkagi, tuleb siit mingi analüüs, ja mina vaatan, et need on omavahel 

sugulased.“ (Tööandja) 

Kuidas leida pädevad eksperdid. Töötüliga jaoks pädevate ekspertide leidmine on keerukas, kui 

mitte võimatu. 

„Teine aspekt on see, et kui üks osapool taotleb nüüd eksperti, et kes on siis need... kust need marjad 

korjatakse, kust võetakse need eksperdid? Kas sellel eksperdil peab olema mingi litsents? Peab ta 

kuuluma kuhugile kutseühingusse? Kuidas me teeme kindlaks, et ta on ekspert sel alal?“ (Lepitaja) 

Raske eristada, kes on ekspert, kes on läbirääkimiste delegatsioon. Eesti tingimustes võivad olla 

üldse kõige pädevamad eksperdid läbirääkimiste delegatsioonide liikmed juba.  

„Aga siis olid nad ise kõik eksperdid. Meil olid delegatsiooni koosseisus lihtsalt mõni niisugune 

inimene, kes asja teadis. Aga teda ei nimetatud muidugi eksperdiks. Jah, aga otse eksperte ei ole.“ 

(Lepitaja)  

Tabel 365. Probleemid ekspertidega ja ekspertide kaasamisega – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X - X - X X 

Rahaliste vahendite puudus ekspertide 
kaasamiseks 

- - - X - - X 

Erapooletu eksperdi, analüüsi saamine on 
keerukas 

X - - - - - - 

Kuidas leida pädevad eksperdid - - - - - - X 

Raske eristada, kes on ekspert, kes on 
läbirääkimiste delegatsioon 

- - - - - - X 

Tabel 366. Probleemid ekspertidega ja ekspertide kaasamisega – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Ei ole - X 

Rahaliste vahendite puudus ekspertide kaasamiseks - - 

Erapooletu eksperdi, analüüsi saamine on keerukas X X 
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Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Kuidas leida pädevad eksperdid - - 

Raske eristada, kes on ekspert, kes on läbirääkimiste delegatsioon - - 

3.4.4 Lepitamise peatamine ja lõpetamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Kuidas, mille alusel peaks lepitaja otsustama, kas peatada lepitamine või jätkata 

lepitamist? Millises seisus peaks lepitamine olema, et otsustada lepitamise peatamine, lõpetamine? 

Millised peaksid olema formaalsed kriteeriumid (nt lepituse pool ei ilmu kohale) v sisulised 

kriteeriumid (nt pooled on jõudnud konsensusele)?  Mis on probleemid lepitamise peatamise ja 

lõpetamise regulatsiooniga, mis on nende põhjused ja tagajärjed? 

Vastused jagunevad järgmistesse gruppidesse: 

1. Lepitamise peatamise alused; 

2. Lepitamise lõpetamise alused; 

3. Peatamise ja lõpetamise probleemid. 

Lepitamise peatamise alused 

Vastuste liigid: 

1. Ekspertide arvamuse küsimine, uuringute tegemine; 

2. Ei peaks üldse olema võimalik peatada; 

3. Lepitamise läbiviimist takistavate asjaolude ilmnemisel; 

4. Majanduslikel põhjustel; 

5. Osapoolte otsus mingite asjaolude selgumiseni; 

6. Teenuste miinimummahu määramiseni; 

7. Lepitaja otsus koos osapoolte põhjendusega; 

8. Omavaheliste läbirääkimiste pidamiseks; 

9. Vastavalt praegusele regulatsioonile. 

Ekspertide arvamuse küsimine, uuringute tegemine. Lepitamise peatamist võiks olla vaja ekspertide 

arvamuse küsimiseks või täiendavate uuringute tegemiseks, kas lepitaja või osapoolte poolt. 

„Ma kujutan ette, et see võiks olla. Ja kui on võimalik saada mingit autentset, täiendavat abi või 

küsida kuskilt nõu või, miks ta ei võiks siis olla?“ (Ametiühing) 

„Võib-olla võiks siis olla meil see õigus, et me paluks peatada. Näiteks on vaja peatada selleks, et teha 

täiendavaid arvestusi, majanduslikke arvestusi näiteks.“ (Tööandja) 

„... asi on niivõrd mastaapne. Kus on vaja teha täiendavaid uuringuid, analüüse. Asi on läinud nii 

segaseks, kus ei ole võimalik ei osapooltel ega lepitajal otsust teha. Küsija: Mis siis tuleks peatada 

kuni see uuring tehakse? Vastaja: (.) Ma ei tea, kas seal õigusliku poole peal võib olla nii, et võib 

peatada. Ma ei tea kas praegu on määratletud aeg. /.../ Ma arvan, et õigusmõistmise seisukoha 

pealt, et seda ei püütagi anda *etteantud aega+, vaid see pannakse teistpidi paika. Lepitaja peab 
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vastutama selle eest, et oleks kaitstud inimeste põhiõigused. See peatamine peab olema 

proportsionaalne.“ (Lepitaja)  

Ei peaks üldse olema võimalik peatada. Peatamist ei peaks olema võimalik lepitusprotsessis 

kasutada või vastaja ei suuda välja mõelda, milleks seda peaks olema vajalik kasutada.  

„Aga peatada? Ei. Siis tal on lihtsam öelda, et me ei leidnud kokkulepet, osapooltel on mõlemal 

võrdselt õigus pöörduda kohtu poole, kui nad omavahel veel kokku ei lepi.“ (Ametiühing) 

„... peatamist ma ei näe, et peatamist selles mõttes...  Asi peab päädima millegagi, ehk et Riiklik 

lepitaja ütleb, te olete lepitamatud või pakub lahenduse. Peatamist, ma ei näe mingil põhjusel, miks 

oleks võib olla praegu vaja teha.“ (Tööandja) 

Lepitamise läbiviimist takistavate asjaolude ilmnemisel. Peatamist oleks vaja kasutada, kui ilmnevad 

mingid lepitamise läbiviimist takistavad asjaolud nagu nt osapoole haigus, väliskomandeeringud vmt.  

„Küsija: Milliste kriteeriumite alusel peaks otsustama töötüli lepitamise peatamise? Vastaja: Kui 

tekkivad mingid tõsised takistused.“ (Ametiühing) 

„Kui pannakse lepitamisele maksimaalne pikkus, siis peab saama ka peatada lepitamist ning sellel 

peaks olema selge õiguslik alus. Näiteks haiguste või mingite välissõitude ajaks peaks saama sel juhul 

lepitamise peatada.“ (Lepitaja) 

Majanduslikel põhjustel. Lepitamise võiks peatada mingite oluliste majanduslike muudatuste tõttu. 

Peatamine võiks kesta kuni majanduslikud asjaolud ära langevad. 

„Ja oli näha, et selleks, et selle protsessiga edasi minna, peaks nagu ettevõte saama mingisugused 

jalad alla. Ja poolte kokkuleppe siis nagu kõigi kolmega, mis nagu lepitaja kaasamisel, sest nagu 

lepitaja otsusel otsustati protsess peatada.“ (Ametiühingute liit)  

Osapoolte otsus mingite asjaolude selgumiseni. Osapoolte otsusel võiks peatada, kui osapooltel on 

tunnetus, et on vaja mingite asjade selgumist oodata. Lepitaja sel põhjusel lepitamist peatada ei saa. 

„Ma ütlen veel kord, et pooled võivad ju kokku leppida, et nad lükkavad mingeid asju edasi, aga seda, 

et lepitaja ütleb, et mina nüüd otsustasin peatada ja tulete minu juurde uuesti kahe nädala pärast, 

vot sellist asja ei tohi olla.“ (Ametiühingute liit) 

Teenuste miinimummahu määramiseni. Lepitamine peatatakse, kui on esmatarbevajadusi täitvas 

organisatsioonis on välja kuulutatud streik, aga ei ole kindlaks määratud miinimum teenuste mahtu. 

„... läheb streigiks, aga ei olnud määratletud miinimum teenuste mahtu. Selle peab määrama valitsus 

või kõrgem organisatsioon. Seda ei tee päevaga ära. Tähendab, oli vaja peatada menetlus, et 

määrata ära miinimum...“ (Lepitaja) 

Lepitaja otsus koos osapoolte põhjendusega. Lepitamise peatamine saab toimuda ainult lepitaja 

otsusel nii, et mõlemad osapooled on nõus. 

„Vaata, ega seda otsust ju... Lepitaja seisukohalt sa ei saa võtta seda vastu lihtsalt niisama. Sa pead 

tunnetama seda, et pooled seda aktsepteerivad, see on tõesti vajalik. Mitte, et sa mõtled, võtame aja 
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maha, teeme vot seda. Kui pooled ei ole sellega nõus, neil tekib kohe õigus kaevata lepitaja tegevus 

kohtusse.“ (Lepitaja)  

Omavaheliste läbirääkimiste pidamiseks. Kui osapooled otsustavad omavahel läbirääkimisi pidada, 

siis on otstarbekas lepitamine peatada, kuna ei ole selge, kas nende omavahelised läbirääkimised ka 

sihile viivad. Sellisel juhul võib lepitamine lõppeda raugemisega, kui osapooled ei näita enam mingit 

huvi lepitaja juurde tulla. 

„Ja teine koht, kus seda on kasutatud on just see, kus tööandja ei tahtnud laua taha tulla. Lepitaja, 

tänu lepitajale tuldi laua äärde, hakkasid läbirääkimised käima ja siis lepitaja ütles: „okei, peatame 

lepitusprotsessi ja jätkate lepitamist ilma lepitaja vahenduseta.“ (.) Ehk teisisõnu, tema ülesanne oli 

täidetud, aga oli näha, et sealt võib veel konflikte üles tulla, ühesõnaga peatas selle enda osalemise ja 

läbirääkimised jätkusid poolte vahel ilma lepitaja sekkumiseta ...“ (Ametiühingute liit) 

Vastavalt praegusele regulatsioonile. Lepitamise peatamine peaks toimuma vastavalt praegusele 

regulatsioonile. 

Küsija: ... täna ütleb see määrus. Ütleb, et peatada võib, kui pooled ei ole esitanud vajalikke 

dokumente, kui üks pooltest, ei ole ilmunud koosolekule ja kui koosoleku käigus selgub, et vajatakse 

täiendavaid dokumente, ekspertide arvamusi või teisi toiminguid. Vastaja: No aga see on ju piisav …“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 367. Lepitamise peatamise alused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ekspertide arvamuse küsimine, uuringute 
tegemine 

X X X - - - X 

Ei peaks üldse olema võimalik peatada X X - - - X X 

Lepitamise läbiviimist takistavate asjaolude 
ilmnemisel 

- X - - X - X 

Majanduslikel põhjustel - X - X - - - 

Osapoolte otsus mingite asjaolude selgumiseni - - - X - X - 

Teenuste miinimummahu määramiseni - - - - - - X 

Lepitaja otsus koos osapoolte põhjendusega - - - - - - X 

Omavaheliste läbirääkimiste pidamiseks - - - X - - - 

Vastavalt praegusele regulatsioonile - - - - - X - 

Tabel 368. Lepitamise peatamise alused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Ekspertide arvamuse küsimine, uuringute 
tegemine 

- X - 

Ei peaks üldse olema võimalik peatada - X - 

Lepitamise läbiviimist takistavate asjaolude 
ilmnemisel 

- - X 

Majanduslikel põhjustel - X - 

Osapoolte otsus mingite asjaolude selgumiseni - - - 

Teenuste miinimummahu määramiseni - - - 
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Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepitaja otsus koos osapoolte põhjendusega - - - 

Omavaheliste läbirääkimiste pidamiseks - - - 

Vastavalt praegusele regulatsioonile - - - 

Lepitamise lõpetamise alused 

Siia alla on kodeeritud erinevad osapoolte seisukohad selle osas, kuidas ja millal peaks otsustama 

lepitamise lõpetamise. Siin on nii lõpetamise põhjused, kui see, kelle otsusel peaks lepitamise 

lõpetamine toimuma. 

Vastuste liigid: 

1. Leppimuse mitte saavutamine; 

2. Lahenduseni jõudmine; 

3. Osapoolte otsusel, osapoolte huvi puudumisel; 

4. Ühe osapoole otsusel, osapoole mitteilmumisel, ühe osapoole väljumisel protsessist; 

5. Lepitaja otsusel; 

6. Lepitamise tähtaja saabumisel; 

7. Praegune regulatsioon  sobib; 

8. Streigitähtaja saabumisel; 

9. Andmete puudumisel; 

10. Mitte lepitaja otsusel; 

11. Lepitamise peatamist lõpetavat sündmust ei ilmnenud, peatamine on kestnud väga pikalt. 

Leppimuse mitte saavutamine. Lepitamise lõpetamise aluseks peaks olema tõdemus, et leppimust ei 

ole võimalik saavutada.  

„... kui lepitamine ei toimunud, on olemas sellest protokoll ja töötajatel ilmub õigus streik 

korraldada.“ (Ametiühing) 

„teine on see kui ta näeb et pooled on lepitamatud“ (Tööandja) 

Lahenduseni jõudmine. Teine, selgelt määratletav põhjus, lepitamise lõpetamiseks on kokkuleppeni 

jõudmine. Aga siia on kodeeritud ka vastused, mille kohaselt on lahenduseni jõudmine lepitamise 

lõpetamise põhjuseks. Lahenduseks võib olla ka menetluse läbi viimise lõppemine ilma osapoolte 

kokkuleppeta.  

„Kui lepitamine on toimunud, osapooled leppisid kokku, siis sõlmitakse kollektiivleping, koostatakse 

protokoll.“ (Ametiühing) 

„No lepitaja peaks jõudma alati mingisuguse lahenduseni, arvan mina, muidu ei ole mõtet ju lepitaja 

juurde minna.“ (Tööandja) 

„Kui menetlus on täiesti läbi viidud ja kuskile ei jõutud, siis lepitaja lõpetab.“ (Lepitaja) 

Osapoolte otsusel, osapoolte huvi puudumisel. Siia on kodeeritud vastused, mille kohaselt on 

osapooltel õigus otsustada, millal lepitamine lõpetada. Samuti on siia kodeeritud vastused, mille 

kohaselt osapoolte ühise huvi puuduminepeaks viima lepitamise lõppemisele. 
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„... siin võid sa tõesti tööandjaga kokku leppida. Näiteks, tööandja ütleb: “Kuule, lõpetame selle 

lepitaja juures, teeme oma diili ära. Okei, ma ei ole nõus selle teie ettepanekuga, see *lepitaja+ annab 

sellise ettepaneku, ma ikkagi pakuks sulle sellist varianti.““ (Ametiühing) 

„... kui osapooled tunnistavad, see peaks olema ju protseduurireeglites kirjas. Kui osapooled 

tunnistavad, et me ei jõua kokkuleppele. Ega see riiklik lepitaja ei saa seda *lõpetamise otsust+ oma 

peast võtta. See on kolmepoolne tegevus. Kas me otsustame nüüd, et me ei jõudnud kokkuleppele? 

Minu tegevus on lõppenud. Sel korral nulliga.“ (Ametiühingute liit) 

„ma vaataks nüüd selles vaimus, et kui nad *osapooled+  ei naase *lepitamisele+, siis järelikult saab 

selle toimiku panna kõrvale ja öelda, et poolte huvi puudus ja lõpetatakse see ära.“ (Ametiühingute 

liit) 

„Üks on selge: osapooled on kokku leppinud ja nõus alla kirjutama teatud tingimustel kolmepoolsele 

kokkuleppele. Kaks osapoolt ja riiklik lepitaja. See on lihtne.“ (Lepitaja) 

Ühe osapoole otsusel, osapoole mitteilmumisel, ühe osapoole väljumisel protsessist. Juhul, kui üks 

osapool näitab selget soovi lepitamisel mitte osaleda, siis võib lepitamise lõpetada. Siia alla läheb ka 

see, kui ametiühingud annavad lepitamise keskel teada streikimise kuupäeva, sest sisuliselt on see 

ühepoolne otsus lepitamine ära lõpetada. Erineb eelmisest koodist selle poolest, et siin piisab ka ühe 

osapoole otsusest mitte osalemiseks. 

„Sest kui teine poole ei ilmu välja, siis teine pool ei soovi *lepitamisel osaleda+. See juba näitab teise 

poole tahet, kas ta üldse *tahab+ lepitada, kokku leppida või mitte. Küsija: Siis juba pigem lõpetada? 

Vastaja: Siis juba, jah, lõpetada. Kui ta ikka välja ei ilmu, noh …“ (Ametiühing) 

„Lepitusest väljumine on selline, et... Mul oleks ka siis üks lahendus, et kui on hinnang, kui osapoolte 

hinnangul on lepitamine toimunud ebamõistlikult pikka aega, siis võib streigihoiatuse anda.“ 

(Ametiühingute liit) 

„See, kes algatab, sellel on võimalus peatada.“ (Tööandja) 

Lepitaja otsusel. Lepitamise lõpetamine võib toimuda (teatud juhtudel) lepitaja otsusel ning selle 

otsuse tingimuseks ei ole osapoolte nõusolek. Või osapoole soovile lisaks on vaja lepitaja otsust. 

Mõne vastuse kohaselt on ainult lepitajal õigus otsustada lepitamise lõpetamine, mõne kohaselt vaid 

teatud juhtumitel (nt osapoolte mitteilmumisel) 

„Küsija: Aga kui nad ei ilmu välja ja alla ka ei kirjuta, kas siis lepitus ei...? Vastaja: Ei, lepitus... sellele 

ei kirjutagi pooled alla. Lepitaja otsustab, pooled ei kirjutagi alla, sellele kirjutab alla lepitaja.“ 

(Ametiühingute liit) 

„(.) Kui läbirääkimiste käigus ilmneb, et edasiminekut ei ole. Kui on näha, et pooltel ei ole enam soovi 

kokkuleppele minna, vaid tahavadki (.) tahavad... See ei ole ka päris see, et lepitaja ei saa langetada 

otsust selle põhjal, et noh teised tahavad lollust teha ja kui lepitaja näeb, et seda on võimalik ära 

hoida, siis lepitaja peab tegema kõik, et seda ära hoida.“ (Lepitaja) 

„Kas me räägime mingist sellisest tähtajaga seotud või mingist muust mudelist või jääme selle juurde, 

et lõpuks ongi, et see on siis lepitaja enda hinnanguline otsus. Mis siin muud olla saab?“ (Tööandjate 

liit) 
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Lepitamise tähtaja saabumisel. Kui lepitamisele on ette pandud ajaline pikkus, siis selle tähtaja 

saabudes peakski lepitamine lõppema. Siia alla ei ole pandud streigitähtajaga seotud lepitamise 

tähtaja saabumist, kuna tegemist on oluliselt erineval põhimõttel määratava tähtajaga. Need on 

kodeeritud eraldi. 

„Pikkus peaks olema ette kirjutatud, kas see on kolm kuud või kuus kuud. Tuleks läbi mõelda, kui pikk 

peaks lepitus olema v-o peaks sõltuma organisatsiooni ja töötüli suurusest, aga, kogupikkus peaks 

olema ette kirjutatud. See oleks ka lepitamise lõpetamise aluseks.“ (Lepitaja) 

„Lepitust otsivad osapooled saavad lepitusest väljuda siis, kui kas tähtaeg on ületatud aga mingil 

muul põhjusel eriti ega neil ei ole õigust iseenesest.“ (Tööandjate liit)  

Praegune regulatsioon  sobib. Vastused, mille kohaselt peaks lepitamise lõpetamine toimuma nii 

nagu praegu on võimalik. 

„No need on täna väga ilusti seal ka kirjas ja olemas, et juhul, kui siis üks pool leiab... See, kes 

algatab, sellel on võimalus peatada *vastaja pidas silmas lõpetamist+. Ja riiklik lepitaja ise saab 

peatada selle oma menetluse sellega, et... Või lõpetada...“ (Lepitaja) 

Streigitähtaja saabumisel. Lepitamise lõppemine peaks toimuma streigitähtaja saabumisel, kui 

lepitamise tähtaeg on pandud sõltuma töötajate-poolsest streigitähtajast. See kategooria on seotud 

selle vastuste liigiga, kus üks osapool otsustab lepitamise lõpetada. 

„Ja kui seda lahendust selle kahe nädalaga *streigi etteteatamise ajast alates+ ei õnnestu leida, siis on 

ütleme tõesti küsimus selles, et kuidas pooled ise asju hindavad. Kui lepitaja ütleb, et kuulge olete 

peaaegu... 5 päeva veel või nädal aega veel, kui siis otsustatakse, AÜ ütleb, et me lükkame streigi 

edasi, pingutame nädal aega veel. Aga kui AÜ ütleb, et ei meid see ei rahulda, me ei näe siin 

tulemust, eks ole. Siis on kell kukkunud mingisugust eraldi erimeelsuste protokolli pole vaja ja ongi 

lepitusmenetlus lõppenud ja streik algab.“ (Ametiühingute liit) 

Andmete puudumisel. Lepitamise võiks lõpetada, kui osapooled pole esitanud vajalikke andmeid või 

infot, mis on vajalik lepitusmenetluse korraldamisel. 

„... võib ju mõtiskleda selle üle, kui pooled ei ole võetud kohustusi täitnud. Või, näiteks *pole+ esitanud 

neid argumente. Või andmeid ei ole saanud. Tal ei ole midagi teha, ta ei saa seda kätte, eks ole. Selles 

mõttes siis, kõik need asjaolud, mis takistavad tal *lepitajal+ sisuliselt edasi minemast.“ (Tööandja) 

Mitte lepitaja otsusel. Lepitamise lõpetamise aluseks ei tohiks olla lepitaja otsus. Lepitamine lõppeb 

muudel alustel (tähtaja saabumine, osapoolte otsus), kuid lepitajal ei ole siin vabadust otsustada. 

„Ma ei näe mingit otsest vajadust sellise vormiliste või sisuliste kriteeriumite ja jaoks, mille puhul 

lepitaja võiks öelda, et ma olen nüüd lepitamise lõpetanud.“ (Ametiühingute liit)  

Lepitamise peatamist lõpetavat sündmust ei ilmnenud, peatamine on kestnud väga pikalt. 

Lepitamise võiks lõpetada, kui lepitamise peatamisest on teatud aeg möödas ning peatamist 

lõpetavat sündmust ei ilmnenud. 

„... kui ta on peatatud rohkem kui aastaks, siis see olukord on muutunud ja siis tuleb alustada (.) 

teatud uuelt tasandilt.“ (Ametiühingute liit) 
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Tabel 369. Lepitamise lõpetamise alused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Leppimuse mitte saavutamine X X - X - - X 

Lahenduseni jõudmine X X - X - - X 

Osapoolte otsusel, osapoolte huvi puudumisel - X - X X X X 

Ühe osapoole otsusel, osapoole mitteilmumisel, 
ühe osapoole väljumisel protsessist 

X X - X - X X 

Lepitaja otsusel - - - X X - X 

Lepitamise tähtaja saabumisel X - - - X - X 

Praegune regulatsioon  sobib X - - - - - X 

Streigitähtaja saabumisel - - - X - X - 

Andmete puudumisel X - - - - - - 

Mitte lepitaja otsusel - - - - - X - 

Lepitamise peatamist lõpetavat sündmust ei 
ilmnenud, peatamine on kestnud väga pikalt 

- - - X - - - 

Tabel 370. Lepitamise lõpetamise alused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Leppimuse mitte saavutamine - X X 

Lahenduseni jõudmine - X X 

Osapoolte otsusel, osapoolte huvi puudumisel - X - 

Ühe osapoole otsusel, osapoole mitteilmumisel, ühe 
osapoole väljumisel protsessist 

- X - 

Lepitaja otsusel - - - 

Lepitamise tähtaja saabumisel - X - 

Praegune regulatsioon  sobib - X - 

Streigitähtaja saabumisel - - - 

Andmete puudumisel - X - 

Mitte lepitaja otsusel - - - 

Lepitamise peatamist lõpetavat sündmust ei ilmnenud, 
peatamine on kestnud väga pikalt 

- - - 

 

Peatamise ja lõpetamise probleemid 

Vastuste liigid: 

1. Ei ole olnud; 

2. Lepitus lõpetati tulemusega, millega üks või mõlemad osapooled pole rahul; 

3. Üks osapool pole nõus lepitamise lõpetamisega; 

4. Pärast peab nullist alustama; 

5. Lepitaja institutsioon ei anna streikimise luba; 

6. Lepitaja pole teatanud lepituse tulemust; 

7. Mõlemad osapooled kaovad lepitusmenetlusest; 

8. Protsess on unustatud. 

Ei ole olnud. Ei ole olnud, ei oska öelda, ei mäleta. 
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„Küsija: Kas teil selle lepitamise lõpetamisega oli mingeid probleeme? Vastaja: Ei tule küll ette 

praegu. Ei mäleta, et mingeid probleeme oleks.“ (Ametiühing)  

„Küsija: Lepitamise lõpetamise või peatamisega seotud probleeme, kas võis olla? Vastaja: Mina ei 

oska kahjuks küll öelda.“ (Tööandja) 

Lepitus lõpetati tulemusega, millega üks või mõlemad osapooled pole rahul. Kuna lepitamise 

tulemusena ei jõutud kokkuleppele, siis ei ole osapooled lepitamise tulemusega rahul. 

„Vastaja: Kui sellele järgneb pärast seda streik, siis tähendab, ühist keelt ei leitud ju. Küsija: Lihtsalt 

sellepärast, et see tulemus ei olnud … Vastaja: Kuigi seal lepitaja pakkus *erinevaid variante 

lepitamise käigus+, aga need variandid ei rahuldanud ei üht ega teist poolt lõpptulemusena.“ 

(Ametiühing) 

„Ja tegelikult see lõppeski nii, et riiklik lepitaja üritas leida seal mingit kompromissi, mida ta... Ta tegi 

kaks pakkumist kummalegi poolele... Me olime nõus, ametiühing ei olnud nõus  ja tulimegi sealt 

lihtsalt niisama targalt tulema.“ (Tööandja) 

Üks osapool pole nõus lepitamise lõpetamisega. Osapool ei nõustu lepitamise lõpetamisega. 

„... me ütlesime, et me ei ole sellega nõus ja meie leidsime, et sellest on see läbirääkimisprojekt täiesti 

nullis, … Me ei kirjutanud muuseas allagi sellele. Andis meile, ainult tema paber on siin. Tema luges 

selle otsuse tehtuks, aga meie sinna alla ei kirjutanud tookord. See oli nö. ühepoolne või 

tema*lepitaja+poolne.“ (Ametiühing) 

„Kus see *lepitaja+, (.) üritab sõlmida (.) protokolli. Lepitaja üritab sõlmida protokolli ja teine pool ei 

anna allkirja Küsija: Jah, siis ei peaks üldse tegema? Vastaja: Siis ongi see, et ma ei tea (.) Pooltel on 

mõistlik kuulutada mingil ajal see lepitus ebaõnnestunuks.“ (Ametiühingute liit) 

Pärast peab nullist alustama. Lepitamise peatamine osutus ebamõistlikuks, kuna see nullis kogu 

eelneva läbirääkimiste protsessi. 

„Aga tagantjärele hinnates, ütleks ma nii, et see *lepitamise peatamine+ ei olnud mõistlik, sest 

igasugune peatamine tähendab sisuliselt protsessi nullist alustamist pärast seda. Küsija: See ikkagi ei 

olnud … Põhimõtteliselt see oli nagu lõpetatud, ja siis te pärast alustasite uuesti? Vastaja: No sa võid 

alustada, aga kõik see, mis enne oli olemas, on ikkagi kusagile kadunud. sa ei saa tegelikult selle koha 

pealt edasi minna, kus sa olid enne peatamist.“ (Ametiühing) 

Lepitaja institutsioon ei anna streikimise luba. Kõik osapooled ei ole aru saanud sellest, et lepitaja 

mitte ei anna streikimise luba vaid, lepitamise protseduur peab lihtsalt olema läbitud, et streikimise 

õigust teostada. 

„See streigi luba, streikimiseks ei ole luba vaja, streikimiseks on vaja läbida see *lepitamise+ 

protseduur ja siin ei saa keegi öelda, et ma luban või ei luba. See peaks olema korrektne, sest selles 

osas on täna küllaltki palju arusaamatusi ja muidugi eks osaliselt on nad tingitud ka sellest, et meie 

oma inimesed ei jaga piisavalt hästi matsu ...“ (Ametiühingute liit) 

Lepitaja pole teatanud lepituse tulemust. Lepitaja ei ole lõpetanud lepitamist selge otsusega.  
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„Vastaja 1: Ja meie isegi ei saanud mingisugust kirja või tunnistust selle kohta, et meie pöördumine 

riikliku lepitaja poole oleks saanud mingi lahenduse. Vastaja 2: No see on tema obligatoorne 

kohustus, kui ta võtab menetlusse, on kirjalikult poolte allkirjadega, kui ta lõpetab, siis peab olema 

lõpetatud. Vastaja 1: Mitte midagi taolist *ei toimunud+.“ (Ametiühingute liit) 

Mõlemad osapooled kaovad lepitusmenetlusest. Osapooled ei ilmu lepitusprotsessile. 

„Meil on üks juhtum olnud selline, kus helistab mulle töötajad, tööandja kui ka töötajad sealt, kus nad 

ilusti ütlevad, et: „meil on nüüd hädasti lepitust vaja.“ Kõik saavad kokku niimoodi pidulikult. Mingi 

hetk kaovad mõlemad ära. Ja siis 2 aastat hiljem selgub, et on kokkuleppele saanud. Nad ei taha seda 

kokkulepet näidata, sest see on ümbrikupalkadest.“ (Ametiühingute liit) 

Protsess on unustatud. Keeruline protsess, millele ei ole lepitaja juures lahendust leitud on lihtsalt 

jäänud venima, mingit edasiminekut ei ole. 

„Me oleme sellega olnud riikliku lepitaja juures. Riiklik lepitaja on meie protseduuri unustanud. Meil ei 

ole isegi mingit lahendit. KFE kaudu./.../ Ja riiklikul lepitajal ei olnud, kas tal ei olnud huvi või unustas 

ära selle teema. Me peame rääkima, kas meil tuleb seda palka juurde või ei tule selle valitsuse ajal.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 371. Peatamise ja lõpetamise probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei ole olnud X X - - - - X 

Lepitus lõpetati tulemusega, millega üks või 
mõlemad osapooled pole rahul 

X X - - - - - 

Üks osapool pole nõus lepitamise lõpetamisega - X - X - - - 

Pärast peab nullist alustama - X - - - - - 

Lepitaja institutsioon ei anna streikimise luba - - - - - X - 

Lepitaja pole teatanud lepituse tulemust - - - - - X - 

Mõlemad osapooled kaovad lepitusmenetlusest - - - X - - - 

Protsess on unustatud - - - - - X - 

Tabel 372. Peatamise ja lõpetamise probleemid – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Ei ole olnud - X X 

Lepitus lõpetati tulemusega, millega üks või mõlemad 
osapooled pole rahul 

- X - 

Üks osapool pole nõus lepitamise lõpetamisega - X - 

Pärast peab nullist alustama - X - 

Lepitaja institutsioon ei anna streikimise luba - - - 

Lepitaja pole teatanud lepituse tulemust - - - 

Mõlemad osapooled kaovad lepitusmenetlusest - - - 

Protsess on unustatud - - - 
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3.5 Riikliku lepitaja määramine ja taandamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alljärgnevates alapeatükkides (paksus kirjas) vastused leitakse, on 

järgmised: 

 Millised peaksid olema nõudmised riiklikule lepitajale? – Lepitaja isikuomadused / Lepitaja 

kvalifikatsioon 

 Kuidas peaksid töösuhte osapooled, nende esindajad osalema riikliku lepitaja määramisel? - 

Lepitaja kandidaadi välja pakkumine / Lepitaja nimetamine 

 Millistel tingimustel peaks pooltel olema õigus taotleda riikliku lepitaja taandamist? – 

Lepitaja taandamine – põhjused / Lepitaja taandamine – kes võib taandada  

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

kesliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 

lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid. 

Lepitaja isikuomadused  

Uurimisküsimus: Millised peaksid olema nõudmised riiklikule lepitajale? 

Lepitaja isikuomadused, sotsiaalsed oskused, vanus jmt. 

Vastuste liigid: 

1. Erapooletu; 

2. Hea suhtleja; 

3. Vanuseline kriteerium; 

4. Tasakaalukas; 

5. Usaldusväärne; 

6. Isikuomadused pole olulised; 

7. Vastutustunne; 

8. Rahvuslike eelistusteta; 

9. Aus ja õiglane; 

10. Vääriline Eesti riigi esindaja. 

Erapooletu.  

„sõltumatu ja erapooletu asjatundja“ (Ametiühing)  

„ta peaks olema mõlema osa poole suhtes neutraalne.“ (Tööandja) 

Hea suhtleja.  

„No igal juhul ärakuulamise oskus peaks tal küll hea olema.“ (Ametiühing) 

„hea kuulaja ja suhtleja ja see on keeruline töö.“ (Lepitaja) 

„väga hea kuulaja“ (Tööandja) 
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Vanuseline kriteerium. 

„... mitte, jah, alla 35.“ (Ametiühing) 

„mingisugune see viimane kriteerium võiks olla. See võiks küll olla jah, mida üle ei tohiks minna. /.../ 

Jah, ülevalt poolt, altpoolt ei oska nüüd … väga … põhimõtteliselt altpool võiks ka olla ikka mingi.“ 

(Ametiühing) 

„Kas on vaja vanusepiirangut, võib-olla kakskümmend üks aastat, mingil määral. Ei saa ju võtta 

presidendi vanusepiirangut kolmkümmend viis aastat, see on jama, noori inimesi, tublisid inimesi küll 

ja küll.“ (Lepitaja) 

Tasakaalukas.  

„... rahulik ja tasakaalukas ning on valmis ise kompromislikke lahendusteid otsima.“ (Ametiühing) 

„hea närvikavaga inimene, ta peaks mõistlik olema oma otsustes.“ (Tööandja) 

Usaldusväärne.  

„Selline inimene, keda võib usaldada“ (Ametiühing) 

„Selline neutraalne ja autoriteetne, aktsepteeritud.“ (Tööandja) 

Isikuomadused pole olulised. 

„No mismoodi sa määratled seda? Seda on ju isegi raske mõõta, kas mingi testiga seda, et 

intelligentsus üle 90-ne? Et selles mõttes need isiksuse omadused võib kõrvale jätta.“ (Tööandja) 

Vastutustunne.  

„See inimene peaks nagu natukene ise oma tööst aru saama, et ta on natukene rohkem kui lihtsalt 

riiklik lepitaja. Et ta on ka paljude inimeste töösuhete otsustaja.“ (Ametiühing) 

Rahvuslike eelistusteta. 

„Sellel inimesel ei pea olema rahvuslikke eelarvamusi – see on väga oluline Eesti puhul.“ (Ametiühing) 

Aus ja õiglane.  

„.. isikutunnuseid on keeruline panna, eks need tulevad jälle sihukesed üldised, et aus ja õiglane ja 

midagi sarnast saab jälle sealt kohtunike omast võtta.“ (Lepitaja) 

Vääriline Eesti riigi esindaja. 

„... iseloomuomadustelt ja eetika ja tõekspidamiste poolest olema vääriline Eesti riigi esindaja. Muidu 

ei ole ei tal ega Eesti riigil autoriteeti.“ (Lepitaja) 
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Tabel 373. Lepitaja isikuomadused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Erapooletu X X - X X - - 

Hea suhtleja X X - - - - X 

Vanuseline kriteerium X X - - - - X 

Tasakaalukas X X - - - - X 

Usaldusväärne X X - - - - - 

Isikuomadused pole olulised X - - - - - X 

Vastutustunne - X - - - - - 

Rahvuslike eelistusteta - X - - - - - 

Aus ja õiglane - - - - X - - 

Vääriline Eesti riigi esindaja - - - - - - X 

Tabel 374. Lepitaja isikuomadused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  Ei ole osalenud Osalenud lepitamisel Ei ole määratud 

Erapooletu X X X 

Hea suhtleja X X - 

Vanuseline kriteerium X X - 

Tasakaalukas X X X 

Usaldusväärne - X - 

Isikuomadused pole olulised - X - 

Vastutustunne - X - 

Rahvuslike eelistusteta - - X 

Aus ja õiglane - - - 

Vääriline Eesti riigi esindaja - - - 

Lepitaja kvalifikatsioon 

Uurimisküsimus: Millised peaksid olema nõudmised riiklikule lepitajale? 

Siia on kodeeritud erinevad töökogemuse, teadmiste ja oskuste poolest lepitaja vajalikud eeldused. 

Vastuste liigid: 

1. Juriidilised teadmised; 

2. Elukogemus, üldine töökogemus; 

3. Majandusalased teadmised, tootmisalased teadmised; 

4. Kõrgharidus; 

5. Kogemused sotsiaaldialoogiga; 

6. Nimetajad ise otsustavad; 

7. Ei pea olema juriidiline haridus; 

8. Analoogia ametnikuga, riigitöö kogemus; 

9. Juhtimiskogemus; 

10. Asjatundlikkus; 

11. Lavastamise oskus; 

12. Keeleoskus. 

Juriidilised teadmised. 
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„... tundma seadusi ja nendes hästi orienteeruma“ (Ametiühing) 

„... juriidiline haridus, aga mitte ainult.“ (Tööandja) 

Elukogemus, üldine töökogemus.  

„See on inimene suure elukogemusega“ (Ametiühing) 

„... teatavate kogemustega, see ei peagi nüüd haridus näitajad olema, mis ma räägin, aga samades 

valdkondades tööd andnud ja saanud mingeid vastavaid kogemusi“ (Tööandja)  

Majandusalased teadmised, tootmisalased teadmised. 

„...  tal peaks olema mingisugune majanduslik taust.“  (Ametiühing) 

„... majandus, ikkagi see selline suhteliselt selline üldine“ (Tööandja) 

Kõrgharidus. 

„See inimene on kindlasti kõrgharidusega.“ (Ametiühing) 

„No kvalifikatsiooni puhul esmane ja kindel nõue on juriidiline nõue. Kas ta nüüd peab olema just 

advokaat, noh see on nüüd küsitav, sellepärast et noh, advokaadid on ka erinevad. Ja õigus on 

sihukene erinev ja väänatav ja nii edasi, aga juriidiline kõrgharidus, jah, loomulikult.“ (Tööandja) 

Kogemused sotsiaaldialoogiga. 

„.. see inimene peaks sotsiaaldialoogist ja ametiühingutest ja partneritest teadma palju. Kas on olnud 

koostöös nendega … või osalenud läbirääkimistel, kogemused läbirääkimisel.“ (Ametiühing) 

„... peaks omama teadmisis nii tööandjate poole pealt kui ka ametiühingute liinis.“ (Tööandja) 

Nimetajad ise otsustavad. Nimetajad ise otsustavad, millised omadused peavad lepitajal olema. 

„... tänasel päeval see läbirääkimine toimub nimetamisel, ametiühing- tööandajad lepivad kokku, siis 

ma usun, et see on nagu selle kriteeriumi välja töötamine, et see inimene peaks vastama nendele 

kriteeriumitele.“ (Ametiühing) 

„Lepitaja isiku ja kvalifikatsioonitunnuseid ei peaks eraldi olema määratud. Osapooled, kes ta 

nimetavad peaksid olema mõlemad selle kandidatuuriga rahul ja see peakski määrama, kes 

nimetatakse.“ (Lepitaja) 

Ei pea olema juriidiline haridus. 

„... ei ole eriti oluline kas see on juriidiline või mitte – igasugune kõrgharidus avardab silmaringi.“ 

(Ametiühing) 

„Juriidilise haridusega ei ole suurt midagi...“ (Lepitaja) 

Analoogia ametnikuga, riigitöö kogemus. 
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„Noh praegu käib vaidlus, kes sai ministriks ja kas neil on piisav kompetents, kes sai riigikogu liikmeks 

ja kas neil on piisav kompetents, et see on kõrgemate riigiametnike kompetentsi üldküsimus. Küsija: 

See on tegelikult, seal on ta määratud ja see on piisav? Vastaja: Jah, seal ei ole öeldud, et ta peab 

olema ökonomist, et ta peab olema jurist, et ta peab olema bioloog või kes iganes. Siis me esitame 

juba ka küsimuse, kas ajaloolane võib olla peaminister või keemik peaminister.“ (Ametiühingute liit) 

Juhtimiskogemus. 

„Ma arvan, et tal peaks selgelt olema mingisugune juhtimiskogemus. Organisatsiooni 

juhtimiskogemus.“ (Tööandja) 

Asjatundlikkus. 

„... erapooletu asjatundja.“ (Ametiühing)  

Lavastamise oskus. 

„Siin on hoopis võibolla, et teatrikooli läbimine.“ (Lepitaja) 

Keeleoskus. 

„Peab valdama vähemalt kaht keelt, vastavalt eesti ja vene keelt.“ (Ametiühing) 

Tabel 375. Lepitaja kvalifikatsioon – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Juriidilised teadmised X X - - X - - 

Elukogemus, üldine töökogemus X X X - - - - 

Majandusalased teadmised, tootmisalased 
teadmised 

X X - - - - - 

Kõrgharidus X X X - X - X 

Kogemused sotsiaaldialoogiga X X - - - - - 

Nimetajad ise otsustavad - X - X - - X 

Ei pea olema juriidiline haridus - X - - - X X 

Analoogia ametnikuga, riigitöö kogemus - X - - - X X 

Juhtimiskogemus X - - - - - - 

Asjatundlikkus - X - - X - - 

Lavastamise oskus - - - - - - X 

Keeleoskus - X - - - - - 

Tabel 376. Lepitaja kvalifikatsioon – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Juriidilised teadmised X X - 

Elukogemus, üldine töökogemus X X X 

Majandusalased teadmised, tootmisalased teadmised X X X 

Kõrgharidus X X X 

Kogemused sotsiaaldialoogiga X X - 

Nimetajad ise otsustavad - X - 
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Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Ei pea olema juriidiline haridus - - X 

Analoogia ametnikuga, riigitöö kogemus - X - 

Juhtimiskogemus - X - 

Asjatundlikkus - - X 

Lavastamise oskus - - - 

Keeleoskus - - X 

Lepitaja kandidaadi välja pakkumine 

Uurimisküsimus: Kuidas peaksid töösuhte osapooled, nende esindajad osalema riikliku lepitaja 

määramisel? 

Vastuste liigid: 

1. Töötajad ja tööandjad peavad kokkuleppel nimetama; 

2. Töötajad tööandjad ja keegi veel; 

3. Liitudelt küsitakse ainult arvamust; 

4. Riigikantselei. 

Töötajad ja tööandjad peavad kokkuleppel nimetama. Siia alla on kodeeritud vastused, mille 

kohaselt peavad töötajad ja tööandjad kokkuleppel nimetama lepitaja kandidaadi. Samuti vastused, 

mille kohaselt peaks see toimuma nagu praegu. 

„Vastaja: Tänapäeval on see seadusega määratud. Lepitajat valitakse iga kolme aasta pärast, 

Sotsiaalministeeriumi, tööandjate ja töötajate keskliitude ühise kokkuleppe alusel. Esimest korda 

valitakse lepitajat  tööandjate keskliitude esindajate hulgast, teist korda – töötajate keskliitude 

esindajate hulgast. Küsija: Kes ja kuidas peaks riikliku lepitaja valima/nimetama? V: See protseduur 

on tänapäeval määratud ning vist pole vajadust seda muuta.“ (Ametiühing) 

„Ja. Ma leian, et see läbi keskliidud esitavad need kandidaadid, et see pole vast halb, võiks nii olla.“ 

(Tööandja)  

Töötajad tööandjad ja keegi veel. Siin on kodeeritud vastused, mille kohaselt peaks olema kellelgi 

kolmandal õigus öelda, kes on kandidaat, kui osapooled ise ei saa omavahelkokkuleppele. 

„No ta võiks jääda nii nagu praegu on, et mõlemad pooled – nii tööandja, ütleme *ametiühingute+ 

keskliit kui ka tööandjate keskliit. Aga seal võiks olla ka keegi kolmas osapool, et ei tuleks sellist 

situatsiooni kui praegusel hetkel on. Et nad ei jõua kokkuleppele, need keskliidud.  Küsija: Kes see 

kolmas osapool siis võiks olla? Vastaja: Ma ei oskagi siin praegu sellist neutraalset öelda.  Küsija: Kas 

see kolmas osapool peaks olema asjasse segatud ainult juhul kui seda kokkulepet ei saada või ta 

peaks olema igal juhul selles protsessis sees? Vastaja: Kui me paneme praegu, ütleme, valitsuse poole 

pealt, siis see kaldub tööandjate keskliidu poole. Need on seotud omavahel väga suuresti. Nii et ma ei 

… no praeguses situatsioonis on kolmandaks osapooleks ju kohus, kes võtab otsuse, nii et noh, ta võib 

nii ka jääda. Praegu on põhimõtteliselt kolmas olemas ju.“ (Ametiühing)  
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„(9) Noh, jah, et tegelikult demokraatia puhul peaks rohkem võimalusi olema. Kui nad ei saa 

kokkuleppele, siis igaüks pakub oma kandidaadi, kuna valitsus on otsustaja, las ta siis otsustab.“ 

(Lepitaja) 

„Vaat sellel võiks olla see kompromiss, et juhul kui pooled*tööandjad ja töötajad+ ei jõua... ma ei tea, 

tõesti mingisuguse mõistliku aja – olgu see siis siin kuus kuud –  jooksul kokkuleppele, siis nimetab 

*leiab kandidaadi+ valitsus ja ongi kõik.“ (Tööandja) 

Liitudelt küsitakse ainult arvamust. Kuna lepitamise funktsioon peab olema riigi poolt tagatud, siis 

peaks keskliitudelt küsima ainult arvamust lepitaja isiku kohta, kuid valitsus ei pea sellest lepitaja 

nimetamisel lähtuma. 

„... riigil on kohustus lepitusmenetlust ajada. Riigil on seega ka oluline roll selle asjamehe määramisel. 

Puhtalt selle pealt, et kui tööandjad ja töövõtjad on omavahel kokku leppinud, see on nüüd valitsuse 

kohustus kõik. Ma arvan, et valitsusel on, kuidas öelda, on hea kui *on+ partnerid, aga kui valitsus 

näeb, et partnerid on puusse pannud, siis valitsusel ei peaks olema automaatset kohustust sellega 

*arvestada+...“ (Lepitaja) 

Riigikantselei. Lepitaja kandidaadi peaks valima ja ametisse nimetama Riigikantselei. 

„Tähendab teeb ilmselt ettepaneku siis riigikantselei vabariigi valitsusele või vastupidi.“ (Lepitaja)  

Tabel 377. Lepitaja kandidaadi välja pakkumine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Töötajad ja tööandjad peavad kokkuleppel 
nimetama 

X X - X X X X 

Töötajad tööandjad ja keegi veel X X - - X - X 

Liitudelt küsitakse ainult arvamust - - - - - - X 

Riigikantselei - - - - - - X 

Tabel 378. Lepitaja kandidaadi välja pakkumine – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Töötajad ja tööandjad peavad kokkuleppel nimetama X X X 

Töötajad tööandjad ja keegi veel - X - 

Liitudelt küsitakse ainult arvamust - - - 

Riigikantselei - - - 

Lepitaja nimetamine 

Uurimisküsimus: Kuidas peaksid töösuhte osapooled, nende esindajad osalema riikliku lepitaja 

määramisel? 

Vastuste liigid: 

1. Valitsus; 

2. Ei oska öelda, ei huvita; 

3. Mitte SoM; 
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4. Mitte valitsus ilma töötajate ja tööandjate liitude nõusolekuta. 

Valitsus. Lepitaja peab ametisse nimetama Vabariigi Valitsus. Samuti vastused, mille kohaselt see 

peaks toimuma nii nagu praegu. Vastused on erinevad selles osas, milline kaal valitsusel lepitaja 

nimetamisel on. On vastuseid, kus valitsuse roll on formaalsus ning valitsus peab lähtuma keskliitude 

esitatud kandidaadist ja on vastuseid, kus valitsuse roll on kandev ning keksliitude esitatud 

kandidaadi arvestamine ei ole oluline. 

„No see on puht formaalsus ja ma usun, et ikka valitsus.“ (Ametiühing) 

„Saadakse lihtsalt teada, et mis ja kuidas, aga määrab ikkagi Vabariigi Valitsus, sest mitte need kaks 

ühiskondlikku organisatsiooni ei vastuta riikliku lepitaja töö eest, tema langetatud otsuste eest, tema 

riigi esindamise eest, vaid Eesti riik. Selles ongi asi. Nemad on ju täiesti kõrval. Neil ei ole mingisugust 

vastutuse kübetki. Vastutuse kübe on Eesti riigil. Ma arvan, et oleks täiesti kohane kui Vabariigi 

Valitsus ta nimetab.“ (Lepitaja) 

„Kes siiamaanigi on nimetanud, mul pole selle vastu midagi.“ (Tööandja) 

Ei oska öelda, ei huvita.  

„Ausalt öeldes meil on täiesti ükskõik.“ (Tööandjate liit) 

Mitte SoM. Nimetaja peaks olema keegi teine, kui Sotsiaalministeerium. 

„Mitte Sotsiaalministeerium, kuna lepitaja ei peaks alluma mingile institutsioonile, vaid ikkagi 

sõltumatu organisatsioon peaks olema.“ (Lepitaja) 

Mitte valitsus ilma töötajate ja tööandjate liitude nõusolekuta. Valitsus ei tohiks nimetada lepitajat, 

kui osapooled ei ole selle kandidaadi osas kokkuleppele jõudnud. 

„... juhul, kui selle määraks ka vabariigi valitsus või näiteks sotsiaalminister, noh, et igal juhul 

tõenäoliselt peaks säilima selline vetoõigus, või ühesõnaga pooled ju peavad seda riikliku esindaja 

isikut... Riikliku lepitajat aktsepteerima, eks-ju. Kuidas seda saavutada, jah... Kuigi, selles mõttes see 

ei ole väga õige, et paratamatult üks ametiaeg kannab sellist ühte lippu ja teine ametiaeg kannab 

teist lippu.“ (Tööandja) 

Tabel 379. Lepitaja nimetamine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Valitsus X X - - X X X 

Ei oska öelda, ei huvita - X X - - - - 

Mitte SoM - - - - - - X 

Mitte valitsus ilma töötajate ja tööandjate 
liitude nõusolekuta 

X - - - - X - 
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Tabel 380. Lepitaja nimetamine – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Valitsus X X X 

Ei oska öelda, ei huvita - X - 

Mitte SoM - - - 

Mitte valitsus ilma töötajate ja tööandjate liitude 
nõusolekuta 

- X - 

Lepitaja taandamine – põhjused 

Uurimisküsimus: Millistel tingimustel peaks pooltel olema õigus taotleda riikliku lepitaja taandamist? 

Siia on kodeeritud nii lepitaja kõrvaldamine kindlast lepituse protsessist kui üldiselt ametist tagasi 

kutsumine. 

Vastuste liigid: 

1. Erapoolikus; 

2. Ei täida oma ülesandeid, ei tule tööga toime, ületab volitusi; 

3. Kuriteo toime panemine; 

4. Analoogia kohtunikuga; 

5. Eetikakoodeksi rikkumine; 

6. Lepitaja isiklikud motiivid; 

7. Ei peaks saama taandada kas konkreetse lepitamise juurest või üldiselt; 

8. Liitude otsus; 

9. ATSi alusel. 

Erapoolikus. Erapoolikus võib olla üldisem, mistõttu peaks lepitaja sellest ametist vabastama ning 

võib olla seotud lepitamise tüli osapooltega, mistõttu võib konkreetselt juhtumist lepitaja ise ennast 

taandada. 

„Kui ta osutuks erapoolikuks, siis ka peab ära minema, sest ta ei vasta lepitaja ameti nõudmistele, ta 

ei oska olla neutraalne.“ (Ametiühing) 

„Ja tema menetluse läbiviimise erapooletusega, et see peab nagu olema mingil alusel, nii nagu 

kohtunike puhul /.../  Peab olema see võimalus või enese taandamine. Kui tema (.) naine näiteks on 

selle tüli pool, siis ei saa lahendada.“ (Lepitaja) 

„Siis ikkagi see, kui on tekkinud selline usaldamatuse õhkkond, et on näha, et lepitaja ei tööta nüüd, 

ütleme... töötab erapoolikult.“ (Tööandja) 

Ei täida oma ülesandeid, ei tule tööga toime, ületab volitusi. Kui lepitaja ei tee oma tööd korrektselt 

või ei saa tööga hakkama. 

„... kui on ikka korduvalt juhtunud niimoodi ,et /…/ *pöördud+ riikliku lepitaja poole ja riiklik lepitaja ei 

suuda pooli rahuldava otsuseni jõuda, no ma arvan, et siis sellel isikul seal, ei ole eriti põhjust olla.“ 

(Ametiühing)  
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„... kui inimene ikka on selles mõttes on ise vale valiku teinud või valesti paika saanud, kes oma 

töökohustustega toime ei tulnud, siis peaks olema võimalus ennetähtaegselt *tagasi kutsuda+, ei ole 

mõtet inimest piinata seal.“ (Tööandja) 

Kuriteo toime panemine. 

„See peab olema väga erandlik kriminaalkuritegu. KAPO teatud küsimused, tahtlik riigi vastane 

tegevus.“ (Ametiühingute liit) 

„See saab olla ainult korruptiivne käitumine. Üks pool annab talle meelehead, eks. Ja siis see peab  

olema ka tõestatud. Et tõepoolest ta oli erapoolik ja sai isikliku kasu sellest.“ (Tööandjate liit) 

Analoogia kohtunikuga.  

„Eks ta on sama menetlus, kuidas kohtunikkegi taandatakse.(5) Täpselt samuti, tõendatakse ära, et 

ta on teinud seda, teist või kolmandat, mis sellest seadusest tulenevalt või tema põhitegevust 

määravatest dokumentidest tulenevalt on seadusevastane ja ....“ (Ametiühingute liit) 

„Ma arvan, et siin mingi analoogia võiks olla kohtuniku statuudiga.“ (Tööandjate liit) 

Eetikakoodeksi rikkumine. Laiemalt vääritu käitumine. Selle alla läheb ka kuritegelik käitumine, mille 

eest karistatakse, kuid vastajad on siin laiemalt viidanud mingitele eetikanormidele. 

„Kui tema au on määritud, siin isegi pole vahet kas see on seotud tema erialaga või mitte.“ 

(Ametiühing) 

„Kuidagi diskrediteerib või, tuleb purjus peaga või midagi sellist.“ (Tööandja) 

Lepitaja isiklikud motiivid. Lepitaja võib ise tagasi astuda, kui tal on selleks mingi vajadus. 

„Võib ära minna vist erinevatel isiklikel motiividel ja perekondlikel põhjustel.“ (Ametiühing) 

Ei peaks saama taandada kas konkreetse lepitamise juurest või üldiselt. Lepitajat ei peaks olema 

võimalik taandada eelkõige konkreetse lepitamise juurest.  

„Ütleme näiteks, kui viiakse, keegi viib selle asja lepitaja juurde. Ütleme, nt. täna viime XXX-i puhul 

asja lepitaja juurde ja kui kellelgi, tööandjatel on nt., õigus see lepitaja taandada, siis alustavad need 

lihtsalt, et seda protsessi venitada, hakkavad teda taandama. Ja selles mõttes seda taandamise 

võimalust ma omalt poolt välistaksin.“ (Ametiühing) 

„Isiklikult arvan, et ei peaks sellist *taandamise+ võimalust üleüldse olema.“ (Ametiühingute liit) 

Liitude otsus. Keskliidud võivad otsustada ja kui nad on ühel meelel, et tuleks taandada, siis võivad ka 

taandada. See kood puudutab küll, seda kes võib taandada, aga teisalt ka aluseid, mis juhul võib 

taandada. Kui osapooled otsustavad, et taandamiseks piisav alus on olemas, siis nad võivadki seda 

teha. 

„... küsimus on siin kindlasti selles, et kui siis tõesti mõlemad osapooled on seda meelt, et lepitaja on 

ikka väga ränga prohmaka teinud, siis teoreetiliselt kui on kokkulepe, lepitaja tagasi kutsuda, ma 

võiksin sellest aru saada. Aga siis peaks olema ka enne seda see kokkulepe lepitaja nimetada.“ 

(Ametiühingute liit) 
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ATSi alusel. Lepitaja kui avalik teenistuja, tuleks nimetada aja tagasi kutsuda vastavalt avaliku 

teenistuse seadusele. 

„.. tegelikult on ta ju ametnik. See on ikkagi riigistruktuur ja ta on ametnik ja ametnikku saab 

taandada ATSi alusel. Siin ei ole vaja midagi mõelda rohkem.“ (Lepitaja) 

Tabel 381. Lepitaja taandamine – põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Erapoolikus X X - X X - X 

Ei täida oma ülesandeid, ei tule tööga toime, 
ületab volitusi 

X X - - - X - 

Kuriteo toime panemine - - - X X X X 

Analoogia kohtunikuga - - - - X X X 

Eetikakoodeksi rikkumine X X - - - - X 

Lepitaja isiklikud motiivid - X - - X X - 

Ei peaks saama taandada kas konkreetse 
lepitamise juurest või üldiselt 

- X - X - X - 

Liitude otsus - - - - - X X 

ATSi alusel - - - - - - X 

Tabel 382. Lepitaja taandamine – põhjused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Erapoolikus X X X 

Ei täida oma ülesandeid, ei tule tööga toime, ületab volitusi X X - 

Kuriteo toime panemine - - - 

Analoogia kohtunikuga - - - 

Eetikakoodeksi rikkumine - X X 

Lepitaja isiklikud motiivid - - X 

Ei peaks saama taandada kas konkreetse lepitamise juurest 
või üldiselt 

X X - 

Liitude otsus - - - 

ATSi alusel - - - 

Lepitaja taandamine – kes võib taandada 

Uurimisküsimus: Millistel tingimustel peaks pooltel olema õigus taotleda riikliku lepitaja taandamist? 

Vastuste liigid: 

1. Valitsus või see, kes nimetas; 

2. Keskliidud või need, kes esitasid, taandavad või teevad ettepaneku valitsusele; 

3. Analoogia kohtunikuga; 

4. Kohus; 

5. Lepitaja ise isiklikel motiividel või konkreetse juhtumi lepitamisest; 

6. ATSi alusel. 
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Valitsus või see, kes nimetas. Siia on toodud vastused, mille kohaselt on õigus taandada valitsusel, 

ministeeriumil või riigil. Samuti vastused, mille kohaselt on sellel õigus taandada, kes lepitaja nimetas 

(kui ei ole täpsustatud, kes nimetas), kuna täna nimetab lepitaja ametisse valitsus.  

„No ma saan aru, et ega siis kui on mitmeid, neid  juhuseid olnud, siis see, kes ta sinna määrab, siis 

see peaks järsku tagasi kutsuma.“ (Ametiühing)  

„... mitte erialaliitudel ega keskliitudel vaid pigem siis ta kuulub sotsiaalministeeriumi pädevusse eks.“ 

(Tööandja) 

Keskliidud või need, kes esitasid, taandavad või teevad ettepaneku valitsusele. Vastused, mille 

kohaselt on taandamisel oluline roll keskliitudel. 

„... kui pooled lepivad kokku nimetada ja kui üks pool ei ole rahul lepitamisprotsessiga, siis see 

läbirääkimine toimub ikkagi osapoolte vahel. Ja kui nad otsustavad ikkagi, ametiühing ja tööandjate 

liit otsustavad, et jah, see ei ole väärikas inimene, tõesti on selline ebameeldiv ja kuigi võib olla 

tööandjatele vastuvõetav või ametiühingule vastuvõetav. See ongi see, et peab ikkagi läbi arutama, 

sellepärast et nad koos ju nimetasid tema sinna.“ (Ametiühing) 

„See peaks olema nii, et need osapooled koos leidsid selle kandidatuuri ja esitasid selle valitsusele  – 

nimetasid. Siis nendel kahel võiks olla ka, juhul kui panid mööda selle värgiga, siis neil võiks olla 

konsensuslik selline alus *tagasikutsumiseks+.“ (Lepitaja) 

Analoogia kohtunikuga. Sama kood, mis lepitaja taandamise põhjuste all. 

Kohus.  

„See roll peaks jääma ikkagi kohtule, see protseduur. Siis ei ole ühe poole suunamist. Nii ühelt kui 

teiselt poolt.“ (Ametiühing)  

„Kindlasti peaks olema võimalik taandada mingis kontekstis, ma usun, et ikka niipidi, et see 

institutsiooni pädevus on reguleeritud ikkagi mingil moel ka hetkel ja ka tulevikus seaduses, nüüd kui 

ta rikub oma pädevust, siis peaks olema teda võimalik kohtusse kaevata.“ (Tööandja) 

Lepitaja ise, isiklikel motiividel või konkreetse juhtumi lepitamisest. Isiklikel motiividel võib lepitaja 

tagasi astuda ja huvikonflikti korral taandada end konkreetse juhtumi lepitamisest. 

„Võib ära minna vist erinevatel isiklikel motiividel ja perekondlikel põhjustel.“ (Ametiühing) 

„Lepitaja peaks saama taandada ja lepitaja ise taandada ennast, kui on tegemist huvidekonfliktiga.“ 

(Lepitaja) 

ATSi alusel. Sama kood, mis lepitaja taandamise põhjuste all. 

Tabel 383. Lepitaja taandamine – kes võib taandada – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Valitsus või see, kes nimetas X X - - X X X 

Keskliidud või need, kes esitasid, taandavad või 
teevad ettepaneku valitsusele 

X X - X X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Analoogia kohtunikuga - - - - X X X 

Kohus X X - - - - - 

Lepitaja ise isiklikel motiividel või konkreetse 
juhtumi lepitamisest 

- X - - - X X 

ATSi alusel - - - - - - X 

Tabel 384. Lepitaja taandamine – kes võib taandada – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Valitsus või see, kes nimetas - X - 

Keskliidud või need, kes esitasid, taandavad või teevad 
ettepaneku valitsusele 

X X - 

Analoogia kohtunikuga - - - 

Kohus - X - 

Lepitaja ise isiklikel motiividel või konkreetse juhtumi 
lepitamisest 

- - X 

ATSi alusel - - - 

3.6 Paikkondlikud lepitajad 

3.6.1 Sissejuhatus 

Paikkondliku lepitaja juures on neli alateemat:  

1. Paikkondliku lepitaja roll; 

2. Paikkondliku lepitaja nimetamine; 

3. Paikkondliku lepitaja õigused, kohustused; 

4. Paikkondlik lepitaja – probleem. 

Uurimisküsimused, millele nende alateemade all vastavate alapeatükkidega (paksus kirjas) 

vastatakse, on järgmised: 

 Mis on paikkondlike lepitajate roll, kuivõrd vajalikud nad riiklikule lepitajale täiendavalt on? 

– Paikkondliku lepitaja võimalikud rollid / Miks paikkondlikul lepitajal ei ole rolli 

 Millised peaksid olema nõuded paikkondlikule lepitajale (kes ta olema peaks)? Kuidas 

peaksid töösuhete osapooled (nende esindajad) osalema paikkondliku lepitaja valimisel? - 

Paikkondliku lepitaja isik / Paikkondliku lepitaja nimetamine ja valimine 

 Millistel tingimustel peaks pooltel olema õigus nõuda paikkondliku lepitaja taandamist? 

Millistel alustel peaks riiklik lepitaja otsustama, kas taandada v mitte paikkondlikud 

lepitajad? - Paikkondliku lepitaja taandamine üldiselt või konkreetsest juhtumist 

 Kas ja mis osas peaks paikkondlikel lepitajatel olema samasugused õigused  kui riiklikul 

lepitajal? Kas ja kui siis, millises osas võiksid riiklik/paikkondlik lepitaja eelkonsulteerimisel, 

ennetamisel, nõuandmisel täita erinevat rolli, ülesannet? – Paikkondliku lepitaja õigused ja 

kohustused 

 Mis on probleemid paikkondlike lepitajatega, mis on probleemide põhjused ja tagajärjed? – 

Paikkondlik lepitaja – probleemid 
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Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 

lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid. 

3.6.2 Paikkondliku lepitaja roll 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis on paikkondlike lepitajate roll, kuivõrd vajalikud nad riiklikule lepitajale 

täiendavalt on? 

Vastused jagunevad kaheks: 

1. Paikkondliku lepitaja võimalikud rollid; 

2. Miks paikkondlikul lepitajal ei ole rolli. 

Paikkondliku lepitaja võimalikud rollid 

Vastuste liigid: 

1. Kiirendab lepitamise protsessi; 

2. Kohaliku tasandi, väiksemate tülide, väikeettevõtete tülide lahendamine; 

3. Lepitaja töötajaskond, keda saab vastavalt vajadusele kasutada; 

4. Esimese astme lepitaja; 

5. Tugevdab lepitusprotsessi kohalike olude tundmisega; 

6. Sisulise töö tegija, riikliku lepitaja jaoks eeltöö tegija; 

7. Sama mis riiklikul lepitajal; 

8. Ei ole esimese astme lepitaja; 

9. Paikkondliku lepitamise asemel võiks olla valdkondlikud lepitajad; 

10. Annab osapooltele võimaluse valida lepitajat. 

Kiirendab lepitamise protsessi.  Siin nähakse paikkondlikke lepitajaid kui riikliku lepitaja 

„käepikendusi“, kes asuvad lepitama juhul, kui riiklik lepitaja ise on parasjagu üle koormatud; vastasel 

korral protsess veniks.   

„Riiklik lepitaja on üks riigis jah, tema kantselei, ehk et kui meil oleks väga suur riik, või kõik oleks tülis 

kogu aeg *oma+vahel, siis ta ei jõukas neid kõiki ära lepitada, on mõistlik mingeid kohalikke tülisid või 

pisemaid tülisid niimoodi lahendada.“ (Tööandja) 

„Aga kui nende *kollektiivlepingute+ arv peaks kasvama, kui nende sõlmimise hulk läheb suuremaks, 

siis see üks *riiklik lepitaja+ lihtsalt ei suuda kõikide nende asjadega tegeleda. Tal peavad olema nö. 

käepikendused.“ (Ametiühing) 

Kohaliku tasandi, väiksemate tülide, väikeettevõtete tülide lahendamine. Siin eristavad vastajad 

paikkondliku lepitaja rolli riiklikust töötüli „tõsiduse“ ja ettevõtte tähtsuse järgi. Esimestele jääksid nö 

väiksema kaliibriga probleemid ja ettevõtted, kus lepitamisel on oluline teada kohalikku tausta ja 

probleem puudutab vaid konkreetse piirkonna ettevõtet/töötajaid.  
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„Kui tegemist on suure ettevõttega, mille tegevusest sõltub kogu majanduse toimimine, siis peab 

probleemiga tegelema riiklik lepitaja. Kui aga on tegemist väikese lokaalse firmaga, siis võiks 

kasutada ka paikkondliku lepitaja abi.“  (Ametiühing) 

„*Paikkondlikul lepitajal+ /.../ sisuliselt peaks olema ju sama roll, mis *riiklikul] lepitajal. Aga need 

küsimused lihtsalt on väikeettevõtete ja kohalike asjadega küsimuste puhul, kus tõesti paikkondlik 

lepitaja teab seda kohalikku olukorda, kus ta teab taustinformatsiooni.“ (Ametiühingute liidud) 

„*Paikkondlikud lepitajad+ on siiski mõeldud väiksemate ettevõtete, väiksemate süsteemide *jaoks+“ 

(Lepitaja)  

Lepitaja töötajaskond, keda saab vastavalt vajadusele kasutada. Siin nähakse, et vastavalt 

vajadusele võiks riiklikul lepitajal olla nö tugipunktid  piirkondades, kuid nende määramine on ad hoc. 

„Paikkondliku lepitaja nimetab riiklik lepitaja ja kui palju tal neid eelposte või informatsiooni ja seda 

tuge koha pealt on vaja. /.../ Tal on õigus nimetada. Kui need teevad tööd ja siis riiklikul lepitajal on 

vahendeid see kinni maksta.“  (Lepitaja) 

„... on väga selliseid vaikelulisi momente ja siis tuleb jälle kolm-neli hästi suurt asja, et lihtsalt ei jõua. 

*Paikkondlik lepitaja+ võiks olla küll selline tagavara variant.“ (Lepitaja) 

Esimese astme lepitaja. Arvatakse, et esmajoones võiksid töötüli osapooled pöörduda paikkondliku 

lepitaja poole (see võib siiski käia läbi riikliku lepitaja) ja kui paikkondliku lepitaja kaasamine ei anna 

tulemust, minnakse riikliku lepitaja juurde. 

„Need protsessid võivad olla nii erinevad, et võib juhtuda, et [paikkondlik lepitaja] suudab viia asja nii 

kaugele, et annab riiklikule lepitajale lõppotsuse tegemise üle. Aga võib juhtuda ka nii, et ütleb, et 

kuule minu jõud ei käi siin üle.“ (Lepitaja) 

„... alati on võimalik edasi minna. Kui juba paikkondlik *lepitaja+ hakkama ei saa, siis läheb *riikliku+ 

lepitaja juurde.“ (Ametiühing) 

„Paikkondlik lepitaja peaks riiklikule lepitajale teada andma, kui tema poole on pöördutud. Võiks olla 

ka kaheastmeline süsteem, kui paikkondliku lepitaja juures ei jõuta kokkuleppele, siis minnakse edasi 

riikliku lepitaja juurde.“ (Lepitaja) 

Tugevdab lepitusprotsessi kohalike olude tundmisega.  Paikkondlike lepitajate roll on tuua lepitusse 

lisaväärtust oma oskusteabega kohalikest oludest või ka oma isikliku autoriteediga tülitsevate 

osapoolte silmis.  

„Jah, aga inimesed, kes ikkagi tunnevad paikkonda ja keda ka tuntakse paikkonnas, et ei ole niisama. 

/.../ Et ikka peaks *autoriteeti+ olema ja kui sa kohalikke olusid tunned ja tead. Ma ikka ütlen, et need 

põhjahoovused mängivad teinekord niivõrd suurt rolli, et siin on vaja nagu oma inimest.“ (Lepitaja) 

Sisulise töö tegija, riikliku lepitaja jaoks eeltöö tegija.  Antud roll sarnaneb paikkondliku lepitamise 

kui esimese astme menetlusega, kuid siin on funktsioon veidi laiem – teha ära sisuline töö riiklikule 

lepitajale. Viimasele jääks pigem otsuse vastuvõtmise roll. 

„*Paikkondlik lepitaja+ võiks ette valmistada ja teha põhitöö mõlemapoolselt ära /.../. Sest see on ju 

hirmus töömaht, mis on riiklikul lepitajal tegelikult.“ (Ametiühingute liidud) 
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„Praegu jääb mulje, et kui ongi sisulist tööd, *siis+ piirkondlik lepitaja teeb selle ära ja siis riiklik 

lepitaja on selline esindusisik kätt suruma.“ (Tööandja) 

Sama mis riiklikul lepitajal. Vastajad ei näe, et paikkondliku lepitaja roll oleks riiklikust selgelt 

eristatav. 

„Eks ta täidab neid samu funktsioone.“ (Ametiühingute liidud) 

„... me teeme seda sama tööd.“ (Lepitaja) 

Ei ole esimese astme lepitaja. Vastajad leiavad, et süsteem, kus paikkondliku lepitamise tulemuse 

võiks „edasi kaevata“ riikliku lepitaja juures, ei oleks õige. 

„kui me teeme nii, et pöörduja saab seda otsust vaidlustada, riikliku lepitaja poole, siis tegelikult see 

õige päris ei ole. Paikkondliku lepitaja otsus peab olema aktsepteeritud. “ (Lepitaja)  

„Ma arvan, et hierarhiad ei oleks väga hea; et kui oli lepitaja, siis *üks+.“ (Tööandja) 

Paikkondliku lepitamise asemel võiks olla valdkondlikud lepitajad. Siin nähakse paikkondliku 

lepitaja rolli olla pigem ekspert konkreetses valdkonnas kui geograafilises piirkonnas.   

„... palju parem oleks, kui oleks ala erinevate tegevusvaldkondade vahel jagatud, et siis on 

*paikkondlikul lepitajal+ rohkem kompetentsi ka...“ (Tööandja) 

„... võiks olla mitte paikkondliku vaid temaatilise *töötüli+ lepitaja. Kui on mingisugune konkreetne 

teema, mis nagu on natukene spetsiifilisem...“ (Ametiühing) 

Annab osapooltele võimaluse valida lepitajat.  Töötüli osapooltel võiks olla võimalus lepitajat valida 

ja seepärast võiks suuremates maakondades olla isegi mitu paikkondlikku lepitajat. 

„Paikkondlikke lepitajaid peaks olema ühes piirkonnas sõltuvalt elanikkonna arvust enam kui üks 

isegi. /.../ Näiteks Harjumaal peaks kindlasti olema vähemalt kaks. See võimaldab ka osapooltel 

valida, millise lepitaja juurde nad tahaksid minna.“ (Lepitaja) 

Tabel 385. Paikkondliku lepitaja võimalikud rollid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kiirendab lepitamise protsessi X X - X - X - 

Kohaliku tasandi, väikemate tülide, 
väikeettevõtete tülide lahendamine 

X X - X - X X 

Lepitaja töötajaskond, keda saab vastavalt 
vajadusele kasutada 

- - - X - X X 

Esimese astme lepitaja - X - - - X X 

Tugevdab lepitusprotsessi kohalike olude 
tundmisega 

- - - - - - X 

Sisulise töö tegija, riikliku lepitaja jaoks eeltöö 
tegija 

X - - - - X X 

Sama mis riiklikul lepitajal - - - - - X X 

Ei ole esimese astme lepitaja, ei peaks olema 
esimese astme lepitaja 

X - - - - - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Paikkondliku lepitamise asemel võiks olla 
valdkondlikud lepitajad 

X X - - - - - 

Annab osapooltele võimaluse valida lepitajat - - - - - - X 

Tabel 386. Paikkondliku lepitaja võimalikud rollid – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Kiirendab lepitamise protsessi - X X 

Kohaliku tasandi, väikemate tülide, väikeettevõtete tülide 
lahendamine 

- X X 

Lepitaja töötajaskond, keda saab vastavalt vajadusele 
kasutada 

- - - 

Esimese astme lepitaja - X - 

Tugevdab lepitusprotsessi kohalike olude tundmisega - - - 

Sisulise töö tegija, riikliku lepitaja jaoks eeltöö tegija - X - 

Sama mis riiklikul lepitajal - - - 

Ei ole esimese astme lepitaja, ei peaks olema esimese 
astme lepitaja 

- X - 

Paikkondliku lepitamise asemel võiks olla valdkondlikud 
lepitajad 

- X - 

Annab osapooltele võimaluse valida lepitajat - - - 

Miks paikkondlikul lepitajal pole rolli 

Vastuste variandid: 

1. Ei ole mõtet, killustab institutsiooni, teadmised on riikliku lepitaja juures; 

2. Paikkondlik lepitaja on eksitav termin, võiks olla lihtsalt lepitaja kontor ja töötajaskond; 

3. Töötülisid on liiga vähe. 

Ei ole mõtet killustab institutsiooni, teadmised on riikliku lepitaja juures. Üks põhjus, miks vastajad 

paikkondlikku lepitamist üldse mõttekaks ei pea, on ressursside killustamine ja loodud 

institutsioonide soov oma olemasolu õigustada.  

„Kui on väga spetsiifiline teema, et ma ei tea, kas see paikkondlik lepitaja siis suudab paremini seda 

asja lahendada /.../. Ma arvan see riiklik lepitaja on kokku puutunud kõigi nende teemadega, et tal ei 

ole see probleemiks.“ (Tööandjate liidud) 

„Pigem *riikliku lepitaja institutsiooni tugevdada+, ma väga ei näe küll, miks teda killustada siin teatud 

linnade vahel ja eraldi veel“ (Ametiühing) 

Paikkondlik lepitaja on eksitav termin, võiks olla lihtsalt lepitaja kontor ja töötajaskond. Selle 

asemel, et rääkida paikkondlikest lepitajatest kui eraldiseisvast institutsioonist, peaks keskenduma 

riikliku lepitaja kompetentsi tagamisele, mis muuhulgas võib tähendada lepitajate määramist eri 

piirkondadesse.  
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„Mina arvan, et pigem see eksitab. Võiks olla ikkagi selgelt, et on riiklik lepitaja ja siis on nüüd 

küsimus tema staffis või ekspertides, et kuidas ta niimoodi oma sisulise toetuse saab, mis tal vaja on.“  

(Tööandjate liidud) 

Töötülisid on liiga vähe. Paikkondlikel lepitajatel ei nähta mingit rolli seetõttu, et neil pole pidevat 

tööd ja seepärast kannatab nende kompetents ja töö kvaliteet, kui seda juhtub ka olema. 

„Meil on nii vähe neid konflikte ja paikkondlikel lepitajatel ei ole praktiliselt tööd ja mis 

kvalifikatsiooni neil saab olla, kui nad ei tegele asjaga. “ (Ametiühingute liidud) 

„... mulle tundub, et pigem neid paikkondlikke lepitajaid pole üldse vaja. Töömahtu ei ole ja riiklik 

lepitaja saab sellega hakkama.“ (Lepitaja) 

„No siis ei peaks neid *paikkondlikke lepitajaid+ olema. Sest siis puudub ka nendel lepitamise kvaliteet. 

Ja lepitaja töö tulemuste kvaliteet sõltub ikkagi sellest, kui palju ta on saanud kogemust selles 

lepitamise protsessis.“ (Tööandjate liidud) 

„Ma ei kujuta ette, palju siin Eestis neid töötülisid ikkagi reaalselt on. Küsija: Alates 95 aastast on 

olnud riikliku lepitaja juures 100 tükki. Vastaja: No siis ma arvan, et ei ole vaja mingit paikkondlikku 

lepitajat.“ (Tööandja) 

Tabel 387. Miks paikkondlikul lepitajal pole rolli – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei ole mõtet killustab institutsiooni, teadmised on 
riikliku lepitaja juures 

X X - - X - - 

Paikkondlik lepitaja on eksitav termin, võiks olla 
lihtsalt lepitaja kontor ja töötajaskond 

- - - - X - - 

Töötülisid on liiga vähe X - X X X X X 

Tabel 388. Miks paikkondlikul lepitajal pole rolli – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Ei ole mõtet killustab institutsiooni, teadmised on riikliku lepitaja 
juures 

X - 

Paikkondlik lepitaja on eksitav termin, võiks olla lihtsalt lepitaja kontor 
ja töötajaskond 

- - 

Töötülisid on liiga vähe - X 

3.6.3 Paikkondliku lepitaja nimetamine ja taandamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Kuidas peaksid töösuhete osapooled (nende esindajad) osalema paikkondliku 

lepitaja valimisel? Millistel tingimustel peaks pooltel olema õigus nõuda paikkondliku lepitaja 

taandamist? Millistel alustel peaks riiklik lepitaja otsustama, kas taandada v mitte paikkondlikud 

lepitajad? Millised peaksid olema nõuded paikkondlikule lepitajale (kes ta olema peaks)? 

Vastused jagunevad: 
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1. Paikkondliku lepitaja isik; 

2. Paikkondliku lepitaja nimetamine ja valimine; 

3. Paikkondliku lepitaja taandamine üldiselt või konkreetsest juhtumist. 

Paikkondliku lepitaja isik 

1. Samad kriteeriumid, mis riiklikul lepitajal. Vastustes nimetati samu teadmisi ja oskuseid, 

millest kõneldi riikliku lepitaja puhul, sh. juriidilised teadmised, kogemused, aga ka see, et 

seadusesse midagi konkreetset kirja panna pole võimalik. 

„No teadmised kindlasti. Sellepärast, et kui sul ei ole teadmisi, sa ei oska ju kedagi lepitada. Tal peaks 

olema enne mingisugune, kas siis mingi kogemus või ...“ (Ametiühing) 

„Sest lepitamine, ma mõtlen, on suur lavastus. /.../ Ta kuulub kunstide valdkonda.“ (Lepitaja) 

„Ma mõtlen, et paikkondlikud lepitajad on vist praegu olnud juristid. Eraõigus on praegu nii keeruline, 

et tavalised inimesed ei saa sellest aru. Aga ta ei pea ka alati olema jurist. Näiteks meil oli siin juhus, 

kus mäeinsener lahendas töötüli väga edukalt ära.“ (Lepitaja)  

Tabel 389. Paikkondliku lepitaja isik – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Samad kriteeriumid, mis riiklikul lepitajal - X - - - - X 

Tabel 390. Paikkondliku lepitaja isik – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Samad kriteeriumid, mis riiklikul lepitajal - X X 

Paikkondliku lepitaja nimetamine ja valimine 

Vastuste liigid: 

1. KOV ettepanekul riiklik lepitaja; 

2. KOV-del ei peaks olema rolli; 

3. Riiklik lepitaja määrab; 

4. Tööandjatel ja -võtjatel peaks olema mingi sõnaõigus. 

KOV ettepanekul riiklik lepitaja. Vastajad leiavad, et tänases seaduses ette nähtud protseduur on 

mõistlik. 

„Paikkondlike lepitajate määramine käib praegu nii, et kohalik omavalitsus nimetab ja riiklik lepitaja 

määrab. See on sobiv, sest kohalikul tasandil, kohalik omavalitsus teab kohalikku elu kõige paremini. 

Võikski olla kas kohalik omavalitsus või maavalitsus.“ (Lepitaja) 

„Minu meelest on mõistlik see, *et kohalik omavalitsus pakub paikkondliku lepitaja välja ja riiklik 

lepitaja nimetab ametisse+.“ (Ametiühingute liidud) 
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KOV-del ei peaks olema rolli. Kuna paikkondlik lepitaja ei allu kohalikule omavalitsusele ja peab 

eelkõige sobima riiklikule lepitajale, siis ei ole ka õige, et KOV-l on tema nimetamisel mingi roll: 

„Missugune oleks see *kohaliku omavalitsuse+ kooslus, kes oleks pädev nüüd määrama paikkondliku 

lepitaja, kes siis talle praktiliselt ei allu, vaid allub või on suhetes riikliku lepitajaga kellele  üldse..nad 

ei sobi omavahel töötama või on konfliktid koguaeg. Mina ei tea. Mitte sellist pseudodemokraatiat 

arendada.“ (Lepitaja) 

Riiklik lepitaja määrab. Kuna paikkondlik lepitaja on eeskätt riikliku lepitaja „käepikendus“ ja  tema 

meeskonna liige, siis on tema määramine täielikult riikliku lepitaja pädevuses. 

„Pigem ma läheneks sellele nii, lepitaja teeb oma volitusega selle otsuse. Ta on selle volituse saanud, 

selles mõttes, et ta saab vaadata, kus ta asub. Et ta asub kahe poole keskel, et ta ei ole nagu üksus 

iseeneses, vaid ta nagu võtab endale selle inimese, keda nagu tõenäoliselt aktsepteeritakse.“ 

(Ametiühingute liidud) 

„Ta praegu on riikliku lepitaja ainupädevus ja kuna ta valib endale nagu abimehi, siis minu meelest nii 

ta *peakski olema+“ (Lepitaja) 

Tööandjatel ja -võtjatel peaks olema mingi sõnaõigus. Analoogiliselt riiklikule lepitajale võiks ka 

paikkondlike lepitajate puhul otsida toetust tööturu osapooltelt.  

„Ma arvan, et siin saaks ka, et mõlema poole poolt aktsepteeritav /.../, et siis poolte kokkuleppel leida 

selline *paikkondlik lepitaja+.“ (Tööandja) 

„... ka paikkondlikel lepitajatel võiks olla mingisugune konsulteerimise protseduur, et mõlemad 

pooled *st töötajad ja tööandjad+ võiksid teda aktsepteerida“ (Ametiühingute liidud) 

Tabel 391. Paikkondliku lepitaja nimetamine ja valimine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

KOV ettepanekul riiklik lepitaja - - - - - X X 

KOV-del ei peaks olema rolli - - - - - - X 

Riiklik lepitaja määrab - X - X - - X 

Tööandjatel ja -võtjatel peaks olema mingi 
sõnaõigus 

X X - X - - - 

Tabel 392. Paikkondliku lepitaja nimetamine ja valimine – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

KOV ettepanekul riiklik lepitaja - - - 

KOV-del ei peaks olema rolli - - - 

Riiklik lepitaja määrab - X X 

Tööandjatel ja -võtjatel peaks olema mingi sõnaõigus - X - 

Paikkondliku lepitaja taandamine üldiselt või konkreetsest juhtumist 

Siia on kodeeritud nii see, kes võiks taandada kui see miks peaks või võiks taandada. 



294 

 

Vastuste liigid:  

1. Keskliidud; 

2. Kui lepitaja ei sobi, võib valida teise lepitaja; 

3. Lepitajale pole tööd anda; 

4. Riiklik lepitaja; 

5. Sarnased põhjused riiklikule lepitajale. 

Keskliidud kui paikkondlikku lepitajat taandavad organisatsioonid on võetud analoogia põhjal 

riiklikule lepitajale.  

„Küsija: Paikkondliku lepitamise taandamise kohta ka, et kellel võiks õigus olla teda taandada? 

Vastaja: Samamoodi, keskorganisatsioonid.“ (Ametiühingud) 

Kui lepitaja ei sobi, võib valida teise lepitaja. Kui osapooled leiavad, et nad ei soovi oma töötüli 

lahendada konkreetse lepitaja juures, peaks neil olema võimalus alternatiivile. Seega ei nähta siin 

ette mitte lepitaja taandamist üldiselt, vaid ainult konkreetsest juhtumist. 

 „*Osapooled+ peaksid saama riiklikule lepitajale esitada põhjendatud taotluse, kui nad soovivad teist 

lepitajat.  Kui paikkonnas on mitu lepitajat, siis saab võtta teise lepitaja.“ (Lepitaja) 

Lepitajale pole tööd anda. Paikkondlike lepitajate töökoormus on väike või vähemalt väga 

ebaühtlane ja see võib ka olla üldise taandamise põhjuseks. 

„Viimane selline taandamine toimus minu ajal vist paar aastat tagasi. Vaatasime funktsioonid üle, et 

ei ole mõtet hoida inimesi nimekirjas kui tal ei ole tegevust.“ (Lepitaja) 

Riiklik lepitaja. Vastajad annaksid paikkondliku lepitaja taandamisõiguse riiklikule lepitajale. 

„Kui riiklik lepitaja määrab ja võib juhtuda, et keegi siis pöördub sellise kaebusega, et see lepitaja 

üldse ei tohiks olla, täiesti vääritu käitumisega inimene, siis riiklik lepitaja peaks asja uurima. Tema 

määrab, tema taandab.“ (Lepitaja)  

„Sama *institutsioon+, kes on teda esitanud, see saaks tagasi kutsuda.“ (Ametiühing) 

Sarnased põhjused riiklikule lepitajale. Põhjused, miks peaks paikkondliku lepitaja taandama, ei 

erine argumentatsiooni poolest riiklikust lepitajast – erapoolikus, usalduse kaotus jms. 

„... käsitleda ka paikkondliku lepitaja puhul niisuguseid distsiplinaarüleastumisi, nagu neid 

käsitletakse  riikliku lepitaja puhul. Need samad altkäemaksud, joomingud,  amoraalsed teod ja ongi 

kogu lugu.“ (Lepitaja) 

Tabel 393. Paikkondliku lepitaja taandamine üldiselt või konkreetsest juhtumist – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Keskliidud - X - - - - - 

Kui lepitaja ei sobi võib valida teise lepitaja - - - - - - X 

Lepitajale pole tööd anda - - - - - - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Riiklik lepitaja - - - - - - X 

Sarnased põhjused riiklikule lepitajale - X - - - - X 

Tabel 394. Paikkondliku lepitaja taandamine üldiselt või konkreetsest juhtumist – vastuste liigid lepitamisel 
osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Keskliidud - X - 

Kui lepitaja ei sobi võib valida teise lepitaja - - - 

Lepitajale pole tööd anda - - - 

Riiklik lepitaja - - - 

Sarnased põhjused riiklikule lepitajale - - X 

 

3.6.4 Paikkondliku lepitaja õigused ja kohustused 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Kas ja mis osas peaks paikkondlikel lepitajatel olema samasugused õigused  kui 

riiklikul lepitajal? Kas ja kui siis, millises osas võiksid riiklik/paikkondlik lepitaja eelkonsulteerimisel, 

ennetamisel, nõuandmisel täita erinevat rolli, ülesannet?  

Paikkondliku lepitaja õigused ja kohustused 

Vastused kodeeriti järgmistesse gruppidesse: 

1. Eelkonsultatsioon kui erapooletu ekspert, kui lepitaja ei vii läbi lepitusmenetlust; 

2. Eelkonsultatsioon on sama; 

3. Ei algata ise menetlust; 

4. Lepitamise tegevused samad, mis riiklikul lepitajal; 

5. Lõppotsuse vormistamise juures võib olla riiklik lepitaja; 

6. Pöörduda võib otse paikkondliku lepitaja poole, informeerib riiklikku lepitajat; 

7. Riiklik lepitaja paneb tähtajad. 

Eelkonsultatsioon kui erapooletu ekspert, kui lepitaja ei vii läbi lepitusmenetlust. Lepitaja võiks 

anda eelkonsultatsiooni, kui lepitamisprotsess pole veel alanud või kui ta ise ei vii seda 

lepitusprotsessi läbi.   

„... paikkondliku lepitaja funktsioon ei pea olema alati juba lepitusmenetluse lõpp-protsessi 

läbiviimine, vaid preventiivne tegevus. Tema poole võib pöörduda, tema käest küsida 

konsultatsiooni.“ (Ametiühing)  

Eelkonsultatsioon on sama. Eelkonsultatsiooni paikkondlikult lepitajalt peaks saama samadel alustel 

riikliku lepitajaga.  

„Probleem on ju üks. Ja see töö, mis me teeme on ju ka üks.“ (Lepitaja)  
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Ei algata ise menetlust. Vastajad leiavad, et paikkondlikul lepitajal ei ole ja ei peakski olema õigust 

alustada menetlusi, vaid see peab käima läbi riikliku lepitaja. 

„... mulle rohkem meeldiks kui *menetluse alustamine+ käiks ikka riikliku lepitaja kaudu. /.../Sest tema 

ongi see pea kantselei, tema saab tööd kätte ja tema otsustab, kas ta teeb ise või ta saadab 

paikkondlikule lepitajale.“ (Lepitaja) 

Lepitamise tegevused samad, mis riiklikul lepitajal. Menetluslike õiguste ja kohustuste osas 

nähakse, et paikkondlikud lepitajad on sarnased riiklikule lepitajale. 

„Kohustused ja õigused peavad olema mõlemal *st paikkondlikul ja riiklikul lepitajal+ samasugused, ei 

pea erinevusi olema.“ (Ametiühing) 

„Pädevus on üks ja seesama tegelikult.“ (Lepitaja) 

Lõppotsuse vormistamise juures võib olla riiklik lepitaja. Paikkondliku lepitamise korral peaks kas 

standardse lahendusena või osapoolte soovi korral lõpliku protokolli vormistamise juures olema 

riiklik lepitaja. 

„Ja näiteks see *protokolli vormistamine+ võib olla ka neljapoolne. See võib olla niimoodi, et seal on 

kaks osapoolt, siis on tegelik lepitaja ja riiklik lepitaja. Riiklik lepitaja näiteks kooskõlastab või mis 

iganes, et see tõesti on niimoodi olnud. See võib olla küll. Paljud ei taha, aga need, kes tahavad, *et+ 

neile oleks see olemas.“ (Lepitaja) 

„... kui paikkondlik lepitaja võtab vastu otsuse, et menetlus tuleb lõpetada, siis tegelikult riiklik 

lepitaja peaks seda ka aktsepteerima.“ (Ametiühing) 

Pöörduda võib otse paikkondliku lepitaja poole, informeerib riiklikku lepitajat. Paikkondliku lepitaja 

kohustus on pöördumisest riiklikku lepitajat informeerida ja õigus saada riiklikult lepitajalt suuniseid 

edasiseks tegevuseks. 

„... kui keegi pöördub kollektiivse töötüli lahendamiseks paikkondliku lepitaja poole, siis paikkondlik 

lepitaja peab koheselt, mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, teavitama riikliku lepitajat sellest, et 

on pöördutud, missugune on asja sisu ja missugused on siis temapoolsed välja pakutud sammud, 

mida ta siis astub. Kas eelkonsultatsioonide pealt või ta palub siis riikliku lepitajat alustada menetlust. 

Ta peaks kindlasti informeerima, sest riiklikul lepitajal peab olema ikkagi ülevaade, et millega 

tegeletakse.“ (Lepitaja)  

Riiklik lepitaja paneb tähtajad. Paikkondlikul lepitajal tekib õigus ja kohustus alustada menetlust 

pärast riiklikult lepitajalt saadud kirjalikku korraldust. 

„kui riiklik lepitaja *on+ mulle andnud mõne üleriigilise asja, siis ta annab /.../ selgelt väljendatud 

õigusaktiga mulle selle *lepitada+ ja siis ta määrab ära, mida ma tegema pean, missugused on 

tähtajad, missuguse tulemini tahetakse jõuda ja niimoodi see asi on.“ (Lepitaja) 
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Tabel 395. Paikkondliku lepitaja õigused ja kohustused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Eelkonsultatsioon kui erapooletu ekspert, kui 
lepitaja ei vii läbi lepitusmenetlust 

- X - - - X - 

Eelkonsultatsioon on sama - - - - - - X 

Ei algata ise menetlust - - - - - - X 

Lepitamise tegevused samad, mis riiklikul 
lepitajal 

- X - - - - X 

Lõppotsuse vormistamise juures võib olla riiklik 
lepitaja 

- X - - - - X 

Pöörduda võib otse paikkondliku lepitaja poole, 
informeerib riiklikku lepitajat 

- - - - - - X 

Riiklik lepitaja paneb tähtajad - - - - - - X 

Tabel 396. Paikkondliku lepitaja õigused ja kohustused – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Eelkonsultatsioon kui erapooletu ekspert, kui lepitaja ei vii 
läbi lepitusmenetlust 

- - X 

Eelkonsultatsioon on sama - - - 

Ei algata ise menetlust - - - 

Lepitamise tegevused samad, mis riiklikul lepitajal - - X 

Lõppotsuse vormistamise juures võib olla riiklik lepitaja - X - 

Pöörduda võib otse paikkondliku lepitaja poole, 
informeerib riiklikku lepitajat 

- - - 

Riiklik lepitaja paneb tähtajad - - - 

3.6.5 Paikkondlik lepitaja – probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Mis on probleemid paikkondlike lepitajatega, mis on probleemide põhjused ja 

tagajärjed? 

Paikkondlik lepitaja – probleemid 

Vastuste liigid: 

1. Hõivatud igapäevase tööga; 

2. Vahendeid ei ole, et paikkondlike lepitajaid tööle panna ja koolitada; 

3. Ei teata olemasolust ja funktsioonidest; 

4. Ebaprofessionaalsus, vähene autoriteet; 

5. Alluvussuhe riikliku lepitajaga loob segase olukorra. 

Hõivatud igapäevase tööga. Vastajad tõid probleemina välja, et paikkondlike lepitajate töö kvaliteeti 

vähendab see, et nad ei ole lepitajana tööle võetud vaid teevad tööd mingi teise töö kõrvalt. 
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„... paikkondlikud lepitajad teevad lepitust oma põhitöö kõrvalt. See tähendab seda, et neil on kogu 

aeg ka oma tööandja kõrval. Jah, nad on selleks ajaks vabastatud, aga me teame seda, et kui me 

teeme midagi, kahte asja korraga, siis see ei anna seda tulemust.“ (Ametiühingute liidud) 

„Ma leian, et kui me tahame, et paikkondlikud lepitajad teeksid tööd, siis nad peaksid olema 

samamoodi tööle võetud.“ (Ametiühing) 

Vahendeid ei ole, et paikkondlike lepitajaid tööle panna ja koolitada. Paikkondlikud lepitajad, 

alluvad riiklikule lepitajale, teevad oma tööd sisuliselt ühiskondlikus korras, kuna viimasel pole 

vahendeid nende töö eest tasuda. Ka koolitusteks ei ole raha. 

„Kuna riiklikul lepitajal ressurssi ei ole, koolitusi ei toimu. Ta ei saa ka maksta selle aja eest, kui 

paikkondlik lepitaja võiks lepitusmenetlust läbi viia. Siis on loomulik, et ta teeb seda ise ja nii hästi kui 

ta seda oskab.“ (Lepitaja) 

Ei teata olemasolust ja funktsioonidest. Antud probleem tuli otsesõnu välja vaid lepitajalt, kuid ka nt 

intervjueeritud tööandjad ei varjanud oma teadmatust antud institutsioonist. 

„Küsija: Või mida te üldse arvate paikkondlikust lepitajast? Vastaja: Mis asi see veel on? Kus see 

paikkondlik lepitaja asub?“ (Tööandja) 

„... sest *ettevõtted+ ei tea üldse, et on olemas paikkondlik lepitaja. /naer/ Seda ei ole reklaamitud ja 

minu meelest on see suur viga ka, et isegi inimesed ei tea, kui mingi asi juhtub, mis siis saab, kuhu ma 

lähen, kelle poole ma pöördun.“ (Lepitaja)  

Ebaprofessionaalsus, vähene autoriteet. Paikkondliku lepitamise läbi teinud osapoole hinnangul 

jättis viis, kuidas lepitamist läbi viidi, ebaprofessionaalse mulje. Paikkondlik lepitaja ei saanud 

lepitamisega hakkama, üheks põhjuseks võis olla vähene autoriteet tööandja silmis. 

„...me saime seal MMM kõrval on /Naer/ LLL  *kohviku nimi+ jah, istusime seal plekklaua taga ja nii ta 

käis. Et ega mingit ametlikku maiku sellele külge ei jäänud, et ei tundnud nüüd, et oh nüüd lähme 

lepitaja juurde./.../ Et ma ei tea, kas see oli taotluslik või *lepitaja+ lihtsalt parasjagu lõunatas seal. 

/.../ Minu meelest tundub see väga ebaprofessionaalne.“ (Tööandja) 

 „Meie kogemus paikkondliku lepitajaga oli see, et paikkondlik lepitaja lepitas pool aastat. 

Samamoodi, tööandja ei tahtnud laua taha tulla ja lõpptulemusena see tööandja paikkondliku 

lepitaja läbi sinna laua taha ei tulnudki. Siis /.../ *riikliku lepitajaga+ sai laua taha jah.“ 

(Ametiühingute liidud) 

Alluvussuhe riikliku lepitajaga loob segase olukorra, väljendades konflikti allumise ja iseseisvuse 

määra vahel.  

„... ühelt poolt *riiklik lepitaja+ nimetab *meid paikkondlikuks lepitajaks+, siis me oleme ta alluvad. 

Teiselt poolt tööülesannete seisukohalt *me+ ei ole tema alluvad, me peame ise lahendama neid asju.“ 

(Lepitaja) 
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Tabel 397. Paikkondlik lepitaja – probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Hõivatud igapäevase tööga - X - X - - X 

Vahendeid ei ole, et paikkondlike lepitajaid tööle 
panna ja koolitada 

- - - - - - X 

Ei teata olemasolust ja funktsioonidest X X - - - - X 

Ebaprofessionaalsus - X - X - - - 

Alluvussuhe riikliku lepitajaga loob segase 
olukorra 

- - - - - - X 

Tabel 398. Paikkondlik lepitaja – probleemid – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 

Hõivatud igapäevase tööga - X 

Vahendeid ei ole, et paikkondlike lepitajaid tööle panna ja koolitada - - 

Ei teata olemasolust ja funktsioonidest - X 

Ebaprofessionaalsus - X 

Alluvussuhe riikliku lepitajaga loob segase olukorra - - 

3.7 Lepitamise järelevalve 

3.7.1 Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele nende alateemade all vastavate alapeatükkidega (paksus kirjas) vastused 

antakse, on järgmised:  

 Kuidas peaks lahendama lepitamise käigus tekkivad lahkarvamused? - Erimeelsused 

lepitamise osas 

 Kas ja mille osas, kuidas peaks toimuma lepitamise riiklik järelevalve? Kellel on õigus või 

kohustus pöörduda TI poole, et see sekkuks, osaleks, hindaks etc probleeme lepitamisel? –

Kas ja kes peaks tegema järelevalvet 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 

lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid. 

Erimeelsused lepitamise osas 

Uurimisküsimus: Kuidas peaks lahendama lepitamise käigus tekkivad lahkarvamused?   

Siia on kodeeritud nii vastused, mille kohaselt pole erimeelsuseid olnud, kui vastused selle kohta, 

kuidas peaks erimeelsuseid lahendama.  

Vastuste liigid: 

1. Erimeelsuseid ei ole olnud; 

2. Erimeelsused lahendatakse kohtus. 
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Erimeelsuseid ei ole olnud. Siia on pandud ka need vastused, mille kohaselt on vastajal küll teise 

poolega erimeelsused, kuid need ei seondu mitte lepitamise protsessi vaid vaidlusealuse küsimusega. 

„Küsija: Kas teil tekkis lepitamise protsessi osas erimeelsusi töötüli teise osapoolega? Või lepitajaga? 

Vastaja: Ei, selles mõttes, et kui juba riikliku lepitaja juures oli, siis oli kõik väga vinks-vonks.“ 

(Ametiühing) 

Erimeelsused lahendatakse kohtus. 

„... vaat, on rikutud protseduurireegleid, eks ole. On niimoodi, niimoodi, niimoodi. Noh, see on kohtu 

case ütleme …“ (Ametiühing) 

„pikas perspektiivis toimib see *lepitaja isiku+ roteerumine, mis ei aita muidugi antud konkreetse 

vaidluse puhul kaasa, aga konkreetse vaidluse puhul, iseenesest seesama, tuleme selle kohtu juurde 

jälle tagasi. Alati on võimalik ju pöörduda kohtusse.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 399. Erimeelsused lepitamise osas – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Erimeelsuseid ei ole olnud X X - - - - - 

Erimeelsused lahendatakse kohtus - X - - X - - 

Tabel 400. Erimeelsused lepitamise osas – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  Ei ole osalenud Osalenud lepitamisel 

Erimeelsuseid ei ole olnud - X 

Erimeelsused lahendatakse kohtus - X 

Kas ja kes peaks tegema järelevalvet  

Uurimisküsimused: Kas ja mille osas, kuidas peaks toimuma lepitamise riiklik järelevalve? Kellel on 

õigus või kohustus pöörduda TI poole, et see sekkuks, osaleks, hindaks etc probleeme lepitamisel? 

Vastuste liigid: 

1. Järelevalvet ei ole vaja või teevad osapooled ise; 

2. Järelevalvet peaks teostama täpsustamata keegi; 

3. Järelevalvet peaks teostama need, kes nimetasid; 

4. Ei tea, kes või  mille üle peaks teostama järelevalvet; 

5. Järelevalvet peaks teostama Riigikantselei; 

6. Järelevalvet peaks teostama see, kellele lepitaja aru annab. 

Järelevalvet ei ole vaja või teevad osapooled ise. 

„Ma ütleks nii, et siin on ikkagi ametiühing ja tööandja on see järelevalve.“ (Ametiühing) 

„Aga siin. Eks naabrivalve ju selles mõttes käib, et nii Ametiühingute Keskliit kui Tööandjate Keskliit 

teostavad seda järelvalvet läbi oma liikmete.“ (Lepitaja)  
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„Kes seda järelvalvet ikka paremini jälle teeb kui need osapooled ise. Kui siin lepitaja saab oma tööga 

hakkama siis peab ka olema seda hädaldamist ja tõmblemist vähem. Kui see tõmblemine väga 

suureks läheb siis on märk, et miski ei toimi.“ (Tööandja) 

Järelevalvet peaks teostama täpsustamata keegi. 

„Iga asja üle peab toimuma järelevalve, selles mõttes on see muidugi õige. Aga kes seda teostama 

peaks?... Praegu ta on Sotsiaalministeeriumi alluvuses, eks-ju?“ (Tööandja) 

„... niisugune usalda, kuid kontrolli funktsioon peaks olema kõikidel riigi institutsioonidel.“ (Tööandja) 

Järelevalvet peaks teostama need, kes nimetasid.  

„Need instantsid ja isikud, keda nimetavad lepitajat, peavad ikkagi mingit järelvalvet teostama.“ 

(Ametiühing) 

Ei tea, kes või  mille üle peaks teostama järelevalvet. 

„Küsija: Kas Teie hinnangul peaks lepitamise üle järelevalvet teostama? Kes peaks teostama 

järelevalvet lepitamise üle? Vastaja: Ma ole piisavalt kompetentne, et selle üle arutleda.“ 

(Ametiühing) 

Järelevalvet peaks teostama Riigikantselei. 

„Järelvalvet peaks teostama riigikantselei. Aga kes siis veel? Sest see skeem, mille ma välja tõin, ma 

pean õiguspäraseks, et ta alluks täiesti riigikantseleile ja ma arvan, et sealt oleks nii teenistusalane 

kui ka tegevusalane järelvalve.“ (Lepitaja) 

Järelevalvet peaks teostama see, kellele lepitaja aru annab. 

„Ma ei tea praegu. (3) Ma ei oskagi öelda, kas riiklik lepitaja  kusagil annab aru oma tegevusest? Kui 

palju ta on pidanud toiminguid tegema? Ja sealt siis peaks tulema see, kui keegi pole rahul siis tuleb 

kohe pretensioon teiselt poolt, arvaksin mina. /.../ See protsess võiks välja näha nii, et riiklik lepitaja 

on sunnitud aru andma. See kellele ta annab aru, selle kätte peaks tulema ka probleemidega?“ 

(Tööandja) 

Tabel 401. Kas ja kes peaks tegema järelevalvet – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Järelevalvet ei ole vaja või teevad osapooled ise X X - X X X X 

Järelevalvet peaks teostama täpsustamata keegi X - X - X - - 

Järelevalvet peaks teostama need, kes nimetasid - X - - - X - 

Ei tea, kes või  mille üle peaks teostama 
järelevalvet 

X X - - - - - 

Järelevalvet peaks teostama Riigikantselei - - - - - - X 

Järelevalvet peaks teostama see, kellele lepitaja 
aru annab 

X - - - - - - 
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Tabel 402. Kas ja kes peaks tegema järelevalvet – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Järelevalvet ei ole vaja või teevad osapooled ise X X - 

Järelevalvet peaks teostama täpsustamata keegi - X - 

Järelevalvet peaks teostama need, kes nimetasid - X X 

Ei tea, kes või  mille üle peaks teostama järelevalvet - X X 

Järelevalvet peaks teostama Riigikantselei - - - 

Järelevalvet peaks teostama see, kellele lepitaja aru annab - X - 

3.8 Poolte rahulolu 
Uuringuküsimus:  

 Poolte arvamused lepitamisest, lepitamise protsessist, protsessi pikkusest ja kulgemisest, 

lepitajate oskustest, teadmistest, valmisolek ja kvaliteet. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad) ning lepitamisega kokkupuutumise lõikes. Organisatsiooni suuruse ja esindaja tüübi 

lõikes ei ole võimalik vastuseid esitada, sest vastajad olid vaid üle 30 töötajaga ametiühinguga 

organisatsioonid. 

Poolte rahulolu 

Lepitamise erinevate osade juures on käsitletud detailsemal tasandil probleemid, siis siinkohal 

kajastatakse ainult üldisemad vastused lepitamise rahulolu kohta. Mitmed vastajad eristasid lepitaja 

institutsiooni ja konkreetse lepitaja tegevust. Rahulolematus konkreetse lepitusprotsessiga ei ole 

määrav selles osas, mida vastaja arvab institutsiooni mõttekusest. 

Vastused on jagatud kaheks: 

1. Lepitaja tegevus oli ainuvõimalik, sobiv, rahuldav; 

2. Lepitaja tegevus või tegevuse tulemus oli ebarahuldav. 

Lepitaja tegevus oli ainuvõimalik, sobiv, rahuldav. 

„...  tundus meile selle esimese kohta, et täitsa ongi lepitaja.“ (Ametiühing) 

„loomulikult kui tekkis seal laua ääres eriarvamused ikka, et noh, umbes nii, et aga ma ju ütlesin teile, 

et see ei lähe läbi. No siis jätame selle punkti järgmiseks korraks, kõik rahunevad maha ja lähme 

järgmine kord jälle selle punktiga uuesti edasi. Või siis lähme teiste punktidega praegu edasi, jätame 

selle kõrvale. Et selles mõttes ei, et väga selline positiivne.“ (Ametiühing) 

„Ei noh, me siin muigasime küll, aga lõppkokkuvõttes võib mõlemaga nagu rahule jääda ...“ 

(Tööandja) 

„Ehk et ma tegelikult tahangi öelda seda, et ma arvan, et tema see hea tahe loomulikult on olemas, 

ega ta seda ülejala ega ülekäe ei tee, aga isegi siis, kui ta pakub selle... Ma kardan, et tal ei olegi 

võimekust, see lihtsalt ei olegi võimalik, et üks inimene suudab ennast... „ (Tööandja) 

Lepitaja tegevus või tegevuse tulemus oli ebarahuldav. 
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„Aga kõik see läbirääkimiste käik, see mis Tallinnas, seal riikliku lepitaja kabinetis me kõik istusime, 

siis oli kogu aeg see, kuidas ma ütlen - saage aru, tööandjal, millised raskused, probleemid kõik on. 

See, mis meil ka probleemid on, mured, seda ei tulnud sealt lepitajalt küll ühtegi arvamust.“ 

(Ametiühing) 

„väga paljud ei ole rahul lepitaja tööga. No räägitakse just BBB- st siin täna.  Et me teame, et 

meremehed ei ole rahul olnud siin selle lepitamise protsessiga, meditsiini poole peal erinevad 

ametiühingud.“ (Ametiühing) 

„need vaidlused on selgelt väga spetsiifilised. Lepitajal puudub igasugune võimekus kumbagi poolt 

sanktsioneerida see võimekus süveneda selle probleemi tõsidusse. Selle põgusa kahe-kolme 

kohtumisega.../.../ No sa ei saa /rõhutatud sõna/ aru selle probleemi olemusest või ulatusest.“ 

(Tööandja)  

Tabel 403. Poolte rahulolu – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitaja tegevus oli ainuvõimalik, sobiv, rahuldav X X - - - - - 

Lepitaja tegevus või tegevuse tulemus oli 
ebarahuldav 

X X - - - - - 

Tabel 404. Poolte rahulolu – vastuste liigid lepitamisel osalemise lõikes  

  
Ei ole 

osalenud 
Osalenud 

lepitamisel 
Ei ole 

määratud 

Lepitaja tegevus oli ainuvõimalik, sobiv, rahuldav - X X 

Lepitaja tegevus või tegevuse tulemus oli ebarahuldav X X - 

 

3.9 Lepitamise kulud 
Uuringuküsimus:  

 Kui suured on riikliku lepitaja kulud lepitajale – paikkondliku lepitaja töötasu, ekspertide, 

kaasatud ametiisikute kulud etc? Kas ja kui sageli kasutab lepitaja oma õigust nõuda pooltelt 

tööruume, side ja muid vahendeid lepituse läbiviimiseks? Kui tihti kannab lepitusmenetluse 

kulud süüdiolev pool? 

Uuringu ülesandes oli küsida vastuseid ainult riiklikult lepitajalt. Vastuseid küsiti aga kõigilt 

lepitajatelt, keda intervjueeriti.  

Lepitajate poolt antud vastused olid järgmised: 

1. Kulusid ei kata süüdiolev pool: 

„See ei ole mõeldav, siis ei jõuaks keegi lepitaja juurde. See *on+ ikkagi riiklik instants ja peaks olema 

riigi huvi ning vastavalt ka kaetud riiklikest vahenditest.“ (Lepitaja) 

„Kui lepitakse, siis ei olegi ju süüdiolevat poolt. Siis ongi lepitud ju. Mitte mingisuguseid kulusid nad ei 

kanna.“ (Lepitaja) 
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2. Osapoolte vahendite kasutamine on tavapärane: 

„Osapoolte vahendite kasutamine see on loomulik. Osapooled ju ise tahavad seda, muidu ei olekski 

võimalik. Jaamades me sõitsime sinna, tööandjal oli ruumid ja laud kaetud lausa ja... Pärast läksime 

ametiühingu juurde ja seal samamoodi.“ (Lepitaja)  

3. Ühe lepituse kulu arvestamise põhimõte: 

„Seda võib nii võtta, et ütleme kui seda YYY lepitasime, siis laua taga oli kolm tööandjat ja kusagil 

ametiühingu poolt ja meilt kolm, et kokku kaksteist inimest. Keskmine töötasu ametiühingu poole 

pealt selline, tööandja poole pealt selline, korda kaks tundi. Küsija: No ettevalmistus ka. Vastaja: 

Ettevalmistus ka jah. Kui seda võtta, siis oleneb puhtalt sellest, et millisel tasemel läbirääkimise on. Et 

kui D on laua taga, tema töötund kui palju võib olla? Tuhat krooni, kaks tuhat krooni?“ (Lepitaja)  

Kuna uuringu läbiviijad ei näinud tööülesandena tuua välja lepitaja kantselei eelarve suurust ning 

jagunemist erinevate kululiikide vahel, siis on siinkohal esitatud vaid lepitajate hinnangud kulude 

liikidele. Lepitajad nimetasid järgmisi kululiike: 

1. Asjaajamine: 

„... niiöelda asjaajamine, asjaajamise korrektsus.“ (Lepitaja) 

2. Eksperdid: 

„Kulud on ilmselt eksperdid, millest me rääkisime. Kui nad nüüd tulevad.“ (Lepitaja) 

3. Koolitus: 

„Siis peaks olema loomulikult rohkem koolituskulusid. Viimasel ajal ongi jäänud ka meie need 

õppepäevad suhteliselt tagasihoidlikeks. Ma tean, et omal ajal me suhtlesime Soomega küllaltki 

tihedalt.“ (Lepitaja) 

4. Ruumide kulu ei ole (kuna need saadakse tasuta Sotsiaalministeeriumilt või kasutatakse 

osapoolte ruume): 

„Ruumid ministeerium praegu annab meile tasuta. See on hea pool. Aga juhul kui otsustatakse 

ümber, et peame kusagil mujal olema, siis me ei kannataks seda välja. Nii, et selles mõttes me ei ole 

päris.. või noh eelarvest üürikulud on väljas. Juhul kui oleks vaja seda, siis on risk.“ (Lepitaja)  

5. Transport: 

„Jah, kuna me peame katma üle riigi neid... eriti just ida pool, mis on, ma arvan, julgeolekupoliitiline. 

Kui vaja siis peab olema hetkega seal.“ (Lepitaja)  

6. Tõlge: 

„... materjalid on kõik vene keeles, võib-olla tulevad ka inglise keeles varsti. Siis on vaja materjale 

tõlkida, ega tänapäeval enam niipalju vene keelt ei osatagi. See tähendab tõlkekulud.“ (Lepitaja) 

7. Tööaeg: 
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„Ja tööaeg. Inimesed teevad seda tööd *paikkondlikku lepitamist+ oma tööajal, aga oma töö peavad 

ka ära tegema. Lihtsalt peavad oma tööd tegema siis intensiivsemalt. Ega lepitamist ka ei saa teha 

tööpäeva lõpus või nädalavahetustel. Tööaeg peaks olema tasustatud. Ma ei tea, kas muul tööl 

saadava tasuga võrdselt, aga tasuta tööna ei peaks seda ka tegema. Tasuta töö puhul ei saa see olla 

hästi tehtud. Võiks mõelda kas keskmise palga suurune tasu oleks piisav.“ (Lepitaja) 

„Tema *riikliku lepitaja+ enda palk“ (Lepitaja) 

Üks probleem, lisaks läbivalt välja toodud vahendite puudusele ekspertide kasutamisel (vt. ekspertide 

osa lepitamisel) on lepitaja poolt toodud: 

1. Probleem - kantselei kuludega ei ole arvestatud. 

„Aga ministeeriumi sees pannakse lepitaja palk ja … ja kantselei palk pannakse nagu kokku ja kui 

lõigatakse 20%, siis tähendab, et neil *kantseleil+ lõigatakse 40% ära. Nii palju. Et ministril oli siin 

mõte, et riikliku lepitaja palga peaks, seda menetlemist peaks lahti siduma ministeeriumist.“ 

(Lepitaja) 
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4 Töörahu, streik, töösulg 

4.1 Töörahu 
Töörahu teema all on järgmised alateemad: 

1. Millal tohiks streikida, miks peaks streikima; 

2. Selektiivne töörahu kohustus. 

4.1.1 Millal tohiks streikida, miks peaks streikima – streik  

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alljärgnevate alapeatükkidega (paksus kirjas) vastused antakse, on:  

 Kuna peaks töörahu kohustus katkema, kuna peaks pooltel tekkima õigus tööalastes 

nõudmistes teiselt poolelt järeleandmiste saavutamiseks või töötüli lahendamiseks 

korraldada streik või töösulg?  Millal ei peaks kehtima töörahu kohustus? - Streike peaks 

tegema või lubama – põhjused / Streike ei peaks tegema või lubama 

 Millised toimingud peaksid olema täidetud töörahu katkemiseks? - Streike peaks tegema või 

lubama – tingimused 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad).  

Streike peaks tegema või lubama - põhjused 

Põhjused, miks peaks streike tegema või lubama:  

1. Lepingu mittetäitmisel; 

2. Läbirääkimistel töötajate nõudmiste toetuseks; 

3. Äärmuslikud tingimused, rikkumised; 

4. Läbirääkimistele mittetulemisel; 

5. Kõigi nõudmiste taustaks; 

6. Halbade töötingimuste korral; 

7. Riigi rahastamisotsuste mõjutamiseks. 

Lepingu mittetäitmisel – streikimine peaks olema lubatus siis, kui tööandja ei täida kollektiivlepingut. 

“/…/ võtame nüüd kaine mõistusega, ei saa ju niimoodi olla, et üks ametiühing otsustab, et tööandja 

mulle ei meeldi, et lähme tema vastu streikima /…/. Selleks peab olema oluline põhjus. Oluline põhjus 

saab olla ainult kas siis räige tööohutuse /…/ rikkumine tööandja poolt /…/ ja tavaliselt /…/ mis 

põhiline – kollektiivleping, töötajate nõudmiste mittetäitmine, ütleme, palganõudmised /…/.” 

(Ametiühing) 

 „Mina jään täiesti oma isikliku arvamuse juurde, et streik tohiks olla lubatud ainult sellisel juhul, kui 

teine pool rikub kokkulepitud kollektiivlepingu tingimusi.“ (Tööandja) 

Läbirääkimistel töötajate nõudmiste toetuseks – streikimine peaks olema lubatud selleks, et 

töötajad saaksid survestada oma nõudmisi tööandja juures. 
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… streigid on ka vajalikud. Ütleks niimoodi, et see stabiliseerib seda tunnet, et me võime töötajaga 

teha mis tahes, et tema nagunii ei tee midagi vastu. /.../ ükskord läbi viia korralik streik, annab 

kümneks aastaks rahulikku, normaalset läbirääkimist. Me oleme seda siin näinud.“ (Ametiühing)  

Äärmuslikud tingimused, rikkumised – lepingu ja seaduste mittetäitmine äärmuslikumas vormis.  

„Kui tõepoolest on /.../ seaduste rikkumine ja /.../tööandja oma käitumisega seab kellegi elu ohtu või 

/.../ selliseid hästi rängad rikkumised siis võiks. /.../  Need peaksid olema väga ekstreemsed /.../. Ma 

ei oska seda põhjendada isegi lihtsalt. Tähendab see ei tee  ju mitte midagi paremaks.“ (Tööandja) 

 

Läbirääkimistele mittetulemisel – streik võiks olla ka surve avaldamise vahend tööandjale selleks, et 

ta üldse läbirääkimistele tuleks. 

„See võiks olla ju surve avaldamise meetod tööandjale, kes näiteks ei asu läbirääkimistele“ (Lepitaja) 

„juba kokkulepitud lepingu mitte täitmine. Või läbirääkimistest keeldumine /.../“ (Ametiühingute liit) 

Kõigi nõudmiste taustaks – streigiõigus ei peakski olema väga kitsalt piiritletud, see võiks olla pea 

kõigi nõudmiste taustaks. Kui tööandja ei ole nõus töötajate nõudmistega, siis peaks see olema üheks 

täiendavaks survemehhanismiks, olenemata sellest, millised need nõudmised konkreetselt on.  

„/.../ tegelikult võiks olla streik ju lubatud kõikide tegevuste taustaks.“ (Ametiühing) 

„streikimine või ütleme töökatkestus on tööturu osapoole võõrandamatu õigus, kui ta seda 

korrektselt teostab nii nagu seaduses ette nähtud protseduur, siis ei saa keegi talle seda keelata.“ 

(Ametiühingute liit)  

Halbade töötingimuste korral – selle punkti all on eraldi välja toodud, et halvad töötingimused on 

see põhjus, miks peaks olema võimaik streikida. 

„kindlasti need peaksid olema siis seoses tööga. Alates /.../palgast /.../ *ja lõpetades laiemalt+ töö 

tingimustega. Et tegelikult on ka tööandjaid /.../ *kes+ panevad töötajad väga rasketesse 

töötingimustesse.“ (Ametiühing)  

Riigi rahastamisotsuste mõjutamiseks – sektorites, kus rahastamine tuleb avalikust sektorist võib 

streigi eesmärgiks olla hoopis laiema avalikkuse või riigiasutuste mõjutamine.  

„No ütleme niimoodi ,et need streigid, mis on olnud .....kuidas nüüd ilusti öelda, põhimõtteliselt meie 

tööandjana ei ole olnud nende streikide vastu. Sest et tegelikult on see ikkagi sõnum avalikkusele, 

sest see sektor /.../ oli väga palju aastaid tugevalt alarahastatud. See oli ka üks võimalus nö ühiselt 

ütleme riigi tähelepanu juhtida sellele sektorile.“ (Tööandja) 

Tabel 405. Streike peaks tegema või lubama - põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepingu mittetäitmisel X X - X X X X 

Läbirääkimistel töötajate nõudmiste toetuseks X - - X - X X 

Äärmuslikud tingimused, rikkumised X - - - X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Läbirääkimistele mittetulemisel - - - X - X X 

Kõigi nõudmiste taustaks - - - - - X - 

Halbade töötingimuste korral - X - - - - - 

Riigi rahastamisotsuste mõjutamiseks X - - - - - - 

Streike peaks tegema või lubama – tingimused 

Tingimused, millal peaks streike tegema või lubama:  

1. Kui lepitusmenetlus on läbitud; 

2. Lepingu rikkumisel teavitus; 

3. Lepingu rikkumisel ei oska öelda; 

4. Lepingu rikkumisel lepitusmenetluseta, vabatahtlik lepitusmenetlus; 

5. Läbirääkimistele mitteilmumisel lepituseta; 

6. Uue lepingu läbirääkimistel ka vana lepingu kehtivuse ajal. 

Kui lepitusmenetlus on läbitud – streikida tohib siis, kui nõuetekohane lepitusmenetlus on läbitud. 

„Osapooled peavad läbirääkimisi, kui ei õnnestu kokku leppida, siis pöörduvad juba riigilepitaja poole. 

Ja siis kas sõlmitakse kollektiivset töölepingut või lepitaja annab õiguse streigi alustada.“ 

(Ametiühing) 

„/.../ lepitusmenetlus, /.../ igal juhul, nii nagu me siin rääkisime.“ (Tööandjate liidud) 

Lepingu rikkumisel teavitus – kui tööandja rikub lepingut, siis peaks ametiühing esmalt tööandja 

teavitama sellest, et see ei riku lepingut ning nõudma lepingu täitmise asumist. Pärast teadet ja 

võibolla ka sellele järgnenud mõistlikku viitaega on õigus tõsisemateks aktsioonideks. 

„Jah, ja siis ei ole mingit lepitust, siis ma võin kohe tuld anda. Loomulikult, ütleme üldistest VÕS'i 

põhimõtetest lähtudes /.../ ma peaksin teisele poolele teada andma, et kuule sa ei täida oma 

kohustust, sa ei täida lepingut, mõistliku aja jooksul noh ma ei tea nädala aja jooksul või kaks 

nädalat, et hakka nüüd kohustust täitma, sest /.../ need rikkumised ei ole ju selles mõttes /.../ 

lühiajalised, kui ikkagi palgalepet ei täideta, siis palgalepet ei täideta /.../. Hea küll, maksad mulle 

märtsi kuu eest väiksema palga, ma ütlen, et sa oled rikkunud lepingut ja /.../ täida nüüd lepingut. 

Maksa see raha järgi eks ole ja kui teine poole sellele ei reageeri kuidagi, noh siis oledki vaba 

tegutsema“ (Ametiühingute liit) 

Lepingu rikkumisel ei oska öelda – raskete lepingu rikkumiste puhul ilma lepitajata streigi andmise 

õiguse osas otsest seisukohta ei olnud, sest keeruline on hinnata, mis on raske lepingu rikkumine ja 

mis mitte. 

„Küsimus: Aga mu küsimus tegelikult puudutab näiteks seda olukorda, kui me ütlesime, et kui on 

räige rikkumine, lepingu räige rikkumine, kas siis sellisel juhul streigile peavad eelnema 

läbirääkimised ja riiklik lepitamine või annab see räige rikkumine juba iseenesest õiguse töörahu 

katkemiseks ja streigiks? Vastus: Ei oska öelda, et mis nende otstarbekus.“ (Ametiühingute liit) 
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Lepingu rikkumisel lepitusmenetluseta, vabatahtlik lepitusmenetlus – lepingu rikkumisel  võiks 

tekkida kohene streigiõigus, mõningate tõlgendust kohaselt lubab seda juba praegu kehtiv seadus. 

„Tänane seadus, me just valmistamise siin õppematerjali, ütleb, et seda teed ei pea käima läbi. Et 

õiguskonflikti puhul on õigus, et ma täna hakkan kohe streikima. See on sõna-sõnaline tõlgendus. Aga 

teine asi on see, et ta ei ole nagu mõistlik. Mitte, et ma reguleeriks, paljud asjad on nagu minu 

arvates üle reguleeritud. Ma jätaks selle asja lahti.“ (Ametiühingute liit) 

Läbirääkimistele mitteilmumisel lepituseta – kui tööandja ei ilmu läbirääkimiste laua taha, siis peaks 

tekkima õigus streikida ilma, et sellele eelneks veel lepitusmenetlus. 

„Küsimus: Nii, kas ilma lepitamiseta või lepitamisega? Vastus: No mida sa lepitad siis seal, kui pole 

läbi rääkima hakatudki?“  (Ametiühingute liit) 

 Uue lepingu läbirääkimistel ka vana lepingu kehtivuse ajal – streikimise õigus peaks kehtima ka 

vana lepingu kehtivuse ajal,  s.t. mingi perioodi jooksul enne selle lõppemist, et ametiühingul oleks 

võimalik survestada uue lepingu sõlmimist ja et see uus leping jõuaks valmis selleks ajaks, kui vana 

lõppeb.  

„Meil on niimoodi *, et+ kollektiivleping /.../ 31. Detsember,/.../ aga selleks, et saada 1. jaanuarist 

suuremat palka, selleks me peame läbi rääkima hakkama võib-olla 1. Septembril, näiteks /.../. Nüüd 

selles vahemikus kas meil on selle palgatõusu saavutamiseks õigus streikida /.../, või meil tekib alles 

see õigus 31.12 /.../. Siin on probleem. /.../ mina ütlen, et meil peaks olema õigus siin streikida *ka 

vana lepingu kehtimise ajal+.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 406. Streike peaks tegema või lubama – tingimused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kui lepitusmenetlus on läbitud - X - X X X X 

Lepingu rikkumisel teavitus X - - X X X - 

Lepingu rikkumisel ei oska öelda - - - - - X - 

Lepingu rikkumisel lepitusmenetluseta, 
vabatahtlik lepitusmenetlus - - - X - - - 

Läbirääkimistele mitteilmumisel lepituseta - - - X - - - 

Uue lepingu läbirääkimistel ka vana lepingu 
kehtivuse ajal - - - X - - - 

Streike ei peaks  tegema või lubama  

Vastuste liigid: 

1. Streike ei ole üldse vaja; 

2. Õiguskonflikt; 

3. Lepingutingimuste muutmine; 

4. Ebarealistlikud nõudmised; 

5. Uute läbirääkimiste taustaks kui vana leping kehtib; 

6. Mitte kokkuleppimise survestamiseks. 

Streike ei ole üldse vaja – streike ei ole vaja. 



310 

 

„Tähendab minu isiklik arvamus on, et ei. No mida siis streikida“ (Tööandja) 

Õiguskonflikt – kui on vaidlus lepingu tingimuste täitmise üle, siis ei peaks olema õigust streikida. 

„Mina olen küll nagu sellel meelel, et põhimõtteliselt leping peaks tagama ikkagi /.../  Töörahu /.../ 

see peaks olema /.../ totaalne selles mõttes, et selle üle /.../ hakata nüüd pärast läbi rääkima on küll 

imelik. /.../ öelda nüüd, et mingisugusel põhjusel on võimalus uuesti nagu töörahu katkestada 

tööandja suhtes, siis see on /.../ ilmselt see, millega ettevõtjad arvestanud ei ole“ (Tööandja) 

Lepingutingimuste muutmine – soov lepingut muuta ei peaks andma õigust streikida. 

„Kui /.../ osapooled leiavad, et ma tahan seda täiendada või muuta, on ju selgelt öeldud, et 

ühepoolselt ei saa mingit lepingut muuta. Ja meil on lepingus kirjas, osapooled teatavad teisele 

osapoolele oma muudatusettepanekutest, täiendustest, lepingu kehtivuse ajal, 2 nädalat ette. Siis 

tulevad kokku, istuvad. Ja kui me ei leia kokkulepet, see ei anna põhjust streikida.“ (Ametiühing)  

Ebarealistlikud nõudmised – kui ametiühing tuleb välja selgelt ebarealistlike nõudmistega, mida 

tööandja ei saagi täita, siis ei peaks nende nõudmistega mittenõustumine andma töötajatele õigust 

streikida. 

„/.../ siin peaks ka see reaalsustaju olema. Et noh/.../, tööandja ei anna meile tasuta parkimiskohtasid 

nt. kesklinnas seal, /.../Estonia pst. Nüüd me lähme streikima.“ (Ametiühing) 

Uute läbirääkimiste taustaks kui vana leping kehtib – enne, kui vana leping on lõppenud, ei tohiks 

streikima hakata, seda isegi siis, kui uued lepingu läbirääkimised käivad ja on raskes seisus. 

„/.../ Täita kohustust tuleks ju ikkagi tähtaja lõpuni ja selle uue nõudega võib alustada streikimist või 

survestamist peale seda kui eelmine leping on lõppenud. Et läbirääkimised ei saaks olla põhjuseks 

lepingu rikkumiseks“ (Lepitaja) 

Mitte kokkuleppimise survestamiseks – streikimine võiks olla lubatud vaid siis, kui olemasolevat 

kokkulepet ei täideta. Uue kokkuleppe survestamiseks ei peaks seda lubama. 

„sanktsioonide kehtestamine streigi näol võiks olla tegelikult ikkagi ainult sellisel juhul, kui tööandja 

rikub kokkulepet, mille töötaja ja tööandja omavahel on sõlminud. Või siis kollektiiv /.../ mitte 

sellepärast, et ta ma tahan saada palka juurde või laske mind viis aasta varem pensionile.“ 

(Tööandja) 

Tabel 407. Streike ei peaks  tegema või lubama – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Streike ei ole üldse vaja X - - - - - - 

Õiguskonflikt X - - - X - X 

Lepingutingimuste muutmine - X - - - X X 

Ebarealistlikud nõudmised - X - - - - - 

Uute läbirääkimiste taustaks kui vana 
leping kehtib - - - - - - X 

Mitte kokkuleppimise survestamiseks X - - - - - - 
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4.1.2 Selektiivne töörahu kohustus 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele antakse alapeatükkides (paksus kirjas) vastused, on järgmised.  

 Kas ja miks peaks töörahu olema absoluutne või selektiivne? - Töörahu kohustus peaks 

olema selektiivne / Töörahu kohustus peaks olema absoluutne 

 Kuivõrd praegune kehtiv regulatsioon selektiivse töörahu kohustuse kohta motiveerib 

kollektiivlepingut sõlmima? - Selektiivne töörahukohustus mõjutab kollektiivlepinguid / 

Selektiivne töörahu kohustus ei mõjuta kollektiivlepinguid 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Töörahu kohustus peaks olema selektiivne 

Vastuste liigid: 

1. Täpsustamata miks; 

2. Kooskõlas lepingufilosoofiaga; 

3. Tööandja tähelepanu juhtimiseks probleemidele, survestamiseks. 

Täpsustamata miks – vana lepingu kehtimine ei taga ilmtingimata töörahu, töötajad võivad algatada 

läbirääkimised teemal, mida kehtiv leping ei käsitle ja kui need läbirääkimised takerduvad, siis on 

õigus ka streikida (teisisõnu töörahu on selektiivne). Miks see nii peaks olema ei põhjendatud. 

„Vastus: Sa ei tohi katkestada tööd selleks, et nõuda lepingu muutmist. Küsimus:  Just, aga sa võid 

algatada teised läbirääkimised, mis on teemal, mis ei ole selles kollektiivlepingus? Vastus: No näiteks 

jah“ (Ametiühingute liit) 

Kooskõlas lepingufilosoofiaga – kokkulepe kehtib ainult selle kohta, milles on kokku lepitud.  

„Noh, iseenesest ta saab tagada vaid nendes, mis on kokku lepitud, sellepärast, et need mis ei ole 

kokku lepitud, need /.../ ei ole kokku lepitud. /.../ Ta ei saa olla alus selleks, et nüüd on mul see paber 

olemas, et järelikult nad ei tohi midagi teha. Et siis ta peab olema ikka kokkulepe kõigis punktides.“ 

(Tööandjate liit) 

Tööandja tähelepanu juhtimiseks probleemidele, survestamiseks – teiste teemade üles tõstmise 

võimalus on vajalik selleks, et vajadusel saaks ametiühing oma probleemidele tähelepanu juhtida. 

Seda nii konkreetselt tööandjalt paremate töötingimuste saamiseks, kui ka laiemates küsimustes.   

„Sellepärast, et meil ei ole teist varianti oma õigusi kaitsta, kuna Eesti seaduslik regulatsioon ei näita 

poliitilisi streike. Ja jumal tänatud, et ei näe. /.../ see on väikegi võimalus oma probleemidele 

tähelepanu juhtida ja selles suhtes, uskuge /.../, et Eesti ametiühingud kasutavad seda streigi 

võimalust nii vähe kui võimalik, sest et … /.../, streik on ikka niivõrd äärmuslik asi. Kui 20 

iseseisvusaasta jooksul on toimunud üks streik, kus ütleme, osavõtjate arv ei olnud ka teab mis suur 

(palju neid /.../vedurimehi seal oli), /.../ siis me tõesti /.../ Lõuna-Eurooplaste kombel ei laiuta selle 

võimalusega, aga et meil peaks see võimalus jääma.“ (Ametiühing)  
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Tabel 408. Töörahu kohustus peaks olema selektiivne – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Täpsustamata miks - X - - - X - 

Kooskõlas lepingufilosoofiaga X - - - X - X 

Tööandja tähelepanu juhtimiseks 
probleemidele, survestamiseks - - - - - - X 

Töörahu kohustus peaks olema absoluutne 

Vastuste liigid: 

1. Lepingu eesmärk on töörahu, kõik nõudmised peaks olema läbirääkimiste käigus lepingusse 

sisse pandud; 

2. Osapoolte kokkuleppel absoluutne. 

Lepingu eesmärk on töörahu, kõik nõudmised peaks olema läbirääkimiste käigus lepingusse sisse 

pandud.  

„Ei, *täiendavaid nõudmisi võib esitada+ alles siis kui tuleb uus kollektiivne läbirääkimine, muidu ei ole 

asjal pointigi ju, sest siis nad võivad ju iga hetk *jälle  nõudma hakata+“ (Tööandja) 

Osapoolte kokkuleppel absoluutne – osapooltel peaks olema võimalus kokku leppida selles, et 

töörahu on absoluutne ja ametiühing loobub täiendavatest nõuetest lepingu kestvuse ajaks. 

„/.../ Mina arvan, et /.../ *töörahu+ võiks olla selles mõttes absoluutne, kui see /.../ on vähemalt kokku 

lepitud. Vähemalt sellisel juhul. /.../ töövõtja, kes tahab sõlmida kollektiivlepingut /.../, peaks olema 

valmis /.../ selleks olukorraks, et tõepoolest see töörahu on absoluutne.“ (Tööandja) 

Tabel 409. Töörahu kohustus peaks olema absoluutne – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepingu eesmärk on töörahu, kõik nõudmised 
peaks olema läbirääkimiste käigus lepingusse 
sisse pandud X - X - X - - 

Osapoolte kokkuleppel absoluutne - - - - X - - 

Selektiivne töörahu kohustus mõjutab kollektiivlepinguid 

Vastuste liigid: 

1. Kollektiivleping peaks sisaldama olulist; 

2. Pärsib tööandja soovi lepingut sõlmida; 

3. Seaduste ümber kirjutamine lepingusse. 

Kollektiivleping peaks sisaldama olulist – selektiivne töörahu paneb osapooled lepingu üle kohe 

alguses rohkem järele mõtlema. Tööandjal ei teki võimalust sõlmida üksikutest ebaolulistest 

punktides koosnevat lepingut ja nõuda seeläbi täielikku töörahu. 
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„No, ei, absoluutselt. Seda ma pooldan täiesti, et võimalikult kõik olulised punktid peavad olema 

kirjas, millest sa tahad kokku leppida /.../.“ (Tööandja)  

„Ei ole mõtet sõlmida selliseid kollektiivlepinguid, milles on mingisugused võib-olla veeautomaadid ja 

/.../ puhkepausid ainult, et palgast ei räägita/.../. Kui on täiesti normaalne ja mõistlik kollektiivleping 

sõlmitud, siis ei teki ju sealt kõrvalt mingisuguseid võimalusi mingite asjade pärast /.../ streikida. 

Kollektiivlepingul peab olema mingi väärtus.“ (Ametiühing) 

Pärsib tööandja soovi lepingut sõlmida – teadmine, et töörahu ei ole absoluutne devalveerib 

tööandja jaoks kollektiivlepingu väärtust. Ükskõik, mis seal kirjas on, alati von võimalus, et töötajad 

nõuavad midagi lisaks ja otsest kaitset selliste nõudmiste vastu kollektiivleping ei taga.  Seega 

väheneb ka huvi lepinguid sõlmida. 

„meil on sõnaselgelt kollektiivlepingus kirjas, et kohustavad hoidma töörahu. *Kui+ tööandja poolt on 

kõik tingimused täidetud siis, /.../mis asi siis on toetusstreik? Jällegi, siis ametiühingud võtsid omale 

vabaduse tõlgendada, et see hoiatusstreik on lubatud, et see ei  käi selle töörahu mõiste rikkumise 

alla. /.../ see jällegi nagu tollele hetkel näiteks minu jaoks devalveeris küll natukene seda 

kollektiivlepingut“ (Tööandja) 

Seaduste ümber kirjutamine lepingusse – selektiivne töörahu suunab tööandjat kirjutama 

kollektiivlepingusse ka punkte, mis juba on seaduses reguleeritud, eesmärgiga vähendada neid 

teemasid, mida hiljem võiks võimalike vaidluskohtadena üles tõsta. 

Tabel 410. Selektiivne töörahu kohustus mõjutab kollektiivlepinguid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kollektiivleping peaks sisaldama olulist X X - - X - X 

Pärsib tööandja soovi lepingut sõlmida - - - - X - - 

Seaduste ümber kirjutamine lepingusse X - - - - - - 

Selektiivne töörahu kohustus ei mõjuta kollektiivlepingud 

Vastuste liigid: 

1. Kollektiivleping on sõltumata sellest väga mahukas; 

2. Ei mõjuta üldiselt või meie ettevõttes. 

Kollektiivleping on sõltumata sellest väga mahukas – kollektiivlepingud on nii ehk naa väga 

mahukad dokumendid ja oht, et mõni teema jääb välja ja selle pärast hakatakse streikima ei ole 

nende sisu kujundamisel väga realistlik.  

„No meie süsteemis on reeglina kollektiivlepingud suhteliselt mahukad dokumendid. Ja noh see, nad 

meie organisatsioonis pooldavad päris paljusid asju. Et ei ole naljalt sellist situatsiooni, kus me mõne 

valdkonna oleme täiesti välja jätnud.“ (Ametiühing) 

„/.../ meil on väga põhjalik kollektiivleping ja seoses uue töölepingu seadusega väga soodsad 

tingimused. Mida enam uus töölepingu seadus /.../ üldse ei näe ette.“ (Tööandja)  
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Ei mõjuta üldiselt või meie ettevõttes – kollektiivlepingu sõlmimist selektiivne töörahu kohustus ei 

mõjuta. 

„Ma ei usu, et see mõjutab, /.../ , ma ei saa 100% mingit garantiid anda. Noh inimesed võivad mõelda 

väga väärakalt eks ole, et /.../ kui keegi on endale selle mõtte pähe võtnud, et vot /.../  

kollektiivleping ei anna mulle 100% töörahu garantiid, sellepärast ma teda ei sõlmi. /.../ nii võib ju 

mõelda, aga see on /.../ mingisugune tagurpidi mõtlemine. /.../ Reaalselt see ei mõjuta“ 

(Ametiühingute liit). 

Tabel 411. Selektiivne töörahu kohustus ei mõjuta kollektiivlepingud – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

   Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei mõjuta üldiselt või meie ettevõttes - - - - - X - 

Kollektiivleping on sõltumata sellest väga mahukas X - - - - - - 

4.2 Hoiatusstreik ja toetusstreik  - millal tohiks streikida, miks peaks 

streikima 

4.2.1 Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alltoodud alapeatükkides (paksus kirjas) vastatakse, on: 

 Millal peaks osapooltel olemas võimalus korraldada hoiatusstreiki ja toetusstreiki? Mis peaks 

olema hoiatusstreigi või toetusstreigi eesmärk?  

Kodeeringud jagunevad järgmistesse gruppidesse: 

1. Hoiatusstreik: 

a. Hoiatusstreigid võiksid olla: 

i. Millistel põhjustel peaks hoiatusstreik olema võimalik; 

ii. Millistel tingimustel võiks hoiatusstreik olla lubatud: 

b. Miks hoiatusstreiki ei peaks olema; 

2. Toetusstreik: 

a. Toetusstreigid võiksid olla: 

i. Miks toetusstreigid võiksid olla; 

ii. Millistel tingimustel tohiks toetusstreiki teha; 

b. Toetusstreiki ei peaks olema. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

4.2.2 Hoiatusstreik 

Millistel põhjustel peaks hoiatusstreik olema võimalik 

Vastuste liigid: 

1. Hoiatuse ja info edastamine; 

2. Korraldada on lihtsam ja kiirem; 

3. Tööandja distsiplineerimiseks. 
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Hoiatuse ja info edastamine – hoiatusstreik peaks olema selleks, et informeerida tööandjat 

potentsiaalse kahju suurusest ja selleks, et anda tööandjale mõista, et töötajatel on oma 

ähvardustega tõsi taga.  

„Hoiatusstreik, /.../ on selleks, et sa hoiatad tööandjat.“ (Ametiühing)  

„eesmärk oli pigem näidata, et /.../ me oleme olemas, me oleme võimelised /.../ *minema+ suuremate 

sammude peale või /.../ nö. tegudele, aga me veel loomulikult ei taha minna nii, et tõesti jätame 

tööprotsessi pooleli, on ju.“ (Ametiühing) 

Korraldada on lihtsam ja kiirem – hoiatusstreike on lihtsam korraldada, see on see paindlikum 

vahend tööandja mõjutamiseks ka   

„hoiatusstreigist ei ole vaja sellesama riikliku lepitaja osal võtta. Et ma võin, et siis kui see sama 

protsess, lepitusprotsess, hakkab venitama, siis me teeme hoiatusstreigi ja mõjutame teda.“ 

(Ametiühing) 

„Sest me ei jaksa päris streiki läbi viia, meil ei ole neid vahendeid, et inimesi üleval pidada“ 

(Ametiühingute liit) 

Tööandja distsiplineerimiseks – kui tööandja eirab töötajate õigustatu nõudmisi (nt alustada 

läbirääkimisi), siis on hoiatusstreik vahendiks, millega teda distsiplineerida. 

„Hoiatusstreigi nõudmine oli meil siis see, et meiega ei soovitud kollektiivlepingu läbirääkimistesse 

üldse tegelikult astuda /.../ Üks asi oli, et ei astutud läbirääkimistesse ja eiras ka /.../meie 

palganõuet./.../“ (Ametiühing)  

Tabel 412. Millistel põhjustel peaks hoiatusstreik olema võimalik – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

 
Organisatsioon Haruliit Keskliit 

Lepitajad 
  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Hoiatuse ja info edastamine X X - - - X X 

Korraldada on lihtsam ja kiirem - X - - - X - 

Tööandja distsiplineerimiseks - X - X - - X 

Millistel tingimustel võiks hoiatusstreik olla lubatud 

Vastuste liigid: 

1. Hoiatusstreigi puhul peab eelnema lepitamine ja läbirääkimine; 

2. Lepitust ei pea olema, peab olema läbirääkimine ja teavitus; 

3. Lepitaja tuleb kohale, lepitaja l on õigus alustada lepitusprotsessi; 

4. Kohustuslik enne päris streiki. 

Hoiatusstreigi puhul peab eelnema lepitamine ja läbirääkimine – hoiatusstreigile peaks sarnaselt 

tavalise streigiga eelnema mingisugune lepitusmenetlus ja läbirääkimised. 

„No ma olen nagu nõus sellega, et /.../ etteantud konkreetsed lühemad etteteatamisajad on nagu 

pädevad, eks-ju. Aga niiöelda seesamane lepitamis- /.../ meetod ja läbirääkimised peaksid ikkagi /.../ 

raudselt olema.“ (Tööandja) 
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„mina pooldan ikka seda, et enne pooled istuksid maha ja arutaksid, et mis probleemiks on. Et seda 

streigi õigust ei saa küll ära võtta, aga sellele võiks ikka eelneda kas või ühekordne /.../ lepitamine“ 

(Tööandjate liit) 

Lepitust ei pea olema, peab olema läbirääkimine ja teavitus – hoiatusstreigi eel peab tööandjat 

kindlasti teavitama ning peavad eelnema läbirääkimised. Tööandjal peab olema reale võimalus streiki 

ära hoida läbi selle, et tal on võimalus läbi mõelda ja oma pakkumine teha.  

„me rääkisime sellest, et hoiatusstreiki ei tohiks välja kuulutada, kui ei ole läbirääkimisi olnud.“ 

(Ametiühingute liit)  

„minule meeldiks see, kui /... /igasuguse streigi vormi puhul, ka need toetus- ja hoiatusstreigid, oleks 

teavitamine eelnevalt.“ (Tööandjate liit) 

Lepitaja tuleb kohale, lepitajal on õigus alustada lepitusprotsessi –  hoiatusstreigi puhul peaks 

olema kohustuseks kaasata lepitaja ja anda talle võimalus otsustada, kas on mõistlik alustada 

lepitusmenetlust.  

„Vastus: Ka selles mõttes, et ta võiks ikkagi ühendust võtta, kohale tulla ja eesmärk võiks ju olla, et ka 

seda hoiatusstreiki ikkagi ei toimuks. Küsimus:  Et lepitaja alustaks lepitustööd kohe paralleelselt? 

Vastus:  Jah.“ (Lepitaja) 

Kohustuslik enne päris streiki – hoiatusstreigi korraldamine enne päris streiki võiks olla kohustuslik. 

„/.../elekter oleks ja kiirabi sõidaks välja ja /.../ streikida võiksid need, kes parasjagu graafikujärgselt 

vabad on. Nad on ju ka vahetustega. Samuti ka päästjad, alustada ka nende puhul, kes on sellistel 

elualadel, et võib-olla nad võiksid alustada nii-öelda hoiatusstreigist. /.../ see hoiatusstreigi etapp 

peaks olema /.../ kohustuslik. Streigile peaks eelnema ka hoiatusstreik.“ (Lepitaja) 

Tabel 413. Millistel tingimustel võiks hoiatusstreik olla lubatud – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Hoiatusstreigi puhul peab eelnema 
lepitamine ja läbirääkimine X - - - X - X 

Lepitust ei pea olema, peab olema 
läbirääkimine ja teavitus - - - X X X X 

Lepitaja tuleb kohale, lepitajal on õigus 
alustada lepitusprotsessi - - - X - - X 

Kohustuslik enne päris streiki - - - - - - X 

Miks hoiatusstreiki ei peaks olema 

Vastuste liigid: 

1. Kasutada muid aktsioone; 

2. Sisuliselt sama, mis streik; 

3. Lepingu kehtivuse ajal ei tohi streikida. 
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Kasutada muid aktsioone – hoiatuse edastamiseks ei pea ilmtingimata streikima, sõnumi saab 

tööandjani viia ka muul moel. Selleks ei peaks olema vahend, mis tekitab reaalset majanduslikku 

kahju. 

„Ma ei arva, et seda peab, et sellist asja peaks üldse olema. Hoiatada saab igat moodi ei pea 

streikima selle pärast.“ (Tööandja) 

„Hoiatusstreik on mõjutamise vahend, millega ei tohiks kaasneda mingit majanduslikku kahju. Ta on 

nagu loosungid, värk.“ (Lepitaja)  

Sisuliselt sama, mis streik – hoiatusstreik ja toetusstreik ei erine oma mõjudelt tööandjale 

„Mina arvan, et mõlemad, tähendab nii hoiatus- kui toetusstreik tegelikult, tegelikult nagu hästi ei 

sobi sellesse kollektiivsete töösuhete temaatikasse. /.../ Põhimõtteliselt see on natuke vanaaegne 

käsitlus. /.../  No kui pooled ei jõua kokkuleppele, siis on lepitusmenetlus /.../  probleem on see, et 

tegelikult, /.../ olukorras, kus ametiühingu streigivõimekus on madal /.../  ja tegelikult võib-olla polegi 

nagu suuremat võimekust, kui teha paaripäevane /.../ tööseisak, siis lihtsalt nad nimetavad selle 

hoiatusstreigiks, pääsevad sellega niiöelda igasugusest *bürokraatiast+“ (Tööandjate liit) 

Lepingu kehtivuse ajal ei tohi streikida – kui kehtib kollektiivleping, siis tuleb teha tööd ja igat tüüpi 

streigid peaksid olema välistatud.  

„Toetusstreik, hoiatusstreik, lepingu ajal, peab olema täielikult välistatud. Kui juba olete kaasa tulnud 

sellega, et olete võtnud riski ja endale võtnud kohustuse tööd teha, siis ikka tehke tööd. Ja sellega on 

ikka asi ühel pool.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 414. Miks hoiatusstreiki ei peaks olema – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kasutada muid aktsioone X - - - - - X 

Sisuliselt sama, mis streik - - - - X - X 

Lepingu kehtivuse ajal ei tohi streikida - - X - - - - 

4.2.3 Toetusstreik 

Põhjused, miks toetusstreiki oleks vaja kasutada 

Vastuste liigid: 

1. Solidaarsuse avaldus üldiselt; 

2. Tagada tööandjate omavaheline mõjutamine; 

3. Solidaarsuse avaldus valdkonna siseselt; 

4. Solidaarsus nendega, kelle endal puudub streigiõigus; 

5. Väikese jõuga töötajate võit on olulisem, kui üksikute tööandjate kahju; 

6. Kogu tarneahela mõjutamiseks; 

7. Valdkonna konkurentsi takistamine tööturul; 

8. Survestamaks töösulu lõpetamist. 
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Solidaarsuse avaldus üldiselt – toetusstreik on solidaarsuse avaldus ja seetõttu peaks ta ka olema 

lubatud. 

„Et oleks see solidaarsus“ (Ametiühing) 

„Solidaarsus, ma arvan see on see, mis ühendab neid inimesi: ma saan aru sinu murest, ma toetan 

sind.“ (Tööandja) 

Tagada tööandjate omavaheline mõjutamine – toetusstreik võimaldab kaasata ka nõudmiste 

läbisurumiseks ka teisi tööandjaid ja muudab töötajate hääle seeläbi tugevamaks. 

„/.../ organisatsioonidele, see on ka üks moment, kus sa saad oma tööandjaga nagu rääkida ja 

seesama tööandja saab selle tööandjaga rääkida, et kuule lõpeta ära, et saaksid kokkuleppele või 

minu omad hakkavad ka *streikima+, et kuule, davai, lepime kokku, et sa seal tõstad palka ja et siis on 

kõik korras." (Ametiühing) 

Solidaarsuse avaldus valdkonna siseselt – toetusstreik peaks olema solidaarsuse avaldamiseks 

eeskätt valdkonna siseselt, sest kaudselt mõjutavad sektori ühes ettevõttes sündmused  kõiki sektori 

ettevõtteid. Samas on sektorite vaheline solidaarsus oluliselt keerulisem küsimus, sest kõrgemad 

palgad kõrvalsektoris tähendavad ka kõrgemat hinnataset. 

„/.../põhimõte on selles, et me ainult mitte ei streigi selle eest, et ta saaks seal, palgatõusu vaid ka 

selle eest, et see sama töötaja ei hakkaks käima meie juurde tööle. /.../ Selles osas on võimalik toetust 

ühes valdkonnas välja tuua. /.../  Aga noh, *kui+ streigib *mõni teine valdkond+ – no siis, /.../ mis ma 

sellest saan? /.../ hinnad tõusevad ainult sellepärast, et nad streigivad. /.../ kas ma toetan seda? Eriti 

ei tahaks nagu.“ (Ametiühing) 

Solidaarsus nendega, kelle endal puudub streigiõigus – solidaarsusstreik on nende töötajate 

toetamine, kellel on väike streigijõud või kes ei tohi üldse streikida. 

„Ma mõtlen seda, /.../ et kui sul on muuseumitöötajad, kellel puudub /.../ streigijõud.../.../neil peab 

olema see võimalus, et nende häält võimendatakse.“ (Ametiühingute liit) 

Väikese jõuga töötajate võit on olulisem, kui üksikute tööandjate kahju – kuna seadused on 

väljatöötatud eeskätt töötajate kui tööandjate kaitseks, siis kaalub töötajate võit toetusstreigist üles 

tööandjate kahju.  

„/.../ tegelikult kogu see süsteem ei ole ehitatud tööandja kaitseks, vaid on töötaja kaitseks /.../. Ja 

kui ei ole töötajat võimalik kaitsta, siis järelikult on süsteem vale. No see, miks tööandjad täna 

ütlevad seda, et ei tohiks nagu toetusstreiki lubada, on see, et /.../ me oleme kaitsetud. Aga suures 

plaanis on kaitsetud tegelikult töötajad. Mis /..../ kaalub üles /.../ kas see /.../ muuseumitöötaja kellel 

riigi vastu ei ole mõju? Või see ettevõtja, kelle suhtes tehakse streiki, kus ta käed on natuke lühemad, 

kui ta tahaks. Et see on selles suhtes kaalutlemise /.../ tööõigus, streigiõigus selles suhtes ühiskonnas 

on antud /.../ ju huvide tasakaalustamiseks. Ja Eestis ei ole nii palju streikijaid.“ (Ametiühingutel liit) 

Kogu tarneahela mõjutamiseks – toetusstreik võimaldab mõjutada kogu tarneahelat ja seeläbi 

suurendada töötajate mõjuvõimu. 
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„Sellepärast, et teatud juhtudel on vajalik mõjutada võib-olla tervet tarnijate rida või midagi muud, 

on ju. Et seda tulemust kiiremini saada“ (Ametiühing) 

Survestamaks töösulu lõpetamist – toetusstreik võib aidata töösulgusid lõpetada.  

„Soome paberitööstus streigib, kuigi tegelikult ei streikinud. Tegemist oli lock out´ iga . /.../sellisel 

puhul võib-olla oleks olnud vaja mingisugust toetusaktsiooni, et see asi ära lõpetada. Sellepärast, et 

lõpptulemusena /.../, see lock out venis päris mitme kuuni ja kas me tahame, kui tööandjal on 

ressursid, seda venitada, öelda, et okei /.../. Et siis on võibolla vajalik lihtsalt kasutada natuke survet, 

tugevamaid meetmeid.“ (Ametiühing) 

Tabel 415. Põhjused, miks toetusstreiki oleks vaja kasutada – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Solidaarsuse avaldus üldiselt X X - X X X X 

Tagada tööandjate omavaheline 
mõjutamine - - - X - X X 

Solidaarsuse avaldus valdkonna siseselt - X - - - - - 

Solidaarsus nendega, kelle endal puudub 
streigiõigus - - - X - - - 

Väikese jõuga töötajate võit on olulisem, 
kui üksikute tööandjate kahju - - - X - - - 

Kogu tarneahela mõjutamiseks - X - - - - - 

Survestamaks töösulu lõpetamist - X - - - - - 

Millistel tingimustel peaks toetusstreiki olema võimalik kasutada 

Vastuste liigid: 

1. Kui läbiräägitud tööandjaga; 

2. Peab eelnevalt põhjendama tööandjale; 

3. Vastavalt praegusele seadusele; 

4. Streigis osalejate toetuseks; 

5. Hoiatusstreigis osalejate toetuseks. 

Kui läbiräägitud tööandjaga – toetusstreigi korraldamise peaks enne tööandjaga läbi rääkima. 

„Et niimoodi ei saa, et ametiühing otse … kui on kollektiivleping olemas, töörahu on olemas ja 

otsustame toestusstreikida, ma isegi usun, et peaks läbi arutama tööandjaga. See on nagu partnerite 

viisakus ja sotsiaaldialoog.“ (Ametiühing)  

Peab eelnevalt põhjendama tööandjale – toetusstreiki tuleb tööandjale põhjendada.  

„/.../ toetusstreigi puhul tuleb esitada ka oma nõuded /.../, et kui me toetusstreigi tegelikult teeme, 

siis miks me seda toetusstreiki teeme ja see sama see põhjenduse küsimus. Et miks need inimesed 

peavad seda toetusstreiki vajalikuks?“ (Ametiühingute liit) 

Vastavalt praegusele seadusele – peaks jääma täna kehtiv olukord. 
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„Reglementeeritud ja ühelt poolt võib alati võtta kõik meetmed tööandja puhul ette, et see ei 

toimuks. Teiselt poolt meie õigusruum praegu seda keelu faktorit ei võimalda realiseerida, et selles 

mõttes ma ei tahaks küll, et see nüüd muutuks.“ (Ametiühingute liit)  

Streigis osalejate toetuseks – toetusstreigi puhul peaks olema kindlasti ka reaalset töötajad, kes 

kusagil tõesti streigivad. Sellist olukorda, kus erinevates ettevõtetes inimesed streigivad, kuid kõik on 

toetusstreigis, ei tohiks olla.  

„Nojah, siin on jah, et streigis osalevate töötajate toetuseks võib korraldada toetusstreike. Et noh, siis 

peavad tõesti konkreetsed isikud, kes siis streigivad. Ja siis sa toetavad neid. Et mitte see, et kõik on 

toetuses.“ (Tööandjate liit) 

Hoiatusstreigis osalejate toetuseks – ka hoiatusstreigi toetuseks peaks olema võimalik korralda 

toetusstreike. 

„Küsimus: Aga see streik, sõna streik /.../ saab seda mitut moodi mõista, et kas toetusstreik ja 

hoiatusstreik ise on ka streigid või on streik ikkagi /.../ see põhiline aktsioon? Et kas toetusstreik peaks 

olema lubatud hoiatusstreigi toetuseks? /.../ Vastus: Minu meelest küll peaks olema niisugune 

võimalus“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 416. Millistel tingimustel peaks toetusstreiki olema võimalik kasutada – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kui läbiräägitud tööandjaga X - - - - - X 

Peab eelnevalt põhjendama tööandjale - - - X X - X 

Vastavalt praegusele seadusele - - - X - X - 

Streigis osalejate toetuseks - - - - X - - 

Hoiatusstreigis osalejate toetuseks - - - - - X - 

 

Miks ei peaks toetusstreiki olema võimalik kasutada 

Vastuste liigid: 

1. Toetust tuleks avaldada nii, et ei too kaasa töö katkemist; 

2. Kehtiv kollektiivleping ja seonduv töörahu; 

3. Toetusstreik ei ole loogiline; 

4. Põhjustab kahju kolmandatele osapooltele; 

5. Hoiatusstreigi toetuseks; 

6. Sektorit, mille sees toetust avaldada ei saa määratleda. 

Toetust tuleks avaldada nii, et ei too kaasa töö katkemist – toetuse avaldamine ei tohi tuua kaasa 

kahju tööandjale. Seetõttu ei tohi selleks kasutada streike. 

„Ma mõtlen, et selle toetusstreigi küsimused üldse, et kui seal paned näiteks ettevõtte sissekäigu 

juurde sildi, plakati, et me toetame seda, siis see on kõik, mida võib selle raames teha.“ (Lepitaja)  
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„Solidaarsusstreik on küll olemas, aga see on niimoodi et sellisel juhul meil on olnud läbiräägitud nii et 

tööandja, kes ei ole streigiga seotud, ei tohiks kannatada.“ (Tööandja) 

Kehtiv kollektiivleping ja seonduv töörahu – kui on sõlmitud töörahu, siis see peaks olema 

absoluutne. 

„Toetusstreik, hoiatusstreik, lepingu ajal, peab olema täielikult välistatud. Kui juba olete kaasa tulnud 

sellega, et olete võtnud riski ja endale võtnud kohustuse tööd teha, siis ikka tehke tööd. Ja sellega on 

ikka asi ühel pool.“ (Tööandja) 

Toetusstreik ei ole loogiline – toetusstreik on arusaamatu nähtus, mis ei sobi hästi ei töösuhete 

üldisesse raamistikku ega meie kultuuriruumi laiemalt.  

„No see on nüüd minu jaoks kõige veidram asi üldse, mis asi ta on, et kui arstid streigivad ja siis 

rongijuhid teevad toetusstreigi selleks. Et kuidas nemad nagu sellega seotud on?“ (Tööandjate liit)  

Põhjustab kahju kolmandatele osapooltele –  toetusstreigid võivad olla väga suure mõjuga ning 

mõjutada negatiivselt kolmandaid osapooli, kes sellesse tülisse üldse ei puutu, see ei ole mõistlik. 

„Sellepärast , mingi niisugune ükskõik kuidas seda nimetada pisem või suurem töötüli kuskil mingis 

sektoris, me ei saa noh, me ise oleme jällegi tundnud seda, et streik ju halvab kogu ühiskonna, ehk et 

mida suurema  osa ta ühiskonnast halvab, siis kannatavad ju mitte ainult ütleme ma ei tea see firma 

ja võib olla need töötajad, kes seal firmas on, vaid inimesed tänavalt.“  (Tööandja) 

Hoiatusstreigi toetuseks – toetusstreik peaks kaasas käima ainult streigiga, mitte hoiatusstreigiga. 

„... ma arvan, et mitte. See toetusstreik peaks olema ikka päris streigi osa. Hoiatusstreik on selline 

esimene kellukene, see peaks distsiplineerima ja kui seda pole … No jällegi, mis on eesmärk, kui 

*eesmärk+ on *luua+ tõesti niisugust väga stabiilset ühiskonda, siis ei peaks.“ (Lepitaja)  

Sektorit, mille sees toetust avaldada ei saa määratleda – toetusstreikide puhul, mis peaks olema 

valdkonnasiseseks toetuseks, on väga keerukas määrata, mis täpselt on valdkond. 

„Vastaja 1: Toetusstreik on õiguslikult väga kahtlane olukord üldse. Kuidas saab põhimõtteliselt üldse 

ühe ettevõtte töötaja minna teise ettevõtte. Sisuliselt saab legaalse põhjuse mitte tööd teha. Vastaja 

2: Toetusstreikide puhul on ju olnud selline klassikaline käsitlus, me räägime mingitest 

sektoripõhistest loogikatest, et sektori sees toetatakse. Aga tänapäeva majanduslikku turgu 

vaadates, kui on hästi palju sellist alltöövõttu, meil ei ole nii selgeid neid sektoreid ka. Selles mõttes ka 

sealt nagu mingi piiranguga luua sellist niimoodi selgust on keeruline.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 417. Miks ei peaks toetusstreiki olema võimalik kasutada – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Toetust tuleks avaldada nii, et ei too kaasa 
töö katkemist X - - - - - X 

Kehtiv kollektiivleping ja seonduv töörahu X - X - X - X 

Toetusstreik ei ole loogiline - - - - X - X 

Põhjustab kahju kolmandatele osapooltele X - - - - - X 

Hoiatusstreigi toetuseks - - - - - - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Sektorit, mille sees toetust avaldada ei saa 
määratleda - - - - X - - 

 

4.3 Streigist, sh hoiatusstreigist ja toetusstreigist ning töösulust 

etteteatamine 
Selle teema all on kaks alateemat: 

1. Kuidas toimub teavitamine? 

2. Millised probleemid seonduvad teavitamisega? 

4.3.1 Kuidas toimub teavitamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele vastust otsitakse, on: 

 Kuna, keda, kuidas peaks streigist ja töösulust teavitama? – Kes teavituse korraldas? 

 Keda tuleks ikkagi streigi puhul teavitada? – Keda teavitatakse?  

Kui leitakse, et peaks olema midagi erinevat, kui praegu, siis see kajastub probleemide all. Vastuseid 

on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, 

lepitajad). 

Kes teavituse korraldas 

Siia on kodeeritud nii need vastused, kuidas praktikas oli, kui need, kuidas nähakse, et peaks olema. 

Vastuste liigid: 

1. Ametiühing korraldas; 

2. Seaduse järgi; 

3. Ei tea; 

4. Liit aitas; 

5. Tööandja korraldas teavituse või osa sellest; 

6. Keskliit tsentraliseeritult. 

Ametiühing korraldas. Teavitamise korraldas ametiühing. 

„kohustus on esimehe oma allkirjadega, need teavitused välja saata.“ (Ametiühing) 

„Jah, ametiühing oli. Selles suhtes, nad teavitasid ja siis sealt juba linnavalitsus ja maavalitsus võtsid 

minuga ühendust. Mis ja kuidas ja millised... Mis me teeme nüüd ja kuidas me teeme ja nii edasi.“ 

(Tööandja) 

„Keda tuleks teavitada, millal teavitada ja kes korraldama selle teavitamise peaks? Kas selles osas on 

mingeid arvamusi? Vastaja: Kes need praegu teavitavad? Ametiühingud arvatavasti?“ (Tööandjate 

liit) 



323 

 

Seaduse järgi. Üldvastus küsimusele, kuidas teavitamine korraldati. 

„See tuleneb seadusest, et noh, see käib protsessist, et ma tean, et kui meil on toetusstreik, siis on 3 

päeva enne, kui on streik, siis on … 14 päeva.“ (Ametiühing) 

„Teavitamine toimus nii nagu seaduses ette nähtud.“ (Ametiühing) 

Ei tea. Ei tea või ei mäleta kes korraldab ja/või kuidas korraldab teavitamise. 

„Küsija: Streikidest teavitamine. Keda tuleb teavitada, millal tuleks teavitada, kes peaks... ? Vastaja: 

See on vist seaduses enamvähem paika pandud. Mina ei *tea+... „ (Lepitaja) 

„Seda ma ausalt öeldes ei mäleta. Ma tean, et meedias oli see kogu aeg, meedias olid nad kogu aeg.“ 

(Tööandja)  

Liit aitas. Haruliit või keskliit aitas korraldada teavituse poolt. 

„siin keskliit aitab palju ausalt ütelda, see et vormistab näidisblankette, kuidas peaks seda tegema, 

seda vormi, keskliit annab ette. Aitab selles suhtes … ja sinu osa on ainult see, et õigesti vormistada.“ 

(Ametiühing) 

Tööandja korraldas teavituse või osa sellest.  

„Vastaja: Noh streik toimus XXX linnas, siis eelkõige XXX linnavalitsust. Küsija: Seda tegite teie mitte 

siis ametiühing? Vastaja: Ma usun, et ikkagi meie tegime mitte ametiühing, kuigi niikuinii ta oli teada, 

eks ta selline vormi täide oli, siis meie poolt ka veel teatada.“ (Tööandja) 

Keskliit tsentraliseeritult. Puudutab üle-eestilisi streike (nt VV vastu), kus teavitus on korraldatud 

keskliidu poolt. 

„Vastaja: Vist oli keskliidu poolt tsentraliseeritud, see teavitamine /…/ Ja vastavalt, nüüd 

õigusaktidest tulenevalt, nad *ettevõtetes töötajad+ teavitasid ka oma tööandjat … Aga selline 

tsentraliseeritud üldsuse teavitamine, see oli keskliidu poolt.“ (Ametiühing) 

Tabel 418. Kes teavituse korraldas – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ametiühing korraldas X X X - X - - 

Seaduse järgi X - - - - X - 

Ei tea X - - - - - X 

Liit aitas - X - - - - - 

Tööandja korraldas teavituse või osa sellest X - - - X - - 

Keskliit tsentraliseeritult - X - - - - - 

Keda teavitatakse 

Vastuste liigid: 

1. Tööandja; 

2. KOV ja maavalitsused; 
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3. Ei tea, ei mäleta; 

4. Meedia; 

5. Vastavalt seadusele; 

6. Kliendid, partnerid; 

7. Lepitaja; 

8. Ministeeriumid. 

Tööandja. Teavitatakse oma tööandjat. 

„... võtsid minuga ühendust. Et mis ja kuidas ja millised... Mis me teeme nüüd ja kuidas me teeme ja 

nii edasi.“ (Tööandja) 

„Oma tööandjat.“ (Ametiühing) 

KOV ja maavalitsused. 

„... meil on terve selline pakk kõiki omavalitsusi, alates siin valdadest, et ja siis ka OOO, YYY 

maakondades siis. Kui ma siit praegu vaatan, siis olid siin valdade kaupa, (.) alates siin Rõngu vallad, 

Peipsi vallad.“ (Ametiühing) 

„... nad teavitasid ja siis sealt juba linnavalitsus ja maavalitsus.“ (Tööandja) 

Ei tea, ei mäleta. 

„Tundub, et oli teavitatud, kuigi siin ei ole säilinud mingisugust märki sellest, et mis vormis seda 

tehti.“ (Tööandja) 

Meedia. 

„Küsija: meedia teavitamine ja reisijate pool, see toimub läbi … kas seda teeb tööandja või seda teeb 

ametiühing? Kuidas see korraldatud on? Vastaja: Me teeme seda ka, et me saadame seda infot, 

vabandame reisijate ees ja, ja proovime enda poole saada seda inimeste toetust, see on ka oluline 

olukord, kus … kas sa saad seda negatiivsust või sa saad positiivsust.“ (Ametiühing) 

„Meil on tavaliselt, saadame välja teatised ja siis mingi aja jooksul läheb siis pressiteade, et avalikkust 

teavitada.“ (Ametiühing) 

Vastavalt seadusele. 

„Teavitamine toimus nii nagu seaduses ette nähtud- kohalikke omavalitsusi, tööandjat. Minu meelest 

rohkem ei ole vajagi teatada, teavitada.“ (Ametiühing) 

Kliendid, partnerid. 

„... põhiline on reisijad, siis kui see puudutab ka reisijaid, siis kindlasti anname välja seda infot, et see 

streik toimub sellel ajal ja proovime vabandada.“ (Ametiühing)  

„... no see on tavaline, et lepingupartnerit teavitab tööandja.“ (Tööandjate liit) 

Lepitaja. 
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„Tööandja, riiklik lepitaja, XXX *haruametiühing+. Ma isegi ei mäleta.“ (Ametiühing) 

Ministeeriumid. 

„Ja see on kohalikud omavalitsus, tööandjad, ministeeriumid … noh, vahet ei ole, me võime kõiki 

teatada.“ (Ametiühing) 

Tabel 419. Keda teavitatakse – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Tööandja X X - - - - - 

KOV ja maavalitsused X X - - X - - 

Ei tea, ei mäleta X X - - - - X 

Meedia - X - - X X - 

Vastavalt seadusele X - - - - X X 

Kliendid, partnerid - X - - X - - 

Lepitaja - X - - - - - 

Ministeeriumid - X - - - - - 

 

4.3.2 Teavitusega seonduvad probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Mis on probleemid streigist ja töösulust teatamise regulatsiooniga, mis on 

probleemide põhjused ja tagajärjed. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Teavitusega seotud probleemid 

Probleeme on käsitletud laiemalt, muuhulgas on kirja pandud ka probleemid, mis ei ole otseselt 

regulatsioonist tulenevad. Mitu probleemi, milles ei ole järgitud regulatsiooni, tulenevad 

regulatsiooni mittetundmisest. 

Vastuste liigid: 

1. Ei ole; 

2. Teavitus hilines; 

3. Kõikide KOV teavitamise nõue on liiga suur; 

4. Tööandjale ei ole teada, kes osalevad streigis; 

5. Liiga lühike toetus- ja hoiatusstreigi puhul; 

6. Teavitust ei eelnenud; 

7. Helitehnikaga pikettide etteteatamise tähtajad; 

8. Sotsiaalmeedia roll teavitamises; 

9. Tööandjast sõltumatul põhjusel pannakse tööandjale teavituse ja korralduse kohustus; 

10. Ei ole selge keda peab teavitama hoiatusstreigi korraldamisel. 
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Ei ole. 

„Küsija: Aga selle teavitamise poolega, kas sellega oli mingeid probleeme ka või? Vastaja: Ma ei 

mäleta, olgem ausad.“ (Ametiühing) 

Teavitus hilines. 

„… arvestasin kõik päevad üle. Aga ei arvestanud seda, et, et õhtul, kui ma pärast viite saadan kirjad 

välja ametlikult, siis nad ei jõua selleks kuupäevaks õigesse kohta. Et oli vaja enne viite neid sinna 

postkasti visata. Siis oleks tühjendus ja siis oleks läinud. Aga ma viisin need pool kuus. Pool tundi 

hiljem./.../ kui ma siin kokku puutusin sellega, et ma saatsin topelt, ma saatsin meili teel, aga meili 

teel meil on ju jälle jama, et üle 10 kirja sa ei saa digitaalselt alla kirjutada./.../ mõnedes 

omavalitsustes polnud sellel ajal veel digi võimalust avada /.../ helista igaühele, sekretärile, et kas 

saite kätte, kas saite avatud, kas saite teada? /.../ Ma ütleks, et see on enda kindlustamiseks, et 

pärast ei tekiks see vaidlus ja see kohtukäimine ja see protsess ei oleks selline ebameeldiv“ 

(Ametiühing) 

„Siis saadetakse välja hoiatusstreigi teatis ettevõttele, seejärel omavalitsustele. Meil üks kord  vist 

XXX-ga juhtus see, selline äpardus, et kuskilt, ma ei mäleta, kas meedia sai või linnavalitsus sai enne 

teada /.../ praktika on see, et nad *tööandja+ peavad ikka enne teada saama. Seal mingisugune tunni 

küsimus oli./.../ Lihtsalt, ma mäletan seda, et see pinge oli nii üleval, et muidugi siin inimesed olid 

pikalt siin tööl olnud ja kuidagi läks see üks asi nagu enne. Või jõudis ta enne kohale. No igal juhul, ta 

läks nagu varem välja, mingi aeg, seal poole tunnise vahega.“ (Ametiühing) 

“Meil on ebaselge olnud see tähtaja arvutus, mille nahka on läinud üsna mitu streiki. Ma ei teagi, 

kuidas seda täpsustada.  Seal on kaks küsimust. Üks küsimus on see, et kuidas arvutatakse tähtaega 

päevades. Kas see on nii, et kui kolm päeva ette teatamist tähendab, et täna on kolmas päev enne 

streiki või jääb teatamise ja streikimise vahele kolm päeva. Millest alustatakse tähtaja lugemist. 

Kuidas dokumenteerid teate kätte saamist. Kui sa saadad ta õhtul kell 16:50 ja eeldad, et on tööaeg. 

Kas seda loetakse kättesaamiseks või .../…/ lihtinimesel on see raske, sest see on natuke erinev kui 

tavapärane mõtlemine, aga ta on TSÜSis sees.” (Ametiühingute liit) 

Kõikide KOV teavitamise nõue on liiga suur. 

„... me ei ole suutlikud kõiki 250 *omavalitsust+ teavitama käsitsi.“ (Ametiühing)  

Tööandjale ei ole teada, kes osalevad streigis. Tööandjale ei ole teada, kes osaleb streigis, mistõttu 

ei ole tööandjal võimalik korraldada tööd ümber, tagada oma vara säilimine ning vastutada oma vara 

eest.  

„Samal ajal ei olnud ükski töötaja ega streigi juht enne AAA a kella 8.00 teatanud tööandjale sellest, 

kas ja millised töötajad soovivad streigist osa võtta. /…/ Tööandja jaoks selgus tõsiasi, kas töötaja 

osaleb streigis või mitte, alles streigi alguseks. Isegi juhul, kui tööandja oleks varem püüdnud välja 

selgitada töötajaid, kes kavandavad osaleda streigis, selguvad streigist osavõtjad olles streigi 

algamisel. KTLS § 20 kohaselt on streigis osalemine vabatahtlik. Töötajal on kuni streigi algamiseni 

võimalus vabalt oma otsuseid langetada ning tööandja ei saa töötajat selles takistada.” (Tööandja) 
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Liiga lühike toetus- ja hoiatusstreigi puhul. Teavitustähtaeg on liiga lühike hoiatus- ja toetusstreigi 

puhul, mis ei võimalda korralikult ette valmistuda. 

“Kolm päeva on minu meelest liiga lühike, ei jõua isegi läbirääkimisi pidada. Vähemalt nädal võiks 

olla. Isegi hoiatusstreiki korralikult ette valmistada ja organiseerida, et isegi see võtab oma aja. Ja ära 

määratleda, et kui me teeme hoiatusstreigi, siis mis mahus.” (Lepitaja) 

„... mis probleemiks oli, see oli see etteteatamistähtaeg täpselt nende toetusstreikide puhul. Küsija: 

Toetus- ja hoiatusstreik. Mõlemal on kolm päeva. Vastaja: Jah, sellise lühikese ajaga ei jõua tegelikult 

näiteks toetusstreigi puhul küll ükski ettevõte piisavalt oma tööd ümber korraldada.“ (Tööandjate liit) 

Teavitust ei eelnenud. 

„... see, et nad kusagile ei teata, ega nad ei teadnud, nad lihtsalt helistasid tööinspektsiooni, nii igaks 

juhuks. Aga ega nemad ei teadnud, kuhu nad peaksid või mismoodi see peaks välja nägema. See on 

ka nüüd läbimõtlemise küsimus. Muidugi ta võiks olla nii, et ta teatab näiteks paikkondlikule 

lepitajale, et kui nad on niisugused ettevõtte hoiatusstreigid, ühetunnised, või nii, ja kohalikule 

omavalitsusele. Nad peaksid olema ikkagi organiseeritud...“ (Lepitaja) 

Helitehnikaga pikettide etteteatamise tähtajad on liiga pikad. 

„... ainult üks pretensioon tänasel päeval ja see on see, et see on muidugi ainult tõlgendus, aga sa ei 

saa minna vaidlema, kui me korraldame piketti. Siis, ma ei tea, kas see tuleb nüüd seadusest või 

Tallinna linna määrusest/.../on mingi kahenädalane etteteatamise tähtaeg, kui kasutatakse 

helitehnikat. Mis asi on helitehnika? Politsei tõlgendab meil seda niimoodi, et kui ma võtan kasvõi 

kõige tavalisema plekist ruupori, et mu häält oleks kuulda viis meetrit kaugemalt, siis see on 

helitehnika. /.../ teisisõnu, ma saan kahetunnise etteteatamisega korraldada piketi juhul, kui ma ei 

kasuta helitehnikat.“ (Ametiühingute liit)  

Sotsiaalmeedia roll teavitamises on reguleerimata, kuid potentsiaalne ohu allikas. 

„... see sotsiaalmeedia küsimus, et see on a la nüüd Põhja-Aafrika, et tänavale võidakse kutsuda ka 

Facebook’i Twitter’i, Rate'i kaudu ja selle kontrollimine, kontrollimatus tehnoloogiliselt on teatud 

piirides võimalik, aga mahu poolest ka kutsutud institutsioonidele välistatud, siin on nüüd küll üks 

regulatsiooni koht, mis uut meediat, uut sidevahendite olemasolu peaks olema ehk täpsemalt paika 

pandud. /…/ See tähendab seda, et riik on ette valmistatud, aga need kontrollimatud jõud suudavad mõjutada 

oluliselt streigi käiku. “ (Ametiühingute liit) 

Tööandjast sõltumatult pannakse tööandjale teavituse ja korralduse kohustus. 

„... öeldakse ju kuupäev ja kellaaeg, nüüd me hakkame streikima. Nad võtavad endale vastutuse, aga 

ettevõte peab teavitama hakkama.“ (Tööandjate liit) 

Ei ole selge keda peab teavitama hoiatusstreigi korraldamisel. Täna ei ütle seadus selgelt, keda peab 

teavitama enne hoiatusstreigi korraldamist. 

„See *hoiatusstreik+ peaks olema ette valmistatud ilma lepitajata, aga igal juhul peaks ka sellest 

kusagile teatama./.../ See hoiatusstreik on ka niisugune, et kui ta on lokaalse iseloomuga, ettevõtte 

baasil või väike, see on üks teema. Kui ta on kohaliku omavalitsuse, ütleme isegi vallas kusagil, vallas 
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näiteks, mingi valla puidutöökoda ja mehed otsustavad läbi viia hoiatusstreiki. Ma olen mõelnud ka, 

et kas peaks kohalik omavalitsus teadma üldse, et selline asi toimub, või on see ainult tööandja ja 

töötajate asi.“ (Lepitaja) 

Tabel 420. Teavitusega seotud probleemid – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei ole X X - - X X X 

Teavitus hilines - X - X - X - 

Kõikide KOV teavitamise nõue on liiga suur - - - X X - - 

Tööandjale ei ole teada, kes osalevad streigis X - X - - - - 

Liiga lühike toetus- ja hoiatusstreigi puhul - - - - X - X 

Teavitust ei eelnenud - - - - - - X 

Helitehnikaga pikettide etteteatamise tähtajad - - - - - X - 

Sotsiaalmeedia roll teavitamises - - - - - X - 

Tööandjast sõltumatult pannakse tööandjale 
teavituse ja korralduse kohustus - - X - - - - 

Ei ole selge keda peab teavitama hoiatusstreigi 
korraldamisel - - - - - - X 

4.4 Teenused ja tooted 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alapeatükkides (paksus kirjas) vastused antakse, on järgmised:  

 Milliste hädavajalike teenuste ja toodete pakkumine peaks olema streigi, sh. hoiatus- ja 

toetusstreigi ajal kohustuslik?  - Millised teenused ja tooted on hädavajalikud. 

 Kes ja kuidas peaksid otsustama, milliseid tooteid ja teenuseid, millises mahus tuleks toota? - 

Kuidas praktikas panna paika, millised on hädavajalikud tooted ja teenused. 

 Milliseid keelde, piiranguid ja nõudeid peaks streigile olema võimalik panna seoses 

hädavajalike esmaabivajadusi rahuldavate toodete ja teenuste tootmisega? - Millised 

piirangud peaksid olema seoses hädavajalike toodete ja teenuste tootmisega / Kes peaks 

otsustama, millised on piirangud streikimisele hädavajalike toodete pakkumise puhul. 

 Mis on probleemid teenuste ja toodete pakkumise tagamise kohustusega seoses, mis on 

probleemide põhjused ja tagajärjed? - Probleemid seoses hädavajalike teenuste pakkumise 

ja tootmismahu määramise ning streikimisega. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Millised teenused ja tooted on hädavajalikud 

Vastused selle kohta, millised tooted ja teenused on hädavajalikud, mille osas peaksid kehtima 

streikimise piirangud. 

Vastuste liigid: 

1. Ohutuse ja elutähtsate teenustega seotud; 
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2. Raske öelda; 

3. Selliseid ei peaks olema üldse või ei peaks eraldi määratlema; 

4. Tuleks võtta eeskuju teistest riikidest. 

Ohutuse ja elutähtsate teenustega seotud. Üldisema elanikkonna ohutuse ja esmatarbevajadustega 

seotud valdkonnad. Kuna siinkohal ei ole vastajatel selgemalt välja kujunenud valdkondade loetelusid 

valmis, siis ongi võimalik ainult põhilise printsiibi järgi vastuseid kodeerida. 

„... kui me räägime võib-olla politseist ja päästeametist, seal kindlasti peab see võimekus *olema+… Ei 

saa ju vaadata pealt, kui kedagi seal tapetakse või kuskil maja põleb. /…/ Kus veel, kindlasti 

meditsiinis. /…/ riigiametnikke küll jah, et seal teatud osad, kellel tegelikult ei ole sellist, kes ei kuulu 

nt. päästeametisse ja politseisse. Seal nendel inimestel peaks ikkagi see õigus *streikida+ olema.“ 

(Ametiühing) 

„… see teenus, mis on elutähtis, olgu see siis elekter, gaasivarustus, veevarustus, noh tõenäoliselt 

kanalisatsioon ka ei saa streikida, et keerame siibri kinni ja ära ei voola. See, millist teenust 

osutatakse, peab olema kokku lepitud.“ (Ametiühingute liit)  

„... praegused need kriisi lahendajad, et need kiirabi, päästeamet ja politsei, see on täitsa piisav , et 

sellised piirivalve ja...  nemad ei tohi. Teistel peaks omal natukene südametunnistus ja vastutust 

jääma... „ (Tööandja) 

Selliseid ei peaks olema üldse või ei peaks eraldi määratlema. Põhjendused miks, ei peaks olema 

määratletud, on erinevad. Üks variant, et ei peaks olema määratletud, kuna ei peaks streikimise 

piiranguid üldse olema. Teine variant, et piirangud peaksid olema seatud üldmõistena nii, et kõikides 

valdkondades peab olema tagatud üldise ohutusega seotud teenuste ja toodangu maht, aga ei pea 

olema eraldi valdkondi määratletud. Kolmas variant, et ei pea olema eraldi valdkondi määratletud, 

kuna töötajad ise suudavad otsustada, mida nad peavad vajalikuks teenuste mahuks ning täita selle. 

„... see lihtsalt on absurd … ma ei näe, et keegi peaks *streikimist+ takistama. Politsei samuti – 

tapetakse, niikuinii tapetakse. See kindlus, see tuleb, jah ta tuleb, aga kui ei tule, siis hakkab see 

valitsus juba mõtlema, kuidas leida seda raha *politsei palgatõusuks+. Nii, et ma piirangut, seda 

streigi piirangut ei poolda.“ (Ametiühing) 

„Sellepärast, et kui me räägime siin tõesti ettevõtetest, kus streikimine võib olla komplitseeritud: 

haiglad, politsei, päästeamet. Siis need inimesed, kes seal töötavad, need inimesed on südamega 

inimesed. Ja reeglina, leitakse need võimalused, kus tagatakse minimaalne teenindus...“ 

(Ametiühingute liit) 

„Äkki panna üldmõistena, mitte hakata valdkondi kokku lugema. Panna niiöelda miinimummaht. 

Täpselt sama asi on näiteks, ega lennujuht võib streikida . Ta võib panna selle õhuruumi kinni, aga ta 

ei saa seda panna järsult, ta peab maandama kõik lennukid, mis on õhus.“ (Ametiühingute liit) 

Tuleks võtta eeskuju teistest riikidest. 

„Eesti on nii väike, et praktiliselt iga suurem riikliku tähtsusega ettevõte pakub mingisuguseid 

vajalikke teenuseid ja tooteid. Aga samas, ma ei kujuta ette, kas me peame jalgratast leiutama. 
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Kuidas teistes riikides on? Mingisugune elektrivarustus ilmselt, mingisugune veevarustus, 

mingisugune esmaabi andmise kohustus. Ma isegi ei kujuta ette, mis seal veel võiks olla?“ (Tööandja) 

„… siin saab võtta näiteid teistest riikidest, praktikast, kuidas neid asju tehakse. Ega me ei leiuta ju 

siin mingit jalgratast. Igal pool streigitakse ja kõik need asjad on ära lahendatud.“ (Ametiühingute 

liit) 

Tabel 421. Millised teenused ja tooted on hädavajalikud – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ohutuse- ja elutähtsate teenustega seotud X X - X - X X 

Selliseid ei peaks olema üldse või ei peaks 
eraldi määratlema - - - X - - - 

Tuleks võtta eeskuju teistest riikidest X - - - - X - 

Kuidas praktikas panna paika, millised on hädavajalikud tooted ja teenused 

Eelmine vastus määratles üldisemalt, mida peaks lugema hädavajalikeks teenusteks ja toodeteks. 

Siinkohal on kodeeritud vastused, kuidas ja kes praktikas saaks määratleda seda, kus peaks teatud 

streikimise piirangud kehtima.  

Vastuste liigid: 

1. Loetelu teenustest, valdkondadest; 

2. Valitsus, riik või seadus peab määrama; 

3. Ajakohane ettevõtete loetelu; 

4. Võtta eeskuju teistest riikidest; 

5. Ettevõtete ettepanekul; 

6. Kohustus kõikjal tagada miinimum ohutusega seotud töömaht. 

Loetelu teenustest, valdkondadest. Loetelu kas valdkondadest, kus peaksid olema streikimise 

piirangud või siis vastupidi, kus on streikimine lubatud. 

„See võiks olla siis seadusega paigas, et näiteks tervishoid, gaasivarustus, elektrivarustus, 

veevarustus, et seal tuleb streigi ajal tagada miinimummaht ja see tuleb kokku leppida.“ 

(Ametiühingute liit) 

„Riik peaks olema määratlenud riigi jaoks strateegiliselt tähtsad valdkonnad, kus siis niiöelda 

poliitilisel tasemel umbes /.../ näiteks meditsiinis peaks ministri määrusega olema määratud teenuste 

maht. Kogu see kiirabi ja erakorraline meditsiin. Ma arvan, et need peaksid olema juba pikalt ette 

määratud, et meditsiinis on need... Küsija: Valdkondadega...? Vastaja: Jah.“ (Lepitaja) 

„Tähendab ainuke asi, kui see oleks üldiselt määratud ja aktsepteeritud mingitel tegevusaladel. Streik 

on lubatud ainult nendel“ (Tööandja) 

Valitsus, riik või seadus peab määrama.  

„Selle peavad ära määrama ikkagi nüüd valitud institutsioonid ja eksperdid. Küsija: Aga, kes need on? 

Vastaja: No see, valitsuse tasandil peab olema.“ (Ametiühingute liit) 
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„No, seadus peaks ikka määratlema. Seaduseandja peaks määratlema, mis need teenused ja tooted 

on.“ (Lepitaja) 

„No see peaks nüüd kindlasti olema seaduse tasandil. Ehk siis vabariigi valitsus, riigikogu. /.../ peaksid 

olema ka eelnevalt mingisugused läbirääkimised ikkagi tööandjate ja töövõtjate poole pealt.“ 

(Tööandja) 

Ajakohane ettevõtete loetelu. Vastused, mille kohaselt peaks olema mitte ainult valdkondade 

loetelu, vaid piirangud peaksid olema konkreetsete ettevõtetega seotud. 

„Pigem see võiks olla mingi selline registri loogika. Et registrisse on sisse kantud/.../ see peaks olema 

üks nendest, mis seal hädaolukorra seaduses oli. Kas see on siis selline majandustegevuse registriga 

liidestuse loogika, et lõpuks ta on kuskil selline register, mis majandustegevuse valdkonna infot kokku 

korjab, et see võiks olla ka kuidagi sellises keskses nagu liidestatud süsteemis olemas. On mingi 

nimekiri hetkel kehtivatest ettevõtetest, kellel on selline kohustus. Või midagi taolist.“ (Tööandjate 

liit) 

Võtta eeskuju teistest riikidest. Sama kood, mis kehtis laiemalt hädatarvilike toodete ja teenuste 

määramisel. 

Ettevõtete ettepanekul. Valdkonnad ja ettevõtted, milles peaks kehtima streikimise piirangud on 

määratletud ettevõtete valitsusele tehtud ettepanekute alusel. 

„Aga see peaks tulema, ma arvan, nendest valdkondadest, organisatsioonide enda algatusel, kui 

sellist seadust tehakse, siis näiteks./.../ ja kindlasti, ma arvan, et kõige otstarbekam oleks, kui 

tööandjate liidud seda teeksid.“ (Tööandja) 

„... ikkagi tööandjad peaksid tegema Vabariigi Valitsusele ettepaneku, et need sektorid on need, mida 

siis peaks piiratult käsitlema.“ (Tööandjate liit)  

Kohustus kõikjal tagada miinimum ohutusega seotud töömaht. Valdkondi ega ettevõtteid ei ole 

loetletud, kuid kõikjal lasub kohustus tagada ohutusega seotud minimaalne töömaht. 

„Äkki panna üldmõistena, mitte hakata valdkondi kokku lugema. Panna nii öelda miinimummaht. 

Täpselt sama asi on näiteks, ega lennujuht võib streikida . Ta võib panna selle õhuruumi kinni, aga ta 

ei saa seda panna järsult, ta peab maandama kõik lennukid, mis on õhus.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 422. Kuidas praktikas panna paika, millised on hädavajalikud tooted ja teenused – vastajate tüüpide 
lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Loetelu teenustest, valdkondadest X - X - X X X 

Valitsus, riik või seadus peab määrama X - - - X X X 

Ajakohane ettevõtete loetelu - - - - X - - 

Võtta eeskuju teistest riikidest X - - - - X - 

Ettevõtete ettepanekul X - X - - - - 

Kohustus kõikjal tagada miinimum 
ohutusega seotud töömaht - - - X - - - 
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Millised piirangud peaksid olema seoses hädavajalike toodete ja teenuste tootmisega 

Siia on kodeeritud vastused selle kohta, milline peaks olema piirangute iseloom, mis hädavajalike 

teenuste ja toodete pakkumisega seondub. 

Vastuste liigid: 

1. Miinimummahu tagamise kohustus; 

2. Raske öelda; 

3. Ei tohi üldse streikida või streigi tõttu ei tohi tootmine olla häiritud; 

4. Peaks olema mingid piirangud, täpsustamata; 

5. Riigiteenistujatel, politseil streigikeeld; 

6. Teatud hetkedel ei tohi streikida; 

7. Riigiteenistujatel peaks olema vähem piiravam kui praegu. 

Miinimummahu tagamise kohustus. Streikimine on lubatud, kuid tootmise miinimummaht peab 

olema tagatud. 

„Seal pannakse paika see miinimumvajadus, aga mitte niimoodi ultimatiivses ulatuses. No ma ei tea, 

AAA mõtleb, et see, see, see … /loetleb/sektor ei tohi streikida.“ (Ametiühing) 

„Streikimise piirangut ma ei paneks paika, vaid teatud ettevõtetes peab olema tagatud selline 

teenuste maht, mis ei ohustaks inimese tervist, keskkonda.“ (Lepitaja)  

Raske öelda. Siin kajastuvad vastused, mille kohaselt on raske määratleda või vastaja pole pakkunud 

teiste koodide alla sobivat määratlust, milline peaks olema streikimise piirang.  

„..seda on raske piiritleda. Loomulikult, kõigil peab olema võimalus ju streikida.“ (Ametiühing) 

„mingisugune õigus oma meelsust peab olema näidata. Siin kindlasti peaks olema kompromiss.“ 

(Ametiühing) 

Ei tohi üldse streikida või streigi tõttu ei tohi tootmine olla häiritud. Hädavajalike teenustega seotud 

valdkondades streigikeeld. 

„Ta võib avaldada *teha+ solidaarsusstreiki kui ta ei ole tööl, aga et kui ta on tööl siis ei saa ta midagi 

teha, kui see on seotud ohutusega ja kõrgendatud riskiga.“ (Tööandja) 

„Kui mu isiklikku arvamust tahad teada, siis mina pean CCC streikimist täiesti ebaeetiliseks. Tõsiselt 

kohe.“ (Tööandja)  

Peaks olema mingid piirangud, täpsustamata. Mingid piirangud peaksid kehtima, aga ei ole 

täpsustatud, millised. 

„... mingisugune piirang võib olla, elutähtsad tegevused peavad olema ikkagi tagatud. Võiks *olla+ 

meditsiini kättesaadavus, esmane abi, et ei ole, et luumurdudega inimesed jäetakse tänava peale, siin 

peab mingi regulatsioon kindlasti olema.“ (Tööandja)  

Riigiteenistujatel, politseil streigikeeld. Streigikeeld peaks olema politseid, kaitsejõududes, teatud 

valdkondades, aga vastaja pole määratlenud neid valdkondi läbi hädavajalike teenuste pakkumise. 
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„Selles mõttes on hea küsimus, et kas Eestis näiteks peaks olema riigiteenistujatel streigiõigus? Minu 

arvates ei peaks. Peaks mingi teine süsteem olema, mis võimaldaks neil oma nõudmisi esitada, aga 

kindlasti ei peaks olema streigiõigust. Sest et see on esimene koht, kus ametiühingutel on hästi 

lihtne/.../ hakata välja pressima, sest tööandjal pole seal kuskile taganeda. Kuhu sa siis taganed 

riigina või politsei … Sa ei pane ju politsei uksi kinni.“ (Tööandjate liit)  

Teatud hetkedel ei tohi streikida. Kui töötajad on objektil, millel streikimine on seotud teiste 

inimeste elude ja ohutusega, siis ei tohiks sellised töötajad streigist osa võtta. 

„Eriti jabur on see, kui on keset merd laev ja kõik hakkavad streikima, siis laev hakkab niimoodi 

sõitma /.../selles mõttes peaks, küll kaaluma seda varianti, näiteks laevanduses, sama lennunduses, 

sa ei saa õhus hakata streikima.“ (Tööandja) 

Riigiteenistujatel peaks olema vähem piiravam kui praegu. Riigiteenistujatele ei peaks olema 

lausstreigikeeldu. 

„...streikida võiksid siis näiteks kohalike omavalitsuste, riigiasutuste töötajad. Täna on see neile 

muidugi keelatud, aga ma ei näe põhjust, miks.“ (Lepitaja) 

Tabel 423. Millised piirangud peaksid olema seoses hädavajalike toodete ja teenuste tootmisega – vastajate 
tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Miinimummahu tagamise kohustus - - X X X X X 

Raske öelda X X - - - X X 

Ei tohi üldse streikida või streigi tõttu ei tohi 
tootmine olla häiritud X - - - X - - 

Peaks olema mingid piirangud, täpsustamata X - - - - - - 

Riigiteenistujatel, politseil streigikeeld - - - - X - - 

Teatud hetkedel ei tohi streikida X - - - - - - 

Riigiteenistujatel peaks olema vähem 
piiravam kui praegu - - - - - - X 

 

Kes peaks otsustama, millised on piirangud streikimisele hädavajalike toodete pakkumise 

puhul 

Siinkohal on kodeeritud vastused selle kohta, kes peaks otsustama, millised piirangud kehtivad 

hädaajalike toodete ja teenuste pakkumisele. Eelnevalt olid vastused selle kohta, kes määrab, 

millistele valdkondadele või ettevõtetele piirangud kehtivad. Siin aga konkreetselt, kes määrab selle, 

milline toodangu või teenuste maht peab olema tagatud. Mitmel juhul kattuvad vastused selle kohta, 

kes peaks määratlema valdkonnad ja ettevõtted, millele kehtib piirang sellega, kes peaks määratlema 

tootmismahu või streikimise piirangu. Kui teisele osale eraldi vastust ei olnud, siis kodeeriti 

valdkondade määramine ka miinimummahu või streikimise piirangute määramise alla. 

Vastuste liigid: 

1. Riik, valitsus, ministeerium, seadus; 

2. Osapoolte kokkuleppel; 
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3. Osapooled ise ei peaks seda määrama; 

4. Lepitaja; 

5. Ettevõtja ei peaks otsustama; 

6. Ametiühingud; 

7. Valitsus tööandjate ettepanekul; 

8. Kolmepoolselt; 

9. Valitsus ei peaks otsustama. 

Riik, valitsus, ministeerium, seadus. Siia on pandud vastused, mille kohaselt peaks riik, seadus, 

valitsus või ministeerium panema paika streikimise piirangud. Sealhulgas on vastused, mille kohaselt 

osapooled ise võivad kokku leppida, kuid kui kokkulepet ei sünni, siis peaks riigi poolt olema 

otsustatud. 

„... näiteks meditsiinis peaks ministri määrusega olema määratud teenuste maht.“ (Lepitaja)  

„Ju siis ikka valitsus peaks otsustama, kuidas. Ma ei tea, kaasaku siis eksperte. Meil on ju piisavalt 

neid konsultatsiooni- ja uurimisfirmasid.“ (Tööandja) 

„...see peaks ka valitsuse otsustada jääma, mis osas. Siis ministeeriumite ettepaneku alusel, mis osas 

see hädavajadus on.“ (Tööandjate liit)  

Osapoolte kokkuleppel. Tüli osapooled ise lepivad kokku, milline on minimaalne teenuste maht, mis 

tagatakse. Ka vastused, mille kohaselt mingi sõnaõigus on siin riigil, kuid printsiip on ikkagi osapoolte 

kokkulepe.  

„... eelkõige peaksid selle määratlema pooled ise.“ (Ametiühingute liit) 

Osapooled ise ei peaks seda määrama. Osapoolte otsusel ei saa määrata teenuste või toodangu 

mahtu, sest nad ei saa kokkuleppele. Samuti ei peaks see olema ühe osapoole otsustada. 

„... öeldakse, et pooled peavad kokku leppima selles teenuste mahus. Aga kuna nad ei ole saavutanud 

kokkulepet mingis muus asjas, siis kuidas nüüd neil lepitakse mahus?“ (Lepitaja) 

„selles ei jõua kindlasti pooled kokkuleppele. Siin on, ilmselgelt tööandjal niiöelda sada protsenti oma 

huvi ja ametiühingul sada protsenti oma huvi. Tööandja ütleb raudselt, et kõike on vaja toota, 

ametiühing ütleb, et mitte midagi ei ole vaja toota, eks-ole. Seal minu arust neil sellist ühisosa ei ole.“ 

(Tööandja) 

„Ma arvan et ettevõte ei saa seda dikteerida. Ettevõte võib tahta, ta tahaks, et üldse ei toimuks seda 

streiki, aga ma arvan, et ettevõttel ei ole seda võimu, et öelda: “Teie nüüd ei streigi.”“ (Tööandja) 

Lepitaja. 

„Minu meelest on see ka väga hea. Miks ei võiks lepitaja määrata seda, vaadake kui kõrge 

vastutusmäär muidugi sellel lepitajal on. Aga miks mitte./.../ Või kas ta üldse teab, aga hea küsimus. 

Tal on alati võimalus kaasata eksperte.“ (Lepitaja) 

„… võib-olla, kas riiklik lepitaja või talle antud volituste alusel siis tegelikult ikkagi riik.“ (Tööandja) 

Ametiühingud. 
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„See on väga spetsiifiline, väga spetsiifiline. Ma arvan, et võib-olla, see on jälle uitmõte, et see on see 

koht, kus ametiühingud majja tuua või üldse areenile. Sest streik on nende poolt ellu kutsutud ja 

nende poolt korraldatud, nad ise tagaksid selle, et [miinimummahus teenused oleksid toodetud] (.) 

Nad saavad väga hästi aru, kui nad teevad nüüd mingisuguse täielikult draakonliku streigi, et see 

tõmbab ka nende mainet alla. /…/ kui nad sellise asja ellu kutsuvad, siis nad peaksid ka selle eest vastutama. 

Kui ei tagata sellist olukorda ja tekivad ohtlikud situatsioonid, siis nad vastutavadki selle eest. Aga kes siis veel 

vastutab?“ (Lepitaja)  

Valitsus tööandjate ettepanekul. 

„... ma kardan, et ametiühingutega selles osas kokkulepet ei tule, vaid ikkagi tööandjad peaksid 

tegema Vabariigi Valitsusele ettepaneku, et need sektorid on need, mida peaks piiratult käsitlema.“ 

(Tööandjate liit) 

Kolmepoolselt. Otsused, millised peaksid olema piirangud või minimaalsed teenustemahud, peaks 

tegema keskliitude ja valitsuse kolmepoolse otsusega. 

„Küsija: Aga kes peaks selle … või kuidas peaks otsustama selle miinimum /…/ Vastaja: See on, 

kolmepoolne kokkulepe saab olla ainult.“ (Ametiühing)  

Valitsus ei peaks otsustama. Valitsuse huvi võib olla streikimine ära keelata, mistõttu ei tohiks ka 

miinimummahu määratlemine olla valitsuse pädevuses. 

„... valitsuse kätte, siis seal tekivad jälle sellised slikerdamised või ohud, olupoliitilised ohud./.../ kui 

päevapoliitiliselt see oht muutus nii suureks ja valitsus tahtis jõuga asja ära keelata./.../ kus streigiks 

ei läinud, aga kus ministeerium võttis hoiaku, et tema võib öelda, mida peab tegema ja mida ei pea 

tegema“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 424. Kes peaks otsustama, millised on piirangud streikimisele hädavajalike toodete pakkumise puhul – 
vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Riik, valitsus, ministeerium, seadus X - X - X X X 

Osapoolte kokkuleppel X - - X - X - 

Osapooled ise ei peaks seda määrama X - - - - - X 

Lepitaja X - - - - - X 

Ametiühingud - - - - - - X 

Valitsus tööandjate ettepanekul - - X - - - - 

Kolmepoolselt - X - - - - - 

Valitsus ei peaks otsustama - - - - - X - 

Probleemid seoses hädavajalike teenuste pakkumise ja tootmismahu määramise ning 

streikimisega 

Vastuste liigid: 

1. Hädavajalikud teenused ja tootmismahud on määratlemata; 

2. Riiklik lepitaja ei ole võimeline määratlema miinimummahtusid. 
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Hädavajalikud teenused ja tootmismahud on määratlemata. Probleem seisneb selles, et täna pole 

toimivat regulatsiooni ja praktikat miinimummahu määramiseks. See tekitab probleeme: (1) kuidas ja 

kes määrab selle mahu; (2) kuidas toimub teenuse pakkumine isegi kui miinimummaht on 

määratletud. Reaalselt ei ole tagatud streikimiseõigus, kuna ei ole võimalik streikida, kui 

miinimumteenustemaht on määratlemata streigi alguseks. 

„... see korralduslik töö, mismoodi see asi siis välja näeb. Kuidas me selekteerime need, kelle puhul 

öeldakse,  et teid me ei teeninda, sest me streigime. Kuidas need terad sõkaldest eraldatakse, see 

tuleb kõik ju väga konkreetselt kokku leppida. See kõik on ühes mingisuguses ruumis, tuleb teavitada 

XXX-e, kus nad siis pöörduvad, mis siis ära jääb ja mis mitte.“ (Tööandja) 

„... ei ole määratletud miinimumteenuste mahtu. Streigi korral peaks olema kõik ette valmistatud, 

juhul kui midagi sellist tabab, siis oleme olukorras, kus öeldakse, et pooled peavad kokku leppima 

selles teenuste mahus. Aga kuna nad ei ole saavutanud kokkulepet mingis muus asjas, siis kuidas 

nüüd lepitakse mahus?“ (Lepitaja) 

„... kus streigiks ei läinud, aga kus ministeerium võttis hoiaku, et tema võib öelda, mida peab tegema 

ja mida ei pea tegema. Ja kusjuures see kiri, mille ministeerium välja saatis oli umbes, ma ei mäleta, 

seal oli väga vähe asju, mida ei pidanud streigi ajal tegema.“ (Ametiühingute liit) 

Riiklik lepitaja ei ole võimeline määratlema miinimummahtusid. Praeune seaduse korraldus paneb 

lepitajale kohustuse määrata miinimummahud, kuid see ei ole reaalselt võimalik. 

„... see on selgelt ülejõukäiv ülesanne ühele riiklikule lepitajale, kes peab töösuhetega tegelema, 

mitte... üldist huvi pakkuvate teenuste niimoodi tagamise vajaduste otsustamisega.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 425. Probleemid seoses hädavajalike teenuste pakkumise ja tootmismahu määramise ning streikimisega 
– vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Hädavajalikud teenused ja tootmismahud on 
määratlemata X - - - - X X 

Riiklik lepitaja ei ole võimeline määratlema 
miinimummahtusid - - - - X - - 

 

4.5 Streigi, sh hoiatus- ja toetusstreigi juhtimine, korraldamine, 

organiseerimine 
Antud peatükis on kolm alateemat: 

1. Streigi korraldajad 

2. Vastutus streigi korraldamise eest 

3. Probleemid seoses streigi juhtimisega 

4.5.1 Streigi korraldajad  

Sissejuhatus 

Antud alapeatükk vastab järgmistele uurimisküsimustele:  
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Millisel moel peaks seadus reguleerima streigi juhtimist? Kas ja miks on vaja erinevaid rolle, rollide 

kohustusi ja vastutust – juht, organiseerija, korraldaja? Kuidas peaks streiki juhtima, kui see hõlmab 

mitut tööandjat ja mitut töökohta? Näiteks, kas streigijuht peaks olema igas ettevõttes/asutuses, mis 

on streiki kaasatud? Miks oleks see vajalik, näiteks, oleks igas töökohas võimalik saada 

informatsiooni, kuna streik läbi saab? 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Streigi korraldajad 

Vastused, milliste funktsioonidega korraldajaid on kasutatud ning, millised peaksid olemas olema. 

Vastuste liigid: 

1. Streigijuht igas töökohas; 

2. Streigi üldjuht; 

3. Infojuht, meediaga suhtleja; 

4. Streigi komitee; 

5. Eraldi streigi ja läbirääkimiste meeskonnad; 

6. Streigi valvurid. 

Streigijuht igas töökohas. Peaks olema igas töökohas või piirkonnas eraldi streiki korraldav inimene. 

Vastused, kus on lihtsalt tõdemus, et see nii on korraldatud olnud. Vastused ka selles osas, kus oleks 

soovitud, et nii oleks olnud, aga ei olnud.   

„... kus me nägime, et usaldusisik võib-olla kas ei tahtnud või vähemalt on usalduslikule abiks, 

saatsime oma inimesed ja siis usaldusisik aitas siis nö. formuleerida meeskonna, kes kohapeal aitasid 

seda asja korraldada.“ (Ametiühing) 

„... ma arvan küll, sest üks juht ei suuda joosta mööda kõiki ettevõtteid. /otsib sõnu/ Selles mõttes 

peaks olema see kõneisik, kes igal pool vastutab vähemalt selle eest. /.../ Omavahel tuleb ära jagada, 

kes siis vastutab selle korra eest. Et ühiskondlik huvi ei saaks ka kahjustatud.“ (Lepitaja) 

„Küsija: Kas teie ettevõttes streigijuht oli? Vastaja: No seda me siis nõudsimegi ja see seal kohtus 

määratigi. Tegelikult ei olnud. See oligi, et need neli meest, kes otsustasid streikida, nemad meile 

streigijuhti ei esitanud ja selles me siin ka kuidagi kokku leppisime, et [streigijuhi juuresolekul antakse 

tööandja vara edaspidi üle+...“ (Tööandja) 

„Vaheisikud selles süsteemis on nii, et igas asukohas, allüksuses on tegelikult teatud volitustega isik. 

Kas nad kõik kuulutada streigijuhtideks? Kas neid tuleb selle seadusega kaitsta või öelda, et 

streigijuhtimise struktuur on streigikorraldaja mure.“ (Ametiühingute liit) 

Streigi üldjuht. 

„Jah, streigijuht on see, kes otsustab ja kes vastutab.“ (Ametiühing)  

„Volitus antud! See *streik+ oleks juhitud, mitte, et keegi võtab juhtimise üle ja äkki tekivad teised 

mõtted. Streigijuht on isik, kes algusest lõpuni peaks siis olema suutlik seda protsessi läbi viima.“ 

(Lepitaja) 
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Infojuht, meediaga suhtleja. Streigi juhtimise juures on määratud eraldi info- kommuniaktsiooni või 

meedia jaoks kõneisik. 

„infojuht samuti, see kindlasti peab olema, peab olema kogu aeg kättesaadav ja kellelt saaks kõik 

informatsiooni. Sellepärast et, näiteks streigijuht ei suuda kogu infot üle anda, sellepärast et telefon 

kogu aeg töötab ja see infovahetus otseselt seotud nendega *streikijatega+ /.../ Infojuht on see, kelle 

*poole+ pöörduvad liikmed ja ka press. Kui on vaja, siis see sama infojuht suunab, kas esimesena selle 

korraldaja juurde või siis edasi.“ (Ametiühing)  

„...meil oli inimene, kes suhtles pressiga.“ (Ametiühing) 

Streigikomitee. Praktikas toimub streigijuhtimine streigikomitee poolt, mis võtab vastu streiki 

puudtavad otsused, kuhu kuuluvad erinevate vastutusalade ja rollidega inimesed ja mida juhib 

streigijuht. 

„... streigikomitee on selle *ametiühingu+ juhatuse liikmed. Mispärast streigikomitee? Tema ütleb 

lõplikult, kas streik jätkub või streik lõpetatakse. Ja see sama streigikomitee viib ka läbi läbirääkimisi, 

sellepärast, et selle sama protsessi, streigi juures, käivad läbirääkimised niikuinii. Nii, et see sama 

streigikomitee, kuhu see kõik info tuleb, nemad otsustavad, /.../ kas lõpetada või jätkata. Ikkagi on 

see streigikomitee.“ (Ametiühing) 

„No põhimõtteliselt SSS *haruliit+ poolelt siis oli nö. YYY, siis see ZZZ, ja meie poolt siis meie osakonna 

esindajad. Mina kui usaldusisik ja siis kaks komitee liiget veel.“ (Ametiühing) 

Eraldi streigi ja läbirääkimiste meeskonnad. Streigi ajal toimuvad ka läbirääkimised, on korraldusi, 

kus läbirääkimiste ja streigi korraldamise kohustused on jaotatud erinevate inimeste vahel. 

„Kaks elementaarset asja on: üks on see, kes korraldab seda streigi poolt ja teine nö. 

läbirääkimismeeskond peab olema. Need peavad olema lahus.“ (Ametiühing) 

Streigi valvurid. Streikimise juures tehniline abistaja, kes suunab inimeste liikumist, tegemist ei ole 

kohapealse streigijuhiga vaid pigem tehnilise abistajaga.  

„… kutsutakse streigi valvuriteks. Need on need inimesed, kes tõesti aitavad siis – juhendavad neid 

tööl olevaid inimesi, AAA-sid siis konkreetselt. Kuna nad maha tulevad ja kus nad kogunevad ja kuidas 

nad käituvad.“ (Ametiühing) 

Tabel 426. Streigi korraldajad – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Streigijuht igas töökohas X X - X X X X 

Streigi üldjuht - X - - - - X 

Infojuht, meediaga suhtleja - X - - - - - 

Streigi komitee - X - - - - - 

Eraldi streigi ja läbirääkimiste meeskonnad - X - - - - - 

Streigi valvurid - X - - - - - 
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4.5.2 Vastutus streigi korral 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus:  

Kuidas peaksid streigijuhid, organiseerijad, korraldajad jne vastutama streigi tegevuste ja tulemuste 

ning võimaliku tekkiva kahju eest? 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Vastutus streigi korral 

Siin on kodeeritud kokku nii, see kuidas oli, kui see, kuidas soovitakse, et oleks. 

Vastuste liigid: 

1. Üldine vastutus streigi seaduslikkuse ja tekkivate kahjude eest on AÜ organisatsioonil; 

2. Streigijuhi vastutus on streigi korraldus; 

3. Streikijad ei saa vastutada tööandja vara ja kohustuste eest; 

4. Täielik varaline vastutus; 

5. Ettevõtte tegevuse ja kahjude eest vastutab seadusliku streigi korral ettevõte; 

6. Kohapealse korraldaja vastutus on korrarikkumiste fikseerimine probleemide teavitamine; 

7. Seadusest tulenev; 

8. Piiratud vastutus majanduskahju eest ebaseadusliku streigi korral; 

9. Haldusvastutus; 

10. Lihtne streikija peab olema vastutusest vabastatud. 

Üldine vastutus streigi seaduslikkuse ja tekkivate kahjude eest on AÜ organisatsioonil. Vastutus ei 

lasu mitte streigijuhil üksikuna vaid ametiühingu organisatsioonil, kuna streikimise otsuse võtab vastu 

ametiühingu organisatsioon. 

„... kui läheb seal kahju nõudmiseks, siis ikka juriidiliste organisatsioonide vastu. Mitte isiku vastu. See 

ikkagi on kollektiivne töötüli. Siin ei saa vastutada üks, selles mõttes, siin ei saa midagi reguleerida. 

Selle protsessi siseselt otsustab ikkagi ametiühing, kuidas seda läbi viia.“ (Ametiühing)  

„Ütleme niimoodi, meil üks juriidiline isik on SSS Ametiühing *haruliit+/.../ Tema kanda jäävad siis 

võimalikud tekkinud kahjunõuded.“ (Ametiühing) 

„... streiki korraldas ju meil organisatsioon. Streiki korraldavad inimesed. Teisisõnu, meie *streigi 

juhtijad+ ei vastuta, kui midagi puusse paneme.“ (Ametiühing) 

„... tegelikult see trahv siis määratakse, kas ametiühingu liidule või siis streigikomiteele. Ja siis nad ise 

juba jagavad, kes kui palju maksab. Loomulikult see kehand peab olema juriidiline isik. Mingi 

streigikomitee, mis on kokku kutsutud, ma ei tea, viie liikme poolt, kõik on hääletanud selle poolt. See 

ei ole ju mingi subjekt. Korra tuli, kuulutas streigi välja, läks laiali ja kogu lugu. Kuna see teine pool 

meie case’is on ametiühing, tähendab, see, kes loobus läbirääkimistest, see, kes koguaeg oli 

menetluses oli teise poolena, tema vastutab. Ja siis on juba nende asi kokku kutsuda streigikomiteesid 

või ükspuha keda. Vastutus langeb neile.“ (Lepitaja) 
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Streigijuhi vastutus on streigi korraldus. Streigi otsese korralduse eest ja selle seaduslikkuse eest 

peab vastutama streigijuht. Vastutuse valdkond on selge, kuid vastutuse vormist või ulatusest eraldi 

ei räägita. 

„... streigi juht, ta ainult viib läbi. Ja tema vastutus on ainult selles piires, et kas õigel ajal oli lõpetatud 

see streik ja korralikult lõpetatud, et ei olnud niimoodi, et kuskil see info jäi tukkuma ja et see piirkond 

seal veel streigib homse päevani ja seal nagu selge on see, ta peab olema … Info eest ta vastutab. 

Edastamine, kättesaamine ja selline asi.“ (Ametiühing) 

Streikijad ei saa vastutada tööandja vara ja kohustuste eest. Streikijad ei saa vastutada ettevõtte 

vara eest, mis teistpidi tähendab, et selle eest peab ettevõtja ise vastutama. 

„...aga, kui keegi kuskil laamendab, lõhub või särgib-värgib, siis see on kriminaalvastutus. See ei ole 

streigikorraldaja süü ja tööandjal on alati kohustus tagada oma vara säilimine ja hoolitseda selle eest 

ja nii edasi. Ja tööandjale ei tule see asi üleöö ja ette teatamata, ta peab valmis olema siis.“ 

(Ametiühingute liit) 

„... meie ikkagi, kui tööandja, meie ju hoolime oma varast. Me ei saa ju niimoodi lasta seda minna. 

See on meil pidevalt siin, kui Tallinnaski kavatsesid streikima hakata, siis kõik need küsimused on meil 

kogu aeg üleval. Ja me nõudsime ametiühingu käest, mis moodi, kuhu te selle XXX *tööandja vara+ 

panete/.../ kes vastutab? No miks meil seda jama vaja on? Tule anna see töövahend ära ja olgu 

korras sellega.“ (Tööandjate liit) 

Täielik varaline vastutus. Vastajate hingud selle kohta, milline peaks olema vastutus streigi käigus 

tekkinud võimalike kahjude korral. Siia on kodeeritud vastused, mille kohaselt vastutus on rahaline 

(täpsustamata selle suurust), täielik, oma varaga jmt. 

„... vangi läheb niikuinii terve, terve kas terve juhatus või see esimees … ma usun, et esimees. No siis, 

no siin on niimoodi, et meil on ka ju, et juhatus vastutab oma varaga. Juhatuse liikmed vastutavad 

oma varaga ja, ja esimees ka seal eesotsas.“ (Ametiühing) 

„See on ikkagi tööandjast sõltumata asi. Ma ei tea, kas nüüd võib-olla ilmselt situatsioone, kus see 

hoiatusstreik ikkagi on mingis mõttes vahend et tööandjat mõjutada aga neid, mis ei ole tööandja 

vastugi suunatud, no need peaks küll olema täiel määral hüvitatud.“ (Tööandja) 

Ettevõtte tegevuse ja kahjude eest vastutab seadusliku streigi korral ettevõte. Seadusliku streigi 

korral on ettevõttele tekkiv saamata jäänud tulu ja seonduv kahju ettevõtte enda vastutus. 

„... kahju puhul. See on selles mõttes laiem teema, et tegelikult streigikahjusid ei peaks üldse saama 

välja mõista, kui kahju tekib lihtsalt seetõttu, et on tööseisak.“ (Ametiühingute liit) 

„Kui on järgitud neid niiöelda seaduslikke etteteatamistähtaegu, siis tegelikult vastutab ikkagi teenust 

pakkuv organisatsioon. See on nagu selge, eks-ju. Aga, tal peab olema piisav aeg ennast nendeks 

muutusteks ette valmistada.“ (Tööandja) 

Kohapealse korraldaja vastutus on korrarikkumiste fikseerimine probleemide teavitamine. 

„... selliseid probleeme *kohapealseid sõnavahetusi jmt+ on palju, nii et … aga seal vastutab kohapeal 

ikkagi korraldaja. Tema piir on selle peal, et kui fikseerida ja kui siis üle anda staabile.“ (Ametiühing)  
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Seadusest tulenev. Üldine vastus, mida antakse selle kohta, milline peaks olema vastutus. 

„... kui ta seda ebakorrektselt teostab, siis ta seaduses ettenähtud juhtudel vastutab.“ 

(Ametiühingute liit) 

Piiratud vastutus majanduskahju eest ebaseadusliku streigi korral. Vastutus peaks olema piiratud 

või proportsionaalne. 

„... praegu on mõistuslik kasutada *mõistet+, et meie mõistes on proportsionaalne, kus arvestatakse 

meie maksevõimet, kõiki neid asju./.../ Ulatust ja kõike siis. /.../ Solidaarne vastutus tuleneb 

streigijuhi ja selle streigikuulutaja vahel. Siis võib selle finišeerida isiklikus osas. Küsija: Ja sellele peaks 

panema peale mingi piiri? Vastaja 1: Jah. Vastaja 2: Proportsionaalsus.“ (Ametiühingute liit) 

„Ei isikliku varaga nad ei vastuta, see on selge, ei saa panna neid isikliku varaga vastutama. Küsimus 

on selles, et nad langetavad otsuse, nad peavad ju ette nägema tagajärgi, selleta ei saa. Kui sa ei näe 

seda ette või ei ole võimeline ette nägema, siis ära langeta otsust streikida. Sa pead ette nägema. 

Sinu korraldusele või sinu tahtele alluvad kümned või sajad inimesed, kelle pärast võib seesugune asi 

saabuda. Sellepärast tulebki seda väga üksikasjalikult kaaluda, aga ma arvan, et seal võiksid olla 

trahvid.“ (Lepitaja) 

Haldusvastutus. 

„Ta võiks olla seal haldusvastutuse korras, ega ta muud ei ole. Haldusvastutus peaks olema jah, või 

tähendab, väärteo menetlus võiks olla ka näiteks streigi juhtidele.“ (Lepitaja) 

Lihtne streikija peab olema vastutusest vabastatud. 

„.. vastutusest on vabad streigis osalenud isikud, seaduslikus streigis osalenud isikud. Ehk siis õigust 

on tõlgendatud niimoodi, et inimene, kes ei saa hinnata streigi seaduslikkust, on tegelikult igal juhul 

vaba. Aga täna ei ole sõna-sõnalt öeldud, mis tähendab seda, et lihtsa streikija suhtes võib seesama 

üks konks. Otsustada kõik ... Mis tähendab tegelikult seda, et pooled ei ole vabad oma õiguseid 

teostama.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 427. Vastutus streigi korral – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Üldine vastutus streigi seaduslikkuse ja tekkivate 
kahjude eest on AÜ organisatsioonil X X - X - X X 

Streigijuhi vastutus on streigi korraldus X - - - X X - 

Streikijad ei saa vastutada tööandja vara ja 
kohustuste eest X - X - X X - 

Täielik varaline vastutus X - - - X - X 

Ettevõtte tegevuse ja kahjude eest vastutab 
seadusliku streigi korral ettevõte X - - - - X X 

Kohapealse korraldaja vastutus on korrarikkumiste 
fikseerimine probleemide teavitamine - - - - - - X 

Seadusest tulenev - - - - - X - 

Piiratud vastutus kahjude eest ebaseadusliku streigi 
korral - - - X X - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Haldusvastutus - - - - - - X 

Lihtne streikija peab olema vastutusest vabastatud - - - X - - - 

 

4.5.3 Probleemid seoses streigi juhtimisega 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus:  

 Mis on probleemid streigi juhtimisega seoses, mis on probleemide põhjused ja tagajärjed?  

Vastused on kodeeritud kolme grupina ja analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ 

organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja keskliit, lepitajad). 

1. Korraldajate ja korraldajatevahelise tööjaotusega seotud probleemid; 

2. Vastutusega seotud probleemid; 

3. Muud streigi juhtimisega seotud probleemid. 

Korraldajate ja korraldajatevahelise tööjaotusega seotud probleemid 

Vastuste liigid: 

1. Ettevõttevälise streigijuhi pääsemine ettevõtte territooriumile; 

2. Ei ole probleeme; 

3. Leida inimesed; 

4. Kohaliku streigijuhi puudumine. 

Ettevõttevälise streigijuhi pääsemine ettevõtte territooriumile. Ettevõtetele, tekitab probleeme 

võõra inimese viibimine ettevõtte territooriumil. Ametiühingute jaoks on probleem streigijuhtimise 

korraldamine, kui streigijuht ei saa streikijatega kohtuda. 

„... millega mina olen kokku puutunud oli see teema, kus seal samas DDD streigi ajal lõpuks ei lastud 

enam streigijuhti ettevõttesse, ei lastud territooriumile sisse. Ma ütlen, et vormiliselt saad ju öelda, et 

(2) sa ei ole ettevõtte töötaja. Tegemist oli SSS juhiga, kes oli kogu streigijuht, aga kuna tema ei olnud 

X töötaja ammugi mitte, siis mingisugusel kolmandal päeval tööandja ütles, et turvameestele käsk 

kätte, ei lase tüüpi sisse. Mis iseenesest ei ole ka päris normaalne, kui töötajad peavad viibima 

töökohal, siis kuidas streigijuht saab töötajatega suhelda, kui teda töökohale ei lasta.“ 

(Ametiühingute liit) 

„... samas streigi ajal, mina pean organiseerima, mina vastutan ja mind ei lubata sisse. Öeldakse, et 

kao ära. Küsija: kas see peaks siis kuidagi seadusega määratlema? Vastaja: jah, seadusega 

määratlema, et ei tohi streigi korraldajaid organiseerijaid ei tohi takistada ettevõttes viibimast ning 

seda territooriumil korra pidamist.“ (Ametiühingute liit) 

„Nüüd ütleme, kui streigijuht läheb sinna firmasse, hakkab seal streiki korraldama. Siin võib tekkida 

nagu mingite sisemiste töö... Sisemine töökorralduslik probleem. /.../ ma pigem eeldaksin. Et see on 

inimene, kellel on õigus, ettevõtte territooriumil siis tegutseda. Kas tal on õigus siseneda ettevõtte 

territooriumile või mitte? Õigus tutvuda mingi ettevõtte, ma ei tea, mis. Ohutussüsteemidega või mis 
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iganes. Mis võivad tegelikult streigi korraldamisel olla olulise tähtsusega. See on kõik reguleerimata 

vist.“ (Tööandjate liit) 

Ei ole probleeme. 

„Küsija: On teie organisatsioonis olnud mingeid probleeme seoses streigi juhtimisega? Vastaja: Ma 

arvan, et ei ole. Meil on vist siiamaani ilusti läinud.“ (Ametiühing) 

Leida inimesed. Keeruline on leida inimesi, kes tahavad streiki juhtida. 

„kes seda juhtida tahaks jah. Aga see ei ole ka olnud nii väga./.../ seal peab natuke julgust olema. Ja 

seal on alati see nö. avalik tähelepanu. Kui tavainimesele tuleb Aktuaalne Kaamera või ükskõik, 

mingist raadiost inimene, et ega see ei ole niisama lihtne. Alati peab olema see inimene valmis ka 

sellisteks puhkudeks.“ (Ametiühing) 

Kohaliku streigijuhi puudumine. Ettevõttes puudus streigijuht, kes piisavalt informeeriks tööandjad 

toimuvast streigist, selle ulatusest ja korraldamisest. 

„tegelikult ei olnud *streigijuhti ettevõttes+. See oligi, et need neli meest, kes otsustasid streikida, 

nemad meile streigijuhti ei esitanud ja selles me siin [kohtus] ka kuidagi kokku leppisime, et 

*streigijuht peaks olema+.../.../ See paneks ühelt poolt EEE-le suurema koormuse ja vastutuse, kui nad 

sellisele asjale üles kutsuvad, siis nad peavad ka selle streigijuhtimise organiseerima.“ (Tööandja) 

Tabel 428. Korraldajate ja korraldajatevahelise tööjaotusega seotud probleemid – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ettevõttevälise streigijuhi pääsemine 
ettevõtte territooriumile - - - X X X - 

Ei ole probleeme X X - - - X - 

Leida inimesed - X - - - - - 

Kohaliku streigijuhi puudumine X - - - - - - 

 

Probleemid seoses vastutusega streikimise eest 

Vastuste liigid: 

1. Streigijuhi vastutus, AÜ organisatsiooni vastutus on ebaselged; 

2. Seaduse ebatäpsused ei taga osapooltele kindlust otsuste tegemiseks; 

3. Ei ole probleeme streigi juhtimisega. 

Streigijuhi vastutus, AÜ organisatsiooni vastutus on ebaselged. Probleem, mis ei ole praktikas esile 

kerkinud, kuid mis on regulatsiooni ebatäpsuse tõttu potentsiaalselt õhus, mille eest täpsemalt 

vastutab streigijuht ja mille eest organisatsioon ja millises ulatuses. 

„... üks probleem. Ehk (.) selge ei ole vastutus. Kes vastutab, on küll öeldud ühte, teist ja kolmandat 

asja, aga ei ole sõnaselgelt öeldud, kas see vastutus kohaldub streikijate poolelt juriidilisele isikule või 

füüsilisele isikule.“ (Ametiühingute liit) 
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 „... kas ta hakkab seal lõpuks oma varaga seal vastutama, et see jääb segaseks. Noh, ma arvan, et ei 

ole vist olnud praegu selliseid juhtumeid, kus on mingit vara rikutud otseselt./.../ meil on küll üldjuhul 

streigid sellised suht väiksearvulised olnud, et/.../ selle järgi, jah, see streigi juht on praegu vastutav. 

/.../ Mis ei ole õige.“ (Tööandjate liit)  

Seaduse ebatäpsused ei taga osapooltele kindlust otsuste tegemiseks. Kuna mitmed asjad (eriti 

vastutuse ning streikide korralduslik pool) ei ole selgelt reguleeritud, siis ei saa ametiühingud olla 

kindlad, kas nad käituvad seaduspäraselt ning tööandjad, kas neil on õigus mingite kahjude 

sissenõudmiseks või mitte. 

„Meie huvid selle streigiseaduse suhtes on sellised, et liiga tihti me satume selle seaduse hämarasse 

osasse. Me tõlgendame seadust selle asemel, et seda lugeda. Mis viib rohkem-vähem libedale alale, 

mis meie sektoris võib tähendada suurt kahjunõuet. Ulatuslikku, mis tähendab ametiühingu pankrotti 

/.../ Tänane seis on kahjunõude seaduslikkuse küsimus. Ja tänase regulatsiooni ebatäpsused on need, 

mis teevad meile /.../ kuna üks pool tõlgendas, et see on seadusevastane, ei jõutudki kokkuleppele, 

jäetigi ära.“ (Ametiühingute liit) 

„... see sama, see ebaseaduslikkuse küsimus. Noh, kui suures ulatuses näiteks siis ametiühing 

vastutab. Kui ütleme, kogu see streik on ebaseaduslik. Sest ütleme, ega tihtipeale ju ettevõtjal nagu 

suuremat võimalust ennast streigi vastu kaitsta ei ole, kui öelda, et see on ebaseaduslik ja sellest 

võivad tekkida teile mingisugused, eks-ju, kohustused maksta kahjud kinni.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 429. Probleemid seoses vastutusega streikimise eest – vastajate tüüpide lõikes 

 
Organisatsioon Haruliit Keskliit 

Lepitajad 
  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Streigijuhi vastutus, AÜ organisatsiooni 
vastutus on ebaselged - - - - X X - 

Seaduse ebatäpsused ei taga osapooltele 
kindlust otsuste tegemiseks - - - X X - X 

Ei ole probleeme streigi juhtimisega X X - - - X - 

 

Muud streigi juhtimisega seotud probleemid 

Vastuste liigid: 

1. Teiste töötajate töö tegemise takistamine; 

2. Tööandja vara kasutamine streikimise ajal; 

3. Tööandjad ähvardavad streikijaid; 

4. Streikimine toob kaasa pingelise õhkkonna; 

5. Käitumise korraldus streigi ajal on reguleerimata; 

6. Streigi läbiviimine töökohal võib olla keerukas. 

Teiste töötajate töö tegemise takistamine. Streikivad töötajad takistavad teistel (asendus)töötajatel 

töö tegemist, kuna streigivad töökohal ning see tähendab, et keegi teine ei saa sellele töökohale 

tööle asuda.  

„Mul on ikkagi õigus keelduda välja andmast enda kaupa ehk siis minu tööjõudu. Jah. Kaugem mõju 

on muidugi see, et niiöelda tööandja oleks olukorras, kus ta ei saa niiöelda oma harjumuspärast 
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tegevust jätkata ja, ja annab minu nõudmistele järele sellepärast, et keegi teine ka ei tee tööd. Aga 

ma ei saa... Tähendab, ma ei saa eeldada, et keegi teine ei tee tööd. Keegi teine võib tahta teha 

tööd./.../ Me ei saanud, jah, asendada niiöelda streikivaid töötajaid mittestreikivate töötajatega. 

Kuna kõik ei streikinud, eks-ole./.../ Kuna kõik ei streikinud, siis, siis jäi meil niiöelda võimalus 

teostada oma tööd lihtsalt niiöelda asendustööprotsesside kaudu, aga see osutus võimatuks, kuna 

üks töötaja ei andnud ära oma autovõtmeid. Põhjendades sellega, et tema streigib./.../ Vastupidi 

võttis ettekavatsetult enda valdusesse auto võtmed selleks, et viia läbi streik autos istudes, et streik 

oleks tööandja suhtes efektiivsem ja tööandja huve võimalikult rohkem kahjustav ning, et välistada 

teiste töötajate suunamine määratud autoga tööülesannete täitmisele.“ (Tööandja) 

„… ei ole nii, et ametiühing takistab neid tööle minemast, kes tegelikult tööle tahavad minna või 

soovivad minna. Vot see peaks olema keelatud.“ (Tööandjate liit) 

Tööandja vara kasutamine streikimise ajal. Otseselt eelnevaga seotud on tööandja vara kasutamine 

streikimise ajal. Eelmine probleem oli välja toodud, kuna rõhk oli teiste töötajate tööle asumise 

takistamisel. Streikimisega töökohal kaasneb ka tööandja vara kasutamine. Täna ei ole määratletud 

see, kuidas ja milline õiguse on streikijatel streigi läbi viimisel kasutada tööandja vara.  

“Tähendab, omastas tööandja vara ehk siis auto, autovõtmed. Ja tööandja ei saanud seetõttu täita 

lepingujärgseid kohustusi. /…/ Ta võis tulla ja streikida, eks-ole, aga tal ei olnud õigust kinni hoida 

autovõtmeid.  /.../ Auto ja selle võtmete oma kätte võtmist mingiks tööülesannete väliseks 

tegevuseks, milleks antud juhul oli streikimine, tuleb käsitleda tööandja vara valduse ebaseadusliku 

omandamisena. Töötaja keeldumist tagastada autovõtmed tuleb käsitleda kui tööandja vara 

ebaseaduslikku oma käes hoidmist tööandja tahte vastaselt. Streikimise ja töölepingu peatumise ajal 

ei ole mitte millegagi põhjendatav töötaja poolt tööandja vara oma käes hoidmine. Kui mingil 

põhjusel oli töötaja autovõtmed oma kätte saanud, siis oleks ta pidanud need enne streikima asumist 

ehk tööülesannete täitmisest loobumist (töölepingu peatumist) tööandjale tagastama./.../ Töötaja 

seisukohta, et tal oli õigus kord juba enda valdusesse saadud võtmeid streigi ajal mitte tagastada, ei 

saa pidada õigeks. Sel juhul oleks tööandja vara võinud olla streikiva töötaja valduses kümme päeva 

või kauemgi, juhul kui streik oleks kestnud ühe tunni asemel näiteks kümme päeva. Kuna streigi tõttu 

töötaja tööülesandeid täitma ei asunud, ei tohtinud  ta enda valdusesse võtta ka töö tegemiseks ette 

nähtud auto võtmeid./.../ Töötaja õigus osaleda streigis tähendab töötaja õigust mitte teha oma 

tööd. Töötajal puudub õigus streikimise ajal enda käes hoida tööandja vara, takistamaks teiste 

töötajate asumist neile antud tööülesannete täitmisele.“ (Tööandja) 

Tööandjad ähvardavad streikijaid. Tööandjad ähvardavad streikijaid ning muudavad töögraafikuid, 

et elimineerida streikijaid töölt. 

„... tööandjad, kes tulid ja karjusid töötajate peale, et kui ei hakka tööle, siis me laseme teid lahti ja nii 

edasi ja nii edasi./.../ igasuguseid asju on juhtunud, ka töötaja on igaüks erinev ja, me näeme, kas 

graafikut muudetakse ja kui see ei ole ka seadusega kooskõlas, näiteks seal meil on, et ta *tööandja+ 

peab viis päeva enne teada andma töötajale, et see töögraafik muutub, aga ta ei tee seda ja siis 

lõpptulemus on see, et ta *tööandja+ lihtsalt vahetab ta *streikiva töötaja+ ära /.../ et ta *streikiv 

töötaja+ on selline kange, vahetan ära sellise nõrga peale./.../ järgmine kord ütlesin kõikidele, et 

tulete tööle ja teete tööd. Aga sellel momendil, kui hakkab streik, siis te ei tööta. Siis tööandja hakkas 

jälle, tõsisemalt juba, et kui nägi minu selgitustööd, siis hakkas teistmoodi jälle...“ (Ametiühing) 
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Streikimine toob kaasa pingelise õhkkonna. Üldine probleem, et streikimise ajal on õhkkond 

pingeline, mis võib kulmineeruda mingi tõsise olukorraga (nagu äkilised haigused, kaklused vmt) ja 

jätab pikemaajalise pingelise õhkkonna ettevõttesse.  

„... närvid on nii pinge all ja lihtsalt kukkus kokku. Ja siis üks istus ka seal, et, et siis hakkas niimoodi 

närviliseks minema, et seal läks niimoodi tõsiseks skandaaliks ja /.../ läheb kakluseks, see sama kord, 

oli niimoodi, et peaaegu...“ (Ametiühing) 

„...selline streigi ajal olnud pinge kandub pikaks ajaks sinna kollektiivi järellainetusena. Ja nendel 

töötajatel, endi keskel, jätkuvad väga pikaks ajaks sellised vimmad omavahelised.“ (Tööandjate liit) 

Käitumise korraldus streigi ajal on reguleerimata. Ei ole teada, kas töötajad ja millises ulatuses on 

kohustatud järgima ettevõtte töökorralduse, sisekorra jm eeskirju. Kuidas ning, kus võib streike läbi 

viia. 

„KTLS ja TLS ega muud seadused ei sisalda sätteid, mis reguleeriksid täpsemalt tööandja ja töötajate 

käitumist streigi ajal ning millele saaks tööandja vastuvaidlematult ja üheselt tugineda oma 

seisukohtade põhjendamisel./.../ Seadustes ei sisaldu vastust ka küsimusele, kas ja milliseid 

töösisekorraeeskirjade sätteid peab töötaja seadusliku streigi ajal täitma.“ (Tööandja) 

Streigi läbiviimine töökohal võib olla keerukas. Kuigi on standard, et streikida tuleb töökohal, siis 

mõnel juhul on selle läbi viimine töökohal töötajate jaoks keerukas. 

„Meil on tegelikult tekitanud see küsimusi, et streikida tuleb töökohal. Laevade puhul kui me räägime, 

et inimesed töötavad laeva peal ja, et hea tava on see, et merel ei streigita. Siis kui töötajad jäävad 

oma töökohale, siis sisuliselt piisab kaptenist ja vanemmehhaanikust, siis piisab sisuliselt kahe 

inimese kostööst, võib olla tüürimees ka, üks on ühe otsa peal ja teine teise otsa peal, et viia see laev 

kai juurest välja. Teisisõnu peab tulema töökohast ära, et streikida./.../ peab jälgima, et see inimene 

on tööle tulnud, et talle ei saaks pärast tööluusi kirjutada. Ta peab ju töökohale ilmuma. Mida ka 

RRR-s jälgiti, kas ta tuli tööle /.../ füüsiliselt, kui on ööbimisega liin, kas ta peab siis minema bussi? 

Streigitakse töötamise kohal. Minu arvates on kuskil kirjas see.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 430. Muud streigi juhtimisega seotud probleemid – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Teiste töötajate töö tegemise takistamine X - X - - - - 

Tööandja vara kasutamine streikimise ajal X - - - - - - 

Tööandjad ähvardavad streikijaid - X - - - - - 

Streikimine toob kaasa pingelise õhkkonna - - X - - - - 

Käitumise korraldus streigi ajal on 
reguleerimata X - - - - - - 

Streigi läbiviimine töökohal võib olla 
keerukas - - - X - - - 
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4.6 Streigi, sh hoiatus- ja toetusstreigi ja töösulu edasilükkamine ja 

peatamine 
Käsitletakse kahte alateemat: 

1. Streigi edasilükkamine; 

2. Streigi peatamine. 

Probleeme ei käsitleta, kuna ühtegi probleemi nende kahe asja osas ei nimetatud.  

4.6.1 Streigi edasi lükkamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele allolevad alapeatükid (paksus kirjas) vastavad, on: 

 Kellel ja millistel tingimustel peaks olema õigus streiki ja töösulgu edasi lükata? Näiteks, kas 

keskliidul peaks olema õigus teha ettepanek streigi edasilükkamiseks?  

Intervjuudes korjatud mõtted on jagatud kolme kategooriasse: 

1. Miks peaks edasilükkamist olema vaja; 

2. Miks edasilükkamist ei peaks olema; 

3. Kes võib streigi edasilükkamise otsuse teha. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Miks peaks edasilükkamist olema vaja 

Vastuste liigid: 

1. Erakorraline olukord; 

2. Hädavajaliku teenuse pakkuja töö oleks häiritud; 

3. Korraldaja-poolsed põhjused; 

4. Lepitamise pikendamine; 

5. Läbirääkimiste jätkumine; 

6. Olulisel määral riiki mõjutav; 

7. Peaks olema loetelu põhjustest ette antud; 

8. Õiguskonflikti puhul lepitusmenetluse läbiviimiseks. 

Erakorraline olukord. 

„Force majeure ainult. Muud põhjust ma küll ei näe, miks peaks olema õigust.“ (Ametiühing)  

„Kasvõi sellisel juhul kui on näiteks terrorioht. On teada, et see kajastub sellel hetkel nüüd. Kui on 

selline väga ekstreemne asi. /…/ Siis peaks küll olema õigus seda edasi lükata.“ (Tööandja) 

Korraldaja-poolsed põhjused. Korraldajad ise võivad edasi lükata, kui neil on vaja mingil põhjusel 

aega juurde.  
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„... see on pigem ainult streikijapoolne. Kui streikija otsustab, et ta ei taha streikida või, et lükkame 

edasi, aga loomulikult, kui sa lükkad streigi algust edasi või muudad aega/.../ kogu protsessi, peab 

täiesti uuesti nullist alustama...“ (Ametiühing) 

Lepitamise pikendamine.  

„No lepitaja ettepanekul, võib küll, jah. Kui on see protsess, lepitamine, on pooleli ja streik võib 

näiteks kahjustada lepitamisprotsessi tulemust.“ (Tööandjate liit) 

Läbirääkimiste jätkumine. Ametiühingute-poolne otsus, kui nad on nõus veel enne streiki läbi 

rääkima tööandjaga. 

„Ja ma loen seda õigeks, et kui sa lükkad seda *streiki+ korra edasi, sul oli mõjuv põhjus võib-olla 

tööandja ütleb, et tule, saame veel kokku, istume, arutame. Küsija: Tööandja on nõus läbi rääkima? 

Vastaja: /…/ lükkub edasi 3 päeva. Ja siis sellega võiks piirduda, sellepärast, et me ei saa niimoodi 

hoida ühiskonda ja töötajaid ja tööandjaid, et täna ei tee, teeme ülehomme, et ülehomme ei tee, vaat 

teeme seal veel paari päeva pärast, ja selline /…/ ei, praegu on üks kord ja see on reglementeeritud.“ 

(Ametiühing)  

Olulisel määral riiki mõjutav. Siis, kui tegemist on oluliselt riiki või elanikke mõjutavate tootjate, 

teenuse pakkujate juures toimuvastreigiga, millel on laiemad mõjud. 

„... seal siis saaks olla ainult valitsus ehk mitte maavalitsus. /.../ Võiks öelda niimoodi, et valitsus ei 

peaks tegelema mingisuguse (.) ma ei tea P seenekeldri streigi edasilükkamisega, eks ole. Tõenäoliselt 

valitsus sellega ei tegelegi, sest sellel streigil ei ole mingit suurt mõju ja tähtsust, et valitsus peaks 

sekkuma. Kui valitsus sekkub, siis sellel on noh tõesti mingid elutähtsad teenused või kogu riiki 

hõlmavad asjad eks ole. /.../ see peaks olema mingisugune väga sisuline põhjendus mitte niimoodi, et 

lepitaja teeb lambist ettepaneku. /.../ tõesti kogu riiki hõlmavate mingite suurte mõjudega, ulatusliku 

mõjuga.“ (Ametiühingute liit) 

Loetelu põhjustest peaks olema ette antud.  

„Ma isegi ei oska praegu tuua välja, mis see näidisloetelu võiks olla. Ma arvan, et see on nagu selguse 

huvides, kas see lepitajale on päris hea. Ja suunanäidised, mis tingimustel võib seda edasi lükata. Kas 

või enda jaoks siis, või siis poolte jaoks näidata, et näiteks sellisel juhul ma võin edasi lükata, 

aktsepteerige seda ja kõik.“ (Tööandjate liit)  

Õiguskonflikti puhul lepitusmenetluse läbiviimiseks. Seondub korraldusega, kus lepitajal on õigus 

õiguskonflikti raames välja kuulutatud streigi puhul ise alustada poolte juures lepitusmenetlust. 

Sellisel juhul, kui lepitajal on põhjust arvata, et kokkulepe sünnib ilma streigita, siis on tal ka õigus 

streigi algust edasi lükata. 

„Vastaja 3: Lepituskohustus, streigid, kus ei pea lepitust läbima, et sellisel juhul võiks olla lepitaja... 

Vastaja 1: Ja lepitajal on siis õigus sekkuda. Seda ma pidasin silmas. Vastaja 3: Argumenteeritud 

põhjustel näiteks 2 nädalat edasi lükata. Vastaja 1: Jah, just. (.) Et tutvuda olukorraga ja siis proovida 

leida kompromiss, et see aktsioon ära hoida.“ (Ametiühingute liit) 
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Tabel 431. Miks peaks edasilükkamist olema vaja – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Erakorraline olukord X X - - X - X 

Korraldaja-poolsed põhjused - X - - - - - 

Lepitamise pikendamine X - - - X X X 

Läbirääkimiste jätkumine X - - X - - - 

Olulisel määral riiki mõjutav X - - - - X - 

Peaks olema loetelu põhjustest ette antud - - - - X - - 

Õiguskonflikti puhul lepitusmenetluse 
läbiviimiseks - - - X - - - 

 

Miks edasilükkamist ei peaks olema 

Vastuste liigid: 

1. Edasilükkamist kasutatakse lepitamise pikendamiseks; 

2. Edasilükkamist kasutatakse streikide vältimiseks;  

3. Streigi edasilükkamist ei ole vaja. 

Edasilükkamist kasutatakse lepitamise pikendamiseks. Kui edasilükkamise võimalus oleks näiteks 

lepitamise pikendamiseks, siis see takistaks oluliselt üldse streikimiseni jõudmist ning püütakski 

lepitamist alati pikendada. 

„... ma ei tea kuidas ametiühingud sellesse võivad suhtuda, aga näiteks kui mingisuguste 

läbirääkimiste pidamiseks jääb nagu ajast puudu. Aga ma kaldun arvama, et ametiühingud on selle 

vastu, siis hakatakse venitama ja leitakse igasuguseid põhjusi, ma ei tea, võib-olla ei panekski, las 

ikka toimub. Muidu tekib nii palju neid eelmängu reegleid, et selle streigini sa kunagi ei jõuagi, sest 

inimesed jahtuvad maha ka. Ma saan aru ametiühingust. Sa oled õhutanud neid streigile, sa oled 

selle kõik ette valmistanud ja siis seal see teine pool otsib seadusest üles mingi rea ja hakkab 

venitama.“ (Lepitaja) 

Edasilükkamist kasutatakse streikide vältimiseks. Edasilükkamise võimalus, ükskõik millisel põhjusel 

seaduses see oleks olemas, kasutataks streikide vältimiseks. 

„Küsija: Praegu seaduses on kirjas, et looduskatastroofi ajal oleks see nakkushaiguste levitamise 

tõkestamiseks. Vastaja: No siin linnugripp ja igasuguseid, seagripp, hakatakse, et kui nüüd teid kokku 

koguneb seal … oi, neid jamasid me oleme kuulnud siin igasuguseid, nii et sellega … selle peaks välja 

võtma *seadusest+.“ (Ametiühing) 

 Streigi edasilükkamist ei ole vaja. Tõdemus, et edasilükkamist ei peaks olema, kuid täpsustamata, 

miks.  

„... ei, see küsimus on selline, et miks peaks seda edasi lükkama, kui on mingisugune päev üldse 

kindlaks määratud?“ (Tööandja) 
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Tabel 432. Miks edasilükkamist ei peaks olema – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Edasilükkamist kasutatakse 
lepitamise pikendamiseks - - - - - - X 

Edasilükkamist kasutatakse streikide 
vältimiseks - X - - - - - 

Streigi edasilükkamist ei ole vaja X - - - - - X 

 

Kes võib streigi edasilükkamise otsuse teha 

Vastuste liigid: 

1. Lepitaja; 

2. Liitude kokkuleppel; 

3. Mitte valitsus; 

4. Streigi välja kuulutaja; 

5. Valitsus ise või lepitaja ettepanekul. 

Lepitaja. 

„... see õigus on, on lepitajal nagunii ja, ja see õigus lükata edasi … ma ei usu, et kellelgi on selline 

õigus rohkem.“ (Ametiühing)  

„minu arvates paikkondlik lepitaja ei puutu siin asjasse. See on lepitaja.“ (Ametiühingute liit) 

Liitude kokkuleppel.  

„... et äkki siin siis võivad mingid erialal liidud tulla või tööandjate keksliidud, et kui ettevõttel seda 

õigust ei ole, siis ta pöördub /.../ keskliidu poole /.../ hea on ju öelda, et keskliit ütleb, aga ilmselt 

kokkulepe ikkagi.“ (Tööandja) 

Mitte valitsus.  

„... jälle sama teema, et kindlasti ei saa ei edasilükkamise ega peatamise õigust anda ainuüksi 

valitsusele.“ (Ametiühing) 

Streigi välja kuulutaja. 

„Korraldaja ise, teised ei saa sekkuda.“ (Ametiühing) 

Valitsus ise või lepitaja ettepanekul. 

„Aga see võiks olla küll, et kui on strateegilised ettevõtted, siis strateegiliste ettevõtte puhul, kuna see 

on riigi prioriteet, siis võiks peaministril see õigus olla.“ (Lepitaja)  

„… kui Vabariigi Valitsus näeb, et see halvab ühiskonda, siis tal ja just tol hetkel, siis tal ikkagi *on+ 

eelkõige õigus seda edasi lükata, ise asi on, teised instrumendid tuleb ka välja  mõelda, kui need 

[streikijad] ei allu sellele, siis need karistused peavad olema ikka nii palju tõsised, et kõik 

ametiühingud ka kuuletuvad sellele keelule, see on väga oluline point.“ (Tööandja) 



351 

 

Tabel 433. Kes võib streigi edasilükkamise otsuse teha – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Lepitaja X - - X X X X 

Liitude kokkuleppel X - - - - - - 

Mitte valitsus - X - - - - - 

Streigi välja kuulutaja X X - X - - - 

Valitsus ise või lepitaja ettepanekul X X - - X X X 

 

4.6.2 Streigi peatamine 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele allolevad alapeatükid vastavad, on: 

 Kellel ja millistel tingimustel peaks olema õigus streiki ja töösulgu peatada? Näiteks, kas 

keskliidul peaks olema õigus teha ettepanek streigi edasilükkamiseks?  

Streigi peatamine jaguneb samuti kolme kategooriasse: 

1. Miks peaks peatamist vaja olema; 

2. Põhjused, miks peatamist ei peaks olema; 

3. Kes võib streigi peatamise otsuse teha. 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Miks peaks peatamist vaja olema 

Vastuste liigid: 

1. Ei ole vajalik eraldi reguleerida; 

2. Ei tea; 

3. Erakorraline olukord; 

4. Olulisel määral riiki mõjutav; 

5. Põhjust arvata, et streik on ebaseaduslik. 

Ei ole vajalik eraldi reguleerida. Ei ole vaja sellele eraldi tähelepanu pöörata, kuna töötajad ise 

saavad aru, mis hädaolukordades tuleb teha. 

„Streikidega on selline naljakas asi, et nad ise kipuvad ka enne lubatud tähtaega ära lõppema, et 

lubavad tund aega, siis juba 40 minuti pärast seal vanad kibelevad tööle ja... Küsija: Räägime nüüd 

Vabariigi Valitsusel on õigus  peatada  looduskatastroofide ajaks, kui haiguste levik on. Vastaja: Ma ei 

tea, kas siis keegi sellise asja peale mõtleb üldse nagu streik.“ (Tööandja) 

Ei tea. 

„Küsija: Aga streigi peatamise õigus? Kas selline asi peaks olema ja miks? Kellel? (.) Vastaja: Ma ei 

tea. Ma ei oska öelda.“ (Lepitaja) 
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Erakorraline olukord. 

„jah, meist mitte tingitud asjaoludel. Nagu on igal pool, sa pead tulema tööle, kui on loodusõnnetus, 

eks ole, vara hävimine, ei saa sa keelduda. Täpselt samuti palju asju on ära reglementeeritud, seoses 

meist mitte olenevatel asjaoludel, eks ole. Mis seal loetakse – loodusõnnetused ja seal...“ 

(Ametiühing) 

Olulisel määral riiki mõjutav. Erineb erakorralisest olukorrast selle poolest, et vastaja ei 

argumenteeri mitte erakorralise olukorraga vaid sellega, et streik mõjutab olulisel määral inimeste 

elu-olu. 

„... kui ta muutub juba liigselt, ühiskondliku elu täielikult halvavaks, see on nüüd küll, et võib-olla siis.  

See ei ole siis juba ettevõttesisene, see on siis üldstreigi moodi juba.“ (Tööandja) 

Põhjust arvata, et streik on ebaseaduslik. 

„... kui tuleb välja, et on ebaseaduslik streik, jah? Noh, selleks on siis osapoolte, keegi on seal 

kaevanud, eks ole, mingeid protseduurireegleid, jah. Ja siis on, ma arvan, siis on juba siis 

õigusinstantsidel, ütleme, seal politseil või ma ei tea, a la kellel, siis on *õigus peatada+.“ (Ametiühing) 

Tabel 434. Miks peaks peatamist vaja olema – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Ei ole vajalik eraldi reguleerida X - - - - - - 

Ei tea - - - - - - X 

Erakorraline olukord - X - - X X X 

Olulisel määral riiki mõjutav X - - - X - - 

Põhjust arvata, et streik on ebaseaduslik X - - X - - - 

Põhjused, miks peatamist ei peaks olema 

Ainult üks vastus: kuritarvitamise vältimiseks ei tohiks olla sellist võimalust. Ühe vastaja poolt oli 

antud sama põhjendus edasilükkamise ja peatamise osas.  

„Küsija: Praegu seaduses on kirjas, et looduskatastroofi ajal oleks see nakkushaiguste levitamise 

tõkestamiseks. Vastaja: No siin linnugripp ja igasuguseid, seagripp, hakatakse, et kui nüüd teid kokku 

koguneb seal … oi, neid jamasid me oleme kuulnud siin igasuguseid, nii et sellega … selle peaks välja 

võtma *seadusest+.“ (Ametiühing) 

Tabel 435. Põhjused, miks peatamist ei peaks olema – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kuritarvitamise vältimiseks ei tohiks olla 
sellist võimalust - X - - - - - 

Kes võib streigi peatamise otsuse teha 

Vastuste liigid: 

1. Kohus ebaseadusliku streigi korral; 

2. Lepitaja; 
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3. Mitte tööandja; 

4. Mitte valitsus; 

5. Streigi välja kuulutaja; 

6. Valitsus. 

Kohus ebaseadusliku streigi korral. Kohtul on õigus panna tõkend streigile, ebaseaduslikkuse 

kahtluse korral. 

„... see on niimoodi, võtame nüüd niimoodi, ma pean teatama 3 päeva ette.  Ma teatasin 2 päeva ja 

teen streigi. No ja tööandja kuulutab avalikult, et see streik on ebaseaduslik, teeb vastavalt seal 

kohtule avalduse, kohus reageerib momentaalselt, ütleme, ta võib seal kahe tunni jooksul selle otsuse 

vastu võtta.“ (Ametiühing)  

Lepitaja. 

„Küsija: Streigi edasilükkamise ja peatamise õigused ja vajadused... Vastaja: Ikka see sama lepitaja.“ 

(Ametiühing) 

Mitte tööandja.  Tööandjal ei või olla streigi peatamise õigust, siis ta lõpetaks igasugused streigid ära. 

„Force majeure, ma saan aru, kui seal a la on mingi torm ja tõesti on kõigi huvid mängus. Siis 

loomulikult. Aga, mis tähendab, peatada streiki? Kui tööandja siis võib iga kord peatada jälle.“ 

(Ametiühing) 

Mitte valitsus. Valitsusel ei või olla peatamise õigust samal põhjusel, miks ei või olla edasilükkamise 

õigust. Valitsusel on teatud juhtudel huvi mittemingisuguseid streike lubada. 

„Aga peatada … On jälle sama teema, kindlasti ei saa ei edasilükkamise ega peatamise õigust anda 

ainuüksi valitsusele.“ (Ametiühing) 

Streigi välja kuulutaja. Streigi välja kuulutaja võib ka streigi peatada, kui tal selleks vajadus on. 

„Küsija: Ja siis streik peatada, kui streik juba on hakanud pihta, kas peaks olema kellelgi mingi 

põhjus? Vastaja: Ainult streikijal endal ju.“ (Ametiühing) 

Valitsus. Siia on kodeeritud vastused, mille kohaselt on peatamise õigus valitsusel ja need, mille 

kohaselt peaks olema nagu praegu. 

„... kas vabariigi valitsus või ministeerium. Ministeerium üksi ainuisikuliselt ei saa seda asja...“ 

(Ametiühing) 

Tabel 436. Kes võib streigi peatamise otsuse teha – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Kohus ebaseadusliku streigi korral X - - X - - - 

Lepitaja - - - - - X X 

Mitte tööandja - X - - - - - 

Mitte valitsus - X - - - - - 

Streigi välja kuulutaja - X - - - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Valitsus X X - - X X - 

 

4.7 Streigi, sh. hoiatus- ja toetusstreigi ebaseaduslikuks tunnistamine 

4.7.1 Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alljärgnevad alapeatükid (paksus kirjas) vastavad, on järgmised: 

 Kellel ja miks peaks olema õigus nõuda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist, nt pooltel, 

kohalikul omavalitsusel? Kellel peaks olema õigustatud huvi, et streik kuulutataks 

ebaseaduslikuks? Milliste huvide võimalikul rikkumisel peaks neil olema õigus esitada nõue 

streigi ebaseaduslikuks tunnistamiseks? - Kes võib taotleda streigi ebaseaduslikuks 

tunnistamist / Miks võib taotleda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist. 

 Mis on probleemid streigi ebaseaduslikuks tunnistamise regulatsiooniga? Mis on nende 

probleemide põhjused ja tagajärjed? - Probleemid seoses streikide ebaseaduslikkuse või 

ebaseaduslikuks tunnistamisega. 

 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Kes võib taotleda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist 

Vastuste liigid: 

1. Osapooled; 

2. Riiklik lepitaja; 

3. Igaüks; 

4. Politsei. 

Osapooled. Kohtu poole võivad pöörduda osapooled või tööandja. 

„... osapooltel, konflikti osapooltel on õigus siis seda – kohtu poole pöörduda.“ (Ametiühing) 

„Et kes nüüd nagu võiks selle kohtusse kaevata ja ebaseaduslikuks tunnistada? See võiks olla 

kindlasti... ütleme, kes see võiks olla? See võiks olla see partner kelle vastu me streigime – tööandja. 

/.../ selles mõttes loomulik, või siis tööandjate partner, täna siis maavalitsus, linnavalitsus, kes 

tellivad nende käest teenust. Aga ma arvan, et ametiühingu eesmärk on streik viia läbi ikkagi 

seaduslikult.“ (Ametiühing) 

„kui ei jälgita streigi protseduure. Siis on tööandjal otsene õigus, sest peab olema aega ette 

valmistada, et leevendada streigi tagajärgi.“ (Tööandja)  

Riiklik lepitaja.  

„ma arvan ikkagi, et kui sa streiki hakkad tegema, siis sa pead endale selgeks tegema, kas sa teed 

seaduslikku  streiki või mitte. Ja teiseks on see, et kui sa oled kõik oma arust ikkagi õigesti teinud, siis 

on lõppsõna sellel riiklikul lepitajal.“ (Ametiühing) 
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„Ma arvan, et mida väiksem on see subjektide ring, kes saaks selle kaebuse esitada kohtule, seda 

parem. See peaks ikkagi piirnema nende kolme osapoolega, kes on olnud ka vaidluses. Sest, kust see 

streik on tulnud? See on tulnud kahe osapoole vaidluses, mida nüüd on püüdnud riiklik lepitaja 

lepitada. Streigi oht on tulnud sellest, et üks osapool ei suuda kokku leppida ja riiklik lepitaja on 

andnud talle õiguse streikida. Las nad kolmekesi söövad selle pudru ära.“ (Lepitaja)  

Igaüks. 

„Kes ikka nii väga siis, kes seal puudutatud on või, kes selle streigi vahele jääb.“ (Tööandja)  

Politsei. Politsei, kui politsei peaks mingil põhjusel seaduslikkust uurima, siis võib ta pöörduda streigi 

ebaseaduslikuks tunnistamise osas kohtu poole. 

„... ma ei usu, et keegi hakkab uurima seda seaduslikku alust. Igaüks võtab endale vastutuse. Ja miks 

peab, ütleme, hakkama seal, noh võib-olla Kapo.“ (Ametiühing)  

Tabel 437. Kes võib taotleda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Osapooled X X - - - - X 

Riiklik lepitaja X X - - - - X 

Igaüks X - - - - - - 

Politsei - X - - - - - 

Miks võib taotleda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist 

Vastuste liigid: 

1. Seaduses määratletud reeglite rikkumine; 

2. Erakorraline situatsioon. 

Seaduses määratletud reeglite rikkumine. 

„Kui tuntakse, et on rikutud midagi, siis võib ju kohtu poole pöörduda.“ (Ametiühing) 

„… kas või alates mingitest protseduuri reeglitest.“ (Tööandja) 

Erakorraline situatsioon. 

„... näide, et eluohtlikuks kuulutada *streik+ ja vaatamata sellele ikkagi hakatakse streikima, siis tuleb 

lihtsalt ütelda, et noh jõumeetodid või mis iganes, et...“ (Tööandja) 

Tabel 438. Miks võib taotleda streigi ebaseaduslikuks tunnistamist – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Seaduses määratletud reeglite rikkumine X X - - X X X 

Erakorraline situatsioon X - - - - - - 
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Probleemid seoses streikide ebaseaduslikkuse või ebaseaduslikuks tunnistamisega 

Vastuste liigid: 

1. Tööandjad hirmutavad ebaseaduslikkusega; 

2. Ebaselge, kas toetus- ja hoiatusstreik on ebaseaduslik; 

3. Ebaseaduslikuks kuulutamine on ajamahukas; 

4. Ebaselge, kas streik valituse vastu on seaduslik; 

5. Ebaseaduslikuks tunnistamisel ei ole reaalseid tagajärgi; 

6. Segadus seaduslikkuse määramisel takistab otsuste tegemist. 

Tööandjad hirmutavad ebaseaduslikkusega. Tööandjad kasutavad karistamatult streikimise 

ebaseaduslikkusega ähvardamist, et streikimist ära hoida.  

„Tööandja, valitsus, linnavalitsused, kõik. VVV isiklikult ähvardas meie töötajaid, *konfidentsiaalne 

info+ ... Siis kui nad streikisid, siis VVV isiklikult ütles mulle, et see on ebaseaduslikult ja, ja inimesed 

hakkavad vastutama selle eest. /.../ nad ei saa midagi rohkem ette võtta. Ja loodavad, et inimesed 

kardavad, ei hakkagi streikima. /.../ tekitada hirmu töötajates ja inimestes, et üldse *mitte+ streikida. 

/.../ ta ei vastuta ju oma sõnade eest.“ (Ametiühing)  

Ebaselge, kas toetus- ja hoiatusstreik on ebaseaduslik. Küsimus on selles, millal võib selliseid streike 

korraldada ja millal need on ebaseaduslikud. 

„... Küsimus on toetusstreigi küsimus. /.../ Teda ei ole kasutatud, aga ta ripub õhus. Tema määratlus... 

ta ei tohiks olla kui põhistreik sõnastuses. Ja siiski piiritletud kuidagi moodi ei ole, nii et lambist võta 

mingisugune ettevõte, kirjutatakse üles, kus on kehtiv kollektiivleping, et *võib teha toetusstreigi+...“ 

(Lepitaja) 

„... ametiühing survestamaks ma ei tea ühiskonda, vastaspoolt või Riikliku lepitajat tegi selle nii 

nimetatud hoiatusstreigi, mis on ära reguleerimata Eesti õigusruumis. Tegelikult neil ei olnud õigust 

streikida, aga hoiatusstreiki, meil ei ole sellist asja olemas, ja siis nad tegid selle...“ (Tööandja) 

“KTLS § 22 kohaselt on streik, mille väljakuulutamisel või korraldamisel on rikutud kollektiivse 

töövaidluse lahendamise seadusega kehtestatud korda või esitatakse nõudmisi, mis ole reguleeritud 

tööseadustes või kollektiivlepingus, ebaseaduslikud. Antud juhul *hoiatusstreik VV vastu+ oli streigi 

korraldamisel rikutud kollektiivse töövaidluse lahendamise seadusega kehtestatud korda. 

Konkreetselt oli rikutud sätteid, mis kehtestavad, et streik on töökatkestus saavutamaks tööandjalt 

või tööandjate ühingult või liidult järeleandmisi seaduslikes tööalastes nõudmistes.“ (Tööandja) 

„ hoiatus-, toetusstreigi puhul peab ka ikka olema konkreetne protseduur, kuidas oleks seaduslik seda 

teha. /.../ See seadus tuleb lihtsalt selgemalt kirja panna, et mis siin on mõeldud, et kas siis streik on 

ka need hoiatus- ja toetusstreigid.“ (Tööandjate liit) 

Ebaseaduslikuks kuulutamine on ajamahukas. Kui on kahtlus, et streik on ebaseaduslik, siis peaks 

olema võimalik koheselt streikimise tegevus lõpetada. 

„... kui see temaatika ei ole suhteliselt selgelt kirja pandud, siis tekib see efekt natukene, ma mingil 

määral olen ise seda tundnud ka. Esiteks, kas öeldakse , et ei ole tema pädevuses või te peate selle 

protsessi ära lõpetama, samas ma loen seadust, meil on see protsess läbitud ja nii edasi nad on ise 
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ummikus, aga sul hakkab homme streik. Sul on võib olla sa ei jõua selle aja jooksul leida seda 

instantsi, kes võtaks seisukoha *ebaseaduslikkuse küsimuses+“ (Tööandja) 

Ebaselge, kas streik valituse vastu on seaduslik. 

„KTLS kohaselt on streik töökatkestus, mis toimub töötajate või töötajate ühingu või liidu algatusel 

saavutamaks tööandjalt või tööandjate ühingult või liidult järeleandmisi seaduslikes tööalastes 

nõudmistes. Kuna streik on üks võimalus kollektiivse töötüli lahendamiseks, siis peab olema tegemist 

kollektiivse töötüliga selleks, et korraldada streiki. KTLS § 3 kohaselt on kollektiivse töötüli poolteks 

tööandja või tööandjate ühing või liit ning töötajad või töötajate ühing või liit, mitte aga Vabariigi 

Valitsus. Seega tekib küsimus kas hoiatusstreigi korraldamine oli seaduslik.” (Tööandja)  

Ebaseaduslikuks tunnistamisel ei ole reaalseid tagajärgi. 

„Kohus peab põhimõtteliselt suutma seda kahju hinnata... /.../ ebaseaduslikuks tunnistamine ega see 

mingit reaalset mõju kaasa ei too. Ja ilmselt ametiühingud on ka sellest teadlikud. /.../ keegi ei soovi 

enam sinna samasse olukorda tagasi pöörduda. Need unustatakse ära, minnakse edasi... Nii, et ma ei 

tea, kui suur probleem see on, aga seda on välja toodud.“ (Tööandjate liit) 

Segadus seaduslikkuse määramisel takistab otsuste tegemist. 

„Aga et meil endal on vaja teatud kindlat sätet, et me oskaks juhinduda kuidas mõeldes üht või teist 

sätet, et me ei läheks väga kaugele. Näiteks meil XXX. aasta streigi situatsioon oli selline, kus FFF  

teatas, et see on ebaseaduslik, et me oleme hullud, me tapame kõik ära. Meie enda juristid ja TTT.... 

tõlgendasid, kes olid praktikas seda valdkonda tihedamini külastanud, ütlesid, et seal on tegelikult 

tõlgendamise koht. Me läksime selle asja peale /.../ Me õnneks ei pidanud kohtusse minema /.../ Aga 

50-50, tööandjaga situatsiooni lahendama tähendab seda, et tegelikult on nagu kahjustatud mõlema 

poole huvid.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 439. Probleemid seoses streikide ebaseaduslikkuse või ebaseaduslikuks tunnistamisega – vastajate 
tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Tööandjad hirmutavad ebaseaduslikkusega - X - - - X - 

Ebaselge, kas toetus- ja hoiatusstreik on 
ebaseaduslik X - - - X - X 

Ebaseaduslikuks kuulutamine on ajamahukas X - - - - - - 

Ebaselge, kas streik valituse vastu on 
seaduslik X - - - - - - 

Ebaseaduslikuks tunnistamisel ei ole reaalseid 
tagajärgi - - - - X - - 

Segadus seaduslikkuse määramisel takistab 
otsuste tegemist - - - X - - - 
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4.8 Hoiatusstreik ja toetusstreik – korraldamise erisused 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused:  

 Kas ja mil moel peaks hoiatusstreigi ja toetusstreigi juhtimine erinema streigi juhtimisest? 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 

Hoiatusstreik ja toetusstreik – korraldamise erisused 

Vastused jagunevad kahe koodi vahel: 

1. Hoiatus- ja toetusstreigi juhtimine ei peaks olema erinev streigi juhtimisest; 

2. Praegune korraldus sobib. 

Hoiatus- ja toetusstreigi juhtimine ei peaks olema erinev streigi juhtimisest. 

„Küsija: Kas hoiatusstreigist teavitamine ja juhtimine peaks erinema streigi juhtimisest? Nagu sellest 

päris streigi juhtimisest? Vastaja: Põhimõtteliselt nad on ikkagi üks ja sama ju. /…/ Küsija: Kõikidel 

streikidel peaks olema ühte moodi? Vastaja: Ta ju tegelikult vist põhimõtteliselt ongi.“ 

„Tegelikult vahet ei ole, ma arvan, et see võiks ikka kõigil ühte moodi väga täpselt see streigi pool 

korraldatud või reguleeritud olema. Tähendab ei ole vahet, kas on hoiatusstreik, toetusstreik või 

streik kõik on ju streik....“ (Tööandja) 

Praegune korraldus sobib. 

„Küsija: Praegu on seal erinevused, eks ole, mingites etteteatamise tähtaegades ja pikkuses. Need on 

mõistlikud? Vastaja: Absoluutselt.“ (Ametiühing)  

Tabel 440. Hoiatusstreik ja toetusstreik – korraldamise erisused – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Hoiatus- ja toetusstreigi juhtimine ei peaks 
olema erinev streigi juhtimisest X X - - X X X 

Praegune korraldus sobib X X - - - X - 

 

4.9 Töörahu – probleemid  

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus:  

 Mis on probleemid töörahu katkemise regulatsiooniga, mis on probleemide põhjused ja 

tagajärjed? 

Vastuseid on analüüsitud vastaja tüübi ja tasandi lõikes (TA, AÜ organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit, lepitajad). 
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Töörahu – probleemid 

Siia on kodeeritud üldisemad probleemid, mis muude detailsete probleemide all pole kodeeritud. 

Lisaks probleemidele, mis tulenevad otseselt regulatsioonist on siin ka muud praktikas probleemseks 

peetavad asjaolud toodud. 

Vastuste liigid: 

1. Toetusstreigi mõju ettevõttele on sama mis streigil, kuid selle ära hoidmiseks ei ole ettevõtjal 

võimalik midagi teha; 

2. Hoiatus- ja toetusstreik ei ole piisavalt täpselt reguleeritud; 

3. Seadus üldisemalt jätab osa vajalikke asju reguleerimata (täpsustamata); 

4. Ei ole võimalik survestada harutasandilepingu sõlmimist, kui organisatsioonitasandil kehtib 

töörahu kohustus; 

5. Töörahu katkemise regulatsiooniga ei ole probleeme; 

6. Regulatsioon on ebaproportsionaalne lubades töötajatele rohkem aktsioonivõimalusi kui 

tööandjatele; 

7. Ebaselge, kas hoiatusstreigi toetuseks võib teha toetusstreigi; 

8. Hoiatusstreigi kordade arv ei ole piiratud; 

9. Streik on ametiühingule eesmärk iseenesest; 

10. Kehtiva lepingu ajal ei ole võimalik survestada uue lepingu sõlmimist; 

11. Seaduste mittetundmise tõttu tehakse spontaanne streik; 

12. Toetusstreikidega ei ole võimalik toetada piiratud streikimiseõigusega töötajaid, sest kusagil 

ei ole päris streiki, mida toetada. 

Toetusstreigi mõju ettevõttele on sama mis streigil, kuid selle ära hoidmiseks ei ole ettevõtjal 

võimalik midagi teha. 

„... läbirääkimiste protsessi ajal ettetulevad võimalikud jõudemonstratsioonid ja seesamane hoiatus- 

ja toetusstreik, mille eest ükski tööandja, ükskõik kui tubli ta oma töösuhetes on, pole praegu 

kaitstud. See hoiatusstreik, okei, see üks tund, aga kolm päeva on ikka päris korralik põnts.“ 

(Tööandja) 

„... meie inimesed on toetusstreigis osalenud, aga SSS toetusstreigis osalemine on täpselt sama 

mõjuga meie jaoks, mis streigis osalemine. See halvab meie tööd.“ (Tööandja) 

Hoiatus- ja toetusstreik ei ole piisavalt täpselt reguleeritud. 

„Noh, mis seaduse poole pealt, et võib-olla peaks seda hoiatusstreigi osa natuke seal lahti kirjutama 

või natuke selgitama. Sest praegu ta on kohati nagu puder ja kapsad, aga sai sedasi ka.“ 

(Ametiühing) 

„See hoiatusstreik peaks olema isegi enne lahti kirjutatud ja arvestades tänast olukorda, küllaltki 

selgelt. Vähem neid üldisi jutte, üldisi fraase. See peaks olema ette valmistatud ilma selle lepitajata, 

aga igal juhul peaks ka sellest kusagile teatama.“ (Lepitaja) 

Seadus üldisemalt jätab osa vajalikke asju reguleerimata (täpsustamata). Siin on kodeeritud 

vastused, mille kohaselt on seaduses üldisemalt erinevaid kohti, mille tõttu ei ole osapooltel selge, 
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kuidas täpselt käituda. Samas on siia pandud ka üldisemad kommentaarid, et seadus vajab 

parandamist. 

„Lahtisi otsi on siin kõvasti. Selles mõttes, et kui seda seadust lugeda, ega, ega see on kollektiivse 

õiguse probleem, et võib-olla siin peaks tõesti mõtlema, kuidas ühte seadusse suruda. Esiteks. Kogu 

seda temaatikat. No täna on ju kõik erinevates seadustes. Iga seadus on niiöelda erineva... Noh, ei ole 

koos menetletud, ütleme nii. Ongi nii, et tekivad augud.“ (Tööandjate liit) 

„Meie huvid selle streigiseaduse suhtes on sellised, et liiga tihti me satume selle seaduse hämarasse 

osasse. Me tõlgendame seadust selle asemel, et seda nagu lugeda. Mis viib nagu rohkem-vähem 

libedale alale, mis meie sektoris võib tähendada suurt kahjunõuet. Ulatuslikku, mis tähendab 

ametiühingu pankrotti...“ (Ametiühingute liit) 

Ei ole võimalik survestada harutasandilepingu sõlmimist, kui organisatsioonitasandil kehtib 

töörahu kohustus.  

„... kuidas on see, et kui on üleriigiline *leping+. Näiteks kui on üleriigiline *leping+, on kaks varianti, 

kas on olemas üleriigiline leping ja tahetakse teha kohalikul tasandil näiteks paremate tingimustega 

leping. Kuidas siis on? Kus näiteks õigus streikida selle leping*u taustaks+, kui seal näiteks 

kokkuleppele ei jõuta? Et see on natukese segane asi.“ (Ametiühingute liit) 

Töörahu katkemise regulatsiooniga ei ole probleeme. 

„Küsija: Kas töörahu katkemise regulatsiooniga on mingit probleemi? Vastaja: Ei ole meil olnud, jah.“ 

(Ametiühing)  

Regulatsioon on ebaproportsionaalne lubades töötajatele rohkem aktsioonivõimalusi kui 

tööandjatele. 

„Kas hoiatustöösulg on ka olemas või? /.../ Ja toetustöösulgu ka pole või?/.../ No, aga see on ju 

diskrimineerimine! /.../ Kui on ikka tülitsevad pooled, peaks olema ühesugused õigused vähemalt. /.../ 

siis tuleb hoiatustöösulg ka, kui sa edasi nõuad oma asju, siis me korraldame niimoodi, et sa tund 

aega palka ei saa.“ (Tööandjate liit) 

Ebaselge, kas hoiatusstreigi toetuseks võib teha toetusstreigi. Praktikas on kasutatud toetusstreike 

hoiatusstreigi toetuseks, kuid seaduses ei ole selgelt välja öeldud, kas selline on lubatud. 

„Aga seadustega me vastuollu ei läinud. See oli hoiatusstreik ja teised vähemalt tulid toetusstreigiga 

sinna juurde.“ (Ametiühingute liit) 

„See oli hoiatusstreigi toetusstreik.“ (Tööandja)  

Hoiatusstreigi kordade arv ei ole piiratud. 

„Nii, aga hoiatusstreik võib olla tund, tund aega hoiatusstreiki. Ei ole öeldud ju mitu korda seda võib 

olla. Seda võib olla ööpäevast kaksteist tundi hoiatusstreiki. Kõik seisab.“ (Lepitaja) 
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Streik on ametiühingule eesmärk iseenesest. 

„Miks ma selle streigiõigusega natukene pahuksis olen, on see, et seda kiputakse lihtsalt 

kuritarvitama. Nii seda õigust, kui sellega ähvardamist /.../ Vahepeal tundub ikka niiviisi, et paljude 

ametiühingu meeste tegevus... See streik on ikkagi ülim eesmärk. Otsime olukorra, kus saaks 

streikida. Mitte see selline töötajate rahulik tingimustele vastav töö tagamine *pole eesmärk+.“ 

(Tööandja) 

Kehtiva lepingu ajal ei ole võimalik survestada uue lepingu sõlmimist.  

„... kui on uuesti alustatud läbirääkimisi, siis minu meelest ei peaks töörahu kehtima, sest kuidas 

muidu sa saad siis, muidu puudub ju /.../ see kõige räigem võimalus tööandjat survestada ju puudub. 

Kui sul töörahu, ütleme, meil on kollektiivleping. Meil on seal kümme punkti, aga meil on üks punkt 

palk ja nüüd me tahame taotleda suuremat palka. Kõik ülejäänud meile, jah, sobib. Aga kui me 

hakkame suuremat palka taotlema ja meil ei ole selle juures võimalust nii-öelda streigiga ähvardada, 

/.../ siis, kuidas ma siis... survestamise võimalus on sel juhul täiesti kadunud./.../ Meil on niimoodi 

kollektiivleping lõpeb meil siin 31. detsember, aga selleks, et saada 1. jaanuarist suuremat palka, 

selleks me peame läbi rääkima hakkama võib-olla 1. septembril näiteks“ (Ametiühingute liit) 

Seaduste mittetundmise tõttu tehakse spontaanne streik 

„... hommikul mehed helistasid Tööinspektsiooni ja ütlesid nii, et täna me tööle ei lähe, me kuulutame 

välja streigi. Ja siis me sõitsime neid vaatama, XXX *omanik+ ka seisis, laiutas käsi, ei oldud rahul kas 

palgaga või oli siis palgaviivitus või  mingi niisugune palga … Ja siis sai selgeks tehtud, et niimoodi ka 

seda hoiatusstreiki läbi ei viida, et saame nüüd kokku ja otsustame, et täna streigime. See on 

sabotaaž ja tööluus, kõik tööle! Mis te siin … kõik võtavad oma traktori ja lähevad põllule. Ja läksid 

muidugi ka. /.../ Ma ütleks, et seaduse mittetundmine ka, või mitte lugeda oskamine. Need, kes 

arvasid, et nad tulevad hommikul tööle, et me ei tööta, me streigime, see on teadmatusest. Seadus ka 

vist väga üheselt ja selgelt ei ütle, kuidas seda peaks läbi viima.“ (Lepitaja) 

Toetusstreikidega ei ole võimalik toetada piiratud streikimiseõigusega töötajaid, sest kusagil ei ole 

päris streiki, mida toetada. Selle tõttu jäävad piiratud streikimisõigusega inimesed üldse ilma 

võimalusest enda eest seista ja samuti ei saa ka teised nende eest seista. 

„...neil peab olema see võimalus, et nende häält võimendatakse. Vastaja 2: Või siis näiteks 

tuletõrjujad, kellel ei ole streigiõigust. Nad kuulutavad nii-öelda, kuidas seda nimetada, vaikiv streik 

või vaikiv vastuhakk. Aga sina lähed toetusstreigile. Vastaja 3: sa ei saa seda teha, sul peavad olema 

faktiliselt streikivad isikud.“ (Ametiühingute liidud) 

Tabel 441. Töörahu – probleemid – vastajate tüüpide lõikes 

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

Toetusstreigi mõju ettevõttele on sama mis 
streigil, kuid selle ära hoidmiseks ei ole 
ettevõtjal võimalik midagi teha X - X - X - - 

Hoiatus- ja toetusstreik ei ole piisavalt 
täpselt reguleeritud X - - - X - X 

Seadus üldisemalt jätab osa vajalikke asju - - - X X - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 
Lepitajad 

  TA AÜ TA AÜ TA AÜ 

reguleerimata (täpsustamata) 

Ei ole võimalik survestada 
harutasandilepingu sõlmimist, kui 
organisatsioonitasandil kehtib töörahu 
kohustus - - - X - X - 

Töörahu katkemise regulatsiooniga ei ole 
probleeme X - - - - - - 

Regulatsioon on ebaproportsionaalne 
lubades töötajatele rohkem 
aktsioonivõimalusi kui tööandjatele - - - - X - X 

Ebaselge, kas hoiatusstreigi toetuseks võib 
teha toetusstreigi X - - - - X - 

Hoiatusstreigi kordade arv ei ole piiratud - - - - - - X 

Streik on ametiühingule eesmärk iseenesest X - - - - - - 

Kehtiva lepingu ajal ei ole võimalik 
survestada uue lepingu sõlmimist - - - X - - - 

Seaduste mittetundmise tõttu tehakse 
spontaanne streik - - - - - - X 

Toetusstreikidega ei ole võimalik toetada 
piiratud streikimiseõigusega töötajaid, sest 
kusagil ei ole päris streiki, mida toetada - - - X - - - 
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5 Ametiühingud ja töötajate usaldusisikud 

5.1 Esindajad 
Kokkuleppel tellijaga sai UI-d puudutavad uurimisküsimused tõstetud kokku ametiühingute blokiga, 

võimaldamaks paremat võrdlust kahe esindaja vahel. Seega on järgnevas raportis alustuseks 

käsitletud küsimusi, mis käivad esindajate kohta üldiselt, seejärel peatutakse UI-spetsiifilistel 

küsimustel ning lõpetatakse ametiühingu teemaga.  

Laiemalt tegeletakse selles peatükis järgmiste teemadega: 

1. Töötajate esindajate roll, õigused ja kohustused; 

2. Töötajate esindajatele tehtavad lisasoodustused; 

3. Töötajate esindajatega seonduvad probleemid; 

4. Koostöö töötajate esindajate vahel. 

5.1.1 Töötajate esindajate roll, õigused ja kohustused 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused, millele alljärgnevates alapeatükkides (toodud nimekirjas paksus kirjas)  vastused 

antakse, on järgmised:  

 Mis peaksid olema UI õigused, kohustused, pädevused/oskused/teadmised? – Töötajate 

esindajate roll / Töötajate esindajate oskused ja teadmised / Töötajate esindajate 

kohustused. 

 Millised peaksid olema UI tagatised töösuhtes (tööajal esindamine, töötasu säilimine, 

koolitused, töösuhte lõpetamise tingimused etc)?  - Töötajate esindajate õigused / Eri tüüpi  

esindajate õigused. 

 Kuidas käib tegelikkuses usaldusisikule vaba aja ja muude tagatiste andmine juhul, kui 

töötajate UI ja AÜ UI kohustused on ühitatud (s.o üks isik täidab mõlemaid rolle)? – Tagatiste 

arvutamine, kui erinevaid rolle täidab üks isik. 

Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes. 

Töötajate esindajate roll 

Vastuste liigid – töötaja esindaja roll: 

1. Info vahendamine; 
2. Luua partnerlus ettevõttes; 
3. Läbirääkimiste pidamine; 
4. Probleemide esiletoomine ja lahenduste pakkumine; 
5. Rolli pole; 
6. Seaduste ja ettevõtte poliitika täitmise jälgimine; 
7. Töötajate esindamine ja nõustamine. 
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Info vahendamine. Siin all nimetasid vastajad esindaja põhifunktsioonina töötajatelt info kokku 

kogumist ja juhtkonnale edastamist ja/või vastupidi, juhtkonnalt tulnud info edastamist töötajatele. 

Info vahendamise puhul nähti vajadust „vahelüli“, „sidekanali“ või „puhvri“ järele, et töötajatel oleks 

alternatiiv, kelle poole vajadusel oma murega pöörduda. Samuti on selles rollis oluline info 

kokkukogumise ülesanne, et tööandjad ei peaks tegelema iga üksiku töötajaga altpoolt, aga ka 

tööandja informeerimine ülalt, kontsernipoliitikast, kui esindaja osaleb ettevõtteüleses tööorganis. 

Seda koodi iseloomustab suhteline vähenõudlikkus ja madalad ootused töötajate esindaja suhtes, 

suurem rõhk on alt-üles info vahendamisel.  

   „No see peaks olema vahelüli juhtkonna ja töötajate vahel. Üks niisugune pidev ühenduse ja 

sidekanal ja noh, probleemide lahendamisel niisuguseks vahelüliks, et mitte igaüks oma probleemiga 

ei läheks otse juhtkonda või vastupidi.“ (Tööandja) 

„Tööandja ja töötajate vaheline informaator. Ta on tegelikult see, kes viib töötajate sõnumi 

tööandjale. Sest kindlasti ei saa olla seda, et usaldusisik võtab ainuisikuliselt otsuseid vastu, vaid 

temale usaldavad töötajad mingi sõnumi ja tema läheb neid edasi viima ja läbi rääkima.“ 

(Ametiühing) 

„Meil on sihuke maatrikssüsteemiga juhtimisskeem, et siis tegelikult on vaja sellist inimest, kes selle 

sõnumi siis ikkagi allüksustele laiali viib ja ütleme ka nendel nõupidamistel osaleb.“ (Usaldusisik) 

„Selles mõttes on ju hea, kui on töötajate poolt kedagi olemas. Teinekord on vaja nendel, niimoodi 

korraga öelda, siis on see inimene täpselt, keda nad usaldavad siis rohkem.“ (Tööandjate liit) 

Luua partnerlus ettevõttes. Partnerluse puhul toodi välja aspekte, mis on suunatud heade suhete 

hoidmisele, suhtluse parandamisele, dialoogi pidamisele jms. Partnerluse ideele viidati ka läbi selle, 

et töötaja esindaja võtaks enda kanda mõned traditsioonilised tööandja ülesanded (nt. töötajate 

korralekutsumine). 

„Nagu mingi suhtluse parandamine saab seal ilmselt olla  ja saab ilmselt olla siis normaalselt niiöelda 
asjade niiöelda ajamise, paremini korraldada tööprotsessi, mis seal muud saab olla.“ (Tööandja) 
„Luua see partnerlus ettevõttes töökohal ja aidata ettevõttel paremini oma tegevustega toime tulla, 

/.../“ (Ametiühingute liit) 

„Et ta suudaks olla sellest nii öelda igapäevastest naginatest üle, neutraalne ja objektiivne ja /.../, et 

eesmärk ei ole üksteise arvelt, vaid koos lahendus leida.“ (Tööandjate liit) 

Läbirääkimiste pidamine on valdavalt seotud kollektiivlepinguga ning suuremate muudatuste üle 

konsulteerimisega. Kollektiivlepingu puhul võib ka olla, et sisuliste läbirääkimiste pidamise asemel on 

esindaja rolliks vaid lepingule allkiri anda. 

„Küsija: Ja kuivõrd siis see usaldusisik aitas sellele protsessile kaasa või noh, ta lihtsalt  andiski selle 

allkirja? Vastaja: Ta andis allkirja, ma räägin ausalt.“ /naer/ (Tööandja) 

„...pean läbirääkimisi ja teen kollektiivlepinguid /.../  Läbirääkimised ongi kõige rohkem, mis olen 

kokku puutunud temaga. Muud ei ole nagu rääkinudki.“ (Ametiühing) 
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„...kui on koondamised, need räägib alati läbi /.../  töötajate esindaja. Ja see ongi vast kõige tõsisem 

koht, kus mina olengi otseselt personalijuhina kokku puutunud ametiühingute esindaja ehk töötajate 

esindajaga.“ (Tööandja) 

Probleemide esiletoomine ja lahenduste pakkumine on võrreldes info vahendamisega 

ambitsioonikam roll: siin ei ole töötajate esindaja pelgalt hääletoru, vaid peab suutma ka ise 

probleeme näha ja otsima lahendusi kas iseseisvalt või koostöös tööandjaga.  

„...mõnda asja võiks nüüd see isik juba *ise teha+. Omavahelise vestluse baasil leida lahenduse, ei pea 

tulema küsima näiteks juhataja käest.“ (Tööandja) 

„Ja kui siis on mingi probleem siin töötajaga, siis seda probleemi aidata lahendada ja mõelda, lihtsalt 

võttes.“  (Usaldusisik) 

„Ja siis just töötajate poolsete kitsaskohtade väljatoomine tööandja jaoks. Ja siis muidugi ka 

võimalike lahenduste variantide pakkumine tööandjale.“ (Ametiühing) 

Rolli pole koondab arvamusi, mis kas selgesõnaliselt töötajate esindaja mõttetust väljendasid või oldi 

väga kõhkleval seisukohal, kas ja milleks esindaja on kasulik. Mõned siintoodud vastajatest lisasid 

tingimuse „väikeses ettevõttes“, kuid teisalt toodi välja, et pigem tekib küsimus esindaja vajalikkusest 

suurtes ettevõtetes, kus on professionaalne personaliosakond. Vastused varieeruvad oma 

kategoorilisuses – osad vastajad on suhteliselt põhimõttelise hoiakuga, osad rõhutavad, et „meil siin“ 

ei ole esindajat vaja (sh ettevõtetes, kus esindaja ikkagi on). 

„*Personaliosakond+ on ju see koht, kuhu ma tulen oma küsimustega. Seepärast minu jaoks on see 

esindamise roll natuke nagu arusaamatu ja isegi nagu dubleeriv või mittevajalik.“ (Tööandja) 

„Noh, tööandja palkab endale sellised personali-inimesed, kes siis personalijuhtimisega tegelevad ja 

selle kaudu iseenesest on kontakt töötajatega olemas. Noh, niivõrd-kuivõrd. Et millist-millist kanalit 

siis seal kasutatakse. Ja nagu selles loogikas ju otseselt vajadust ei ole.“ (Tööandjate liit)  

„Täna tegelikult me peame ennast ju väikeseks kollektiiviks ja tegelikult need otsekanalid, nt. kas 

juhataja juurde või siin ükskõik kelle juurde, on tegelikult olemas. Need usaldusisikud täna sellist rolli 

ei täida meie kollektiivis, kui nad täidaksid suures kollektiivis.“ (Usaldusisik) 

„Mingis niisuguses väikses, ma mõtlen /.../ kus töötabki ütleme kuni kümme inimest, /.../ seal nüüd 

küll mingit töötajate esindajat ei ole vaja. Seal see omanik või juht tihti võtab seal samas 

kõrvalkabinetis või samas kabinetis vastu.“ (Tööandja) 

„Mina arvan, et meil sellist isikut *st töötajate esindajat+ vaja ei ole.“ (Usaldusisik)  

Seaduste ja ettevõtte poliitika täitmise jälgimine. Roll, mida töötajate esindajale omistatakse, 

seondub tööandja abistamises kahes aspektis: jälgida seadustele vastavust, et sellel pinnal ei tekiks 

probleeme järelevalveorganitega ning teisalt kokkulepete ja (kontserni)poliitika järgimisel silma peal 

hoidmine.  

„Usaldusisik muidugi ta peab vaatama, et juhtkond teeks kõik vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Ta 

on siis nagu... Noh, ma ei taha... No audiitor või mitte audiitor, töökeskkonna audiitor.“ (Tööandja) 

„Ta peaks hoolitsema selle eest, et inimestel on piisavalt normaalsed tingimused tööks. Et neid ei 
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vallandata ilma põhjuseta. Niisama. Mingi otsitud põhjuse pärast. Ja et palgad oleksid ka vastavad 

ikka töötulemustele, ütleme nii, et need oleksid ikka ausad (naerdes). Ikkagi, et õiglast kohtlemist 

teenida, palka /../, töötingimusi.“ (Ametiühingute liit) 

„Meie usaldusisikud jälgivad seda kollektiivlepingu täitmist põhimõtteliselt.“ (Usaldusisik)  

Töötajate esindamine ja nõustamine. Erinevalt info vahendamisest ja probleemide esiletoomisest 

nähakse töötajate esindamise ja nõustamisena esindaja tegutsemist konfliktiolukorras. See 

tähendab, et esindaja asub töötajat kaitsma tööandja ees, kui olukord seda nõuab, ja/või informeerib 

töötajat tema õigustest. 

„Küsimuste, probleemide korral töötajate esindamine. Ja siis selleks vajaliku informatsiooni saamine 

ettevõtja käest. Noh, siin kiputakse küll konfidentsiaalsuse müüri taha pugema, aga jah, 

põhimõtteliselt see. Et igaüks ei suuda enda eest rääkida ja mõni küsimus on laiem, mitte ainult ühe 

persooni oma.“ (Ametiühing) 

„No ikkagi töötajad on, tähendab ametiühingu liikmed ja töötajad on selles mõttes kah nagu … ega 

nad iseenda eest rääkima ei lähe. Kasvõi individuaaltöölepingu suhtes läbirääkimisi pidama või. Ei 

minda, ikka tullakse, räägitakse usaldusisikule, et kuule, kas seda või toda või kolmandat saaks 

rääkida?“ (Ametiühing) 

„No näiteks tegemist mingi tööõnnetusega, et mingi sellise, sellise, sellise teemaga, töötajad võivad 

sellisel juhul nagu endale esindaja tuua.“ (Tööandja) 

„Ütleme niimoodi, et ma ei ole neid esindanud kindlasti mitte, aga võibolla selgitanud. Selles mõttes, 

et kui inimesel võib-olla vahest, kui on töölepingus mingist punktist raske aru saada, siis seda lahti 

seletanud ja niipalju. Aga kindlasti ma ei ole ühegi töötajaga olnud kaasas, kui on tema 

palgaläbirääkimised.“ (Usaldusisik) 

Tabel 442. Töötajate esindajate roll – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Info vahendamine X X X X X X X X 

Luua partnerlus ettevõttes X X - - X X X X 

Läbirääkimiste pidamine X X - X - X X X 

Probleemide esiletoomine ja lahenduste 
pakkumine 

X X X X X - - X 

Rolli pole X - X X X - X - 

Seaduste ja ettevõtte poliitika täitmise 
jälgimine 

X - X - - X - X 

Töötajate esindamine ja nõustamine X X X X X X X - 

Tabel 443. Töötajate esindajate roll – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Info vahendamine X X X X X X X X 

Luua partnerlus ettevõttes X X - - X - - - 

Läbirääkimiste pidamine X X - X X - - - 
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  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Probleemide esiletoomine ja lahenduste 
pakkumine 

X X X X X X - X 

Rolli pole X - X X X - X X 

Seaduste ja ettevõtte poliitika täitmise 
jälgimine 

X - X - - - - - 

Töötajate esindamine ja nõustamine X X X X X X X X 

Tabel 444. Töötajate esindajate roll – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

 Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Info vahendamine X X X X 

Luua partnerlus ettevõttes X - - X 

Läbirääkimiste pidamine X X X X 

Probleemide esiletoomine ja lahenduste pakkumine X - X X 

Rolli pole X X X X 

Seaduste ja ettevõtte poliitika täitmise jälgimine - - X - 

Töötajate esindamine ja nõustamine X X X X 

Töötajate esindajate oskused ja teadmised 

Vastuste liigid – töötaja esindaja vajalikud oskused ja teadmised: 

1. Eelnevad teadmised ja oskused pole vajalikud 
2. Empaatiavõime 
3. Juriidilised teadmised 
4. Majandusalased teadmised 
5. Motivatsioon esindaja tööd teha 
6. Rahvusvaheline kogemus või võimekus 
7. Suhtlemis- ja läbirääkimisoskus 
8. Teadmised ettevõttest ja selle valdkonnast 

 

Eelnevad teadmised ja oskused pole vajalikud tähistab vastuseid, kus esindaja tööga edukaks 

toimetulekuks ei nähtud esindajal vaja minevat erilisi teadmisi või oskuseid. Ka arvamused, et isegi 

kui konkreetsed teadmised tulevad kasuks, siis omandab inimene need töö käigus ilma spetsiaalse 

ettevalmistuseta, on siin kodeeritud. 

„Ma arvan, et kui ta on lihtsalt selline tragi inimene ja küllaltki, kasutan sellist sõna nagu edumeelne 
inimene, siis  sellest juba tegelikult piisab“ (Usaldusisik) 
„Ma arvan, et see ei ole alati määrav. Ei-ei-ei näe seda põhjust, et tal peaksid olema nüüd... ta peaks 

olema juriidilise kõrgharidusega jne. Kui ta on võib-olla... Mõnikord lihtsalt sobib natukene 

sõnarohkem inimene, kes tuleb, julgeb öelda midagi.“ (Tööandja) 

„Ma arvan, et ei pea *eelnevaid teadmisi või oskuseid+ olema. Sellepärast, et ametiühing, nii keskliit, 

kui ka see organisatsioon, kelle alla ta kuulub … me koolitame tegelikult neid usaldusisikuid pidevalt 

… et ma ei leia seda, et ta peab olema mingit erilist.“ (Ametiühing) 

„Minu meelest tal ei pea olema mingeid erilisi suuremaid teadmisi või oskusi. See oleks ju lisatöö ja 

kes talle siis selle eest... Teadmiste eest teda ju ei palgata.“ (Ametiühingute liit)  
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Empaatiavõime. Kuna esindaja roll on paljuski tegeleda töötajate muredega, siis arvatakse, et 

teistest hoolimine ja muredesse sisseelamise võime on esindajale vajalik omadus. 

„Võib-olla pisut sellist empaatiavõimet ka, kui ta suudab teiste töötajate olukorda ennast panna, siis 

sellest piisab, ma arvan, täiesti.“ (Usaldusisik) 

„Ma arvan, et ei nõua ei teadmisi, ei oskusi, kuivõrd just sellist suhtumist. Et ta ikkagi töötajatest 

hoolib ja nad ära kuulab ja julgeb ka need ettepanekud siis välja tuua.“ (Tööandja)  

Juriidilised teadmised. Seonduvalt töötajate esindamise ja nõustamise rolliga peetakse tähtsaks 

seda, et töötajate esindaja orienteeruks seadustes, kusjuures piirduma ei peaks üksnes Eesti 

seadustega, vaid tuleks omada veidi laiemat pilti. 

„No sihuke juriidika pool kindlasti, eks. Ja et ka nagu silm hoida peal, et mis nagu toimub mujal 

Euroopas. Ja millised on seal õigused ja kuidas seal käitutakse.“ (Usaldusisik) 

„Et ega seal ei peagi olema nüüd eriline jurist, aga selline baasarusaamine seadustest peaks olema ja 

ta peaks midagi … noh, üldine ülevaade peaks tal seadustest olema.“ (Ametiühing) 

„Noh, muidugi siis on vaja sellist … no eks ma olen nagu väike jurist siin omaette, eks. Selles mõttes, 

et ega mul siis seadused peas ei ole, eks ma siis jälle lappan neid ja otsin ja küsin meie juristi käest 

nõu, kui ei käi üle jõud.“ (Ametiühing) 

„Ta peaks ilmselt tööõigusseadusandlust suht täpselt teadma. Millised õigused on töötajatel, millised 

tööandjatel. Ja rohkem ma ei teagi.“ (Tööandja) 

Majandusalased teadmised. Kuna esindaja rollis on olulisel kohal läbirääkimiste pidamine ja 

partnerluse loomine ettevõttes, siis eeldab see mõne vastaja arvates vähemalt baasteadmisi 

majandusest.  

„Muidugi veel olulisem või veel parem oleks, kui ta teaks ka, kui tal oleks mingisugused sellised võib-

olla teadmised natukene laiemalt, ütleme majandusest.“ (Ametiühingute haruliidud) 

„Aga teisalt peaks ta mõistma natukene ka seda äripoolt, et paratamatult kõik ei ole võimalik, eks-

ole./.../ Et ta peab omama siiski nagu ärist ja üleüldse majanduses toimuvast sellist arusaamist.“ 

(Tööandja)  

Motivatsioon esindaja tööd teha. Kuigi motivatsioon ei ole oskus ega teadmine, ilmnes olulise 

eeldusena esindaja siiras soov kõnealust rolli võtta.  

„Tähendab, me oleme saavutanud selle, et *ametiühingu usaldusisikutel+ on, neil on huvi seda tööd 

teha. Ta võtab endale need kohustused. Ta saab selle eest ka tasu. See on töö! See on väga suur töö.“ 

(Ametiühing) 

„...peab muidugi tahtmine olema *seda tööd teha+.“ (Tööandja) 

„Ja inimesel peab olema endal selline tahtmine seda tööd teha. Ta peab endale väga selgelt aru 

andma, millised kohustused sellega kaasnevad ja milline vastutus sellega kaasneb.“ (Ametiühingute 

liit) 
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Rahvusvaheline kogemus või võimekus oli üpris spetsiifiline eeldus, kuid koostöö olulisus 

rahvusvahelisel tasandil joonistus välja nii ametiühingute kui ka usaldusisikute puhul, kes esindavad 

ettevõtet ülekontsernilistes töökeskkonnanõukogudes.  

„Tal peaks kindlasti olema mingil määral ka rahvusvaheline taust või siis ütleme noh, keeleoskus 

eelkõige. Ja ka mingisugune kogemus rahvusvaheliselt kas siis läbirääkimistel *...+ või mõnes 

rahvusvahelises ettevõttes töötanud. Sest praegu näen just seda, et see tuleb kasuks meie 

ettevõttes.“ (Ametiühing)  

Suhtlemis- ja läbirääkimisoskus. Suhtlemise all nimetatakse kõiki klassikalisi oskuseid: kontakti 

loomist, kuulamisoskust, selget eneseväljendamist, mõjutamist-veenmist, konfliktilahendamist. 

Nimetatakse ka liidri omadusi. Sellele lisandub läbirääkimine kui kollektiivlepingu sõlmimisest 

tingitud oskus.  

„Siis kindlasti peaks olema tal hea suhtlemisoskus ja läbirääkimisoskus igas mõttes selline... Noh, 

valmidus kompromissideks ja mitte selline jäärapäisus...“ (Tööandja) 

„See inimene peab olema eeskätt hea suhtleja /.../, hea diplomaat“ (Tööandja) 

„Suhtlemisoskus ja kannatlikkus. /.../ Osata inimest kuulata.“ (Ametiühing) 

Teadmised ettevõttest ja selle valdkonnast. Erinevalt üldistest majandusalastest teadmistest on 

siinkohal olulised pigem ettevõttespetsiifilised teadmised: mainitakse, et esindaja peab olema 

professionaalses mõttes töötajatele eeskujuks ning vaat et parim töötaja.   

„Mina näen seda rolli, et ta peab, ta peab eriala kõigepealt tundma. Ja täpselt sama on 

põhimõtteliselt usaldusisiku roll. Kui ta üldse, siis ta peaks ikka eriala tundma.“ (Tööandja) 

„Ettevõtte siseselt ta peaks ikka pikaajaline töötaja olema, et tal oleks ülevaade struktuurist ja 

tunneks inimesi.“ (Tööandja) 

„Ta peab kindlasti tundma tööprotsessi ja ütleme ka võib-olla … kuna meil on hästi erinevad tööd, siis 

ta peab võib-olla kindlasti teadma ka iga sellise töövaldkonna riske.“ (Usaldusisik) 

„Töötaja esindaja peab olema parim töötaja ütleme nii. /.../ Kuna ta siin töötab, siis ta peab olema 

kõrgelt kvalifitseeritud töö spetsialist, mida tema käest just taheti.“ (Tööandja) 

„Vastaja 1: Ettevõtet, ettevõtte valdkonda, selles suhtes, et see on... Vastaja 2: Sa pead ikka väga 

pädev olema, sa tead, millised on need mängud.“ (Ametiühingute haruliidud) 

Tabel 445. Töötajate esindajate oskused ja teadmised – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Eelnevad teadmised või oskused pole 
vajalikud 

X X X X - - - X 

Empaatiavõime X X X - - X - - 

Juriidilised teadmised X X X - X X X X 

Majandusalased teadmised X - X - X X - X 

Motivatsioon esindaja tööd teha X X - X X X - X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Rahvusvaheline kogemus või võimekus X - - - - - - - 

Suhtlemis- ja läbirääkimisoskus X X X X - X X X 

Teadmised ettevõttest ja selle 
valdkonnast 

X X X X X X X X 

Tabel 446. Töötajate esindajate oskused ja teadmised – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Eelnevad teadmised või oskused pole 
vajalikud 

X X X X X X X - 

Empaatiavõime X X X - X - X - 

Juriidilised teadmised X X X - X X X - 

Majandusalased teadmised X - - - X - X - 

Motivatsioon esindaja tööd teha X X - X X - - - 

Rahvusvaheline kogemus või võimekus X - - - - - - - 

Suhtlemis- ja läbirääkimisoskus X X X X X X X X 

Teadmised ettevõttest ja selle valdkonnast X X X X X X X X 

Tabel 447. Töötajate esindajate oskused ja teadmised – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi 
lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Eelnevad teadmised või oskused pole vajalikud X X X X 

Empaatiavõime - X - X 

Juriidilised teadmised X X X X 

Majandusalased teadmised - X X X 

Motivatsioon esindaja tööd teha - - X - 

Rahvusvaheline kogemus või võimekus - X X - 

Suhtlemis- ja läbirääkimisoskus X X X X 

Teadmised ettevõttest ja selle valdkonnast X X X X 

Töötajate esindajate kohustused 

Küsimustele, millised peaksid olema esindajate õigused-kohustused, vastati lähtuvalt esindajate 

hetkepositsioonist ettevõttes (kui ta oli olemas) – kas see, mida tehakse praegu (sh mida seadus ette 

näeb), on piisav või ei. Kui esindajat ei olnud, räägiti üldisemas plaanis. Seega võib öelda, et 

kohustustest rääkides keskenduti pigem sellele, mis on tänastes seadustes puudu (sh sõnastatud 

halvasti) või ülearu.  

Vastuste liigid – millised kohustused peaksid olema: 

Ametiühingu usaldusisikul: 

1. Enda ja töötajate koolitamine, 
2. Ettevõtte jätkusuutlikkusele suunatud ettepanekute tegemine, 
3. Info hoidmine, 
4. Seadus on piisav, 
5. Teatada seaduserikkumisest, 
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6. Tööandja informeerimine enda tegemistest, 
7. Tööd teha, 
8. Töölepingute kontrollimine, 
9. Töötajate korralekutsumine. 

Töötajate usaldusisikul: 

1. Enda ja töötajate koolitamine, 
2. Ettevõtte jätkusuutlikkusele suunatud ettepanekute tegemine, 
3. Individuaalsed töövaidlused ülearu, 
4. Info hoidmine, 
5. Koostöö teiste esindajatega, 
6. Töötajate korralekutsumine. 

 

Vastustest on näha, et võrreldes töötajate usaldusisikutega on ootused ametiühingutele 

mitmekesisemad; mitmed vastused oli ajendatud ka konkreetsest probleemist töösuhetes (nt. 

kohustus „põhitööd teha“ või „teatada seaduserikkumisest“). Kui vastajad rääkisid esindaja 

kohustustest üldises võtmes, siis need on iga vastava teema juures kodeeritud mõlemat tüüpi 

esindaja alla. Alustuseks avatakse kohustused, mida nähakse mõlema esindaja puhul sarnaselt ning 

seejärel spetsiifilised ootused. 

Enda ja töötajate koolitamine. Leitakse, et esindajatel peab olema kohustus ennast koolitada ning 

samamoodi ka töötajatele vajadusel koolitusi teha eelkõige seadusandluse teemal.  

„Et võib-olla *ametiühingu+ usaldusisik võiks võtta selle *uue liiklusseaduse+ näiteks ja siis teistele 

töötajatele ka seletada...“ (Tööandja) 

„... audiitortegevuse seaduses on ju see punkt sees, et on kas kakskümmend neli tundi aastas 

kohustuslikud koolitused./.../ Et see võiks ka usaldusisikul midagi sellist sees olla.“ (Tööandja) 

„Minu isiklik kogemus on see, kui peausaldusisik või juhatuse esimees on pädev, et siis /.../ Pigem on 

see, et see seadus võiks seda pädevust nõuda. Et see usaldusisik isegi kui ta ei valda teemat, ta on 

kohustatud endale mingid asjad selgeks tegema.“ (Tööandjate liit) 

Ettevõtte jätkusuutlikkusele suunatud ettepanekute tegemine. Siin all mõeldakse seda, et mõlemat 

tüüpi usaldusisiku tegevus peaks lähtuma ettevõtte hea käekäigu mõtteviisist ning sellest lähtuvalt 

oodatakse esindajatelt ettepanekuid.  

„Jah, ettepanekutega ta seni ei ole tulnud, me isegi oleme pigem oodanud temalt ettepanekuid.“ 

(Tööandja) 

„*ametiühingute poolt esitatud+ ootuste ja nõudmiste juures on vaja analüüsi ja vaadata turgu ja on 

vaja mõelda nagu neid asju läbi. On vaja mitte oportunistlikult küsida maksimumi, mida on võimalik 

kätte saada, vaid on vaja ka olla vastutustundlik ettevõtte jätkusuutlikkuse ja pikaealisuse eest.“ 

(Tööandja) 

„Aga mis kohustustesse puutub siis... ma arvan et see kohustus peaks olema selline, et ta on 

kohustatud kindlasti tooma välja kõikvõimalikke probleeme seonduvalt töötajatega, mis võivad 

mõjutada kas heas või halvas suunas kogu seda protsessi, mis selles ettevõttes toimub.“ (Tööandjate 

liit) 
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Info hoidmine puudutab konfidentsiaalset informatsiooni. 

„Et ei tohi ikkagi seda infot, mis siis tööandja tihtipeale usaldab sellele esindajale, ka sellist 

konfidentsiaalset infot peab oskama nagu siis ka hoida.“ (Ametiühing) 

„Ja ta peab olema niipalju aus ja korrektne, et ta ei kasuta seda teadmist, kuuldut kus iganes mujal 

ära.“ (Tööandja) 

Töötajate korralekutsumine on mõneti vastuoluline ootus esindajale kui peamiselt probleemide 

edastajale ning info vahendajale. Siin nähakse ühe kohustusena ka ülevaataja-rolli kas mingil 

konkreetsel teemal (tööohutus) või üldisemalt. 

„Kasvõi selles suhtes, et ta teeb selgitustööd töötajate hulgas, et töötajad käiksid korralikult 

töötervishoiu arsti juures, mille tööandja tegelikult kinni maksab./.../ No, siis tööohutusreeglitest kinni 

pidamine, siis kaitsevahendite kasutamine, noh see on ju kõik selline asi, mida ametiühing saaks võtta 

endale kohustuseks, et ta seisab selle eest, et töötajad neid täidaksid. “ (Ametiühing) 

„Teine asi on see, et ametiühing võiks ka nagu sedapidi vaadata, et ma lähen ja ütlen sellele mehele, 

et, miks sul ei ole täna isikukaitsevahendeid.“ (Tööandja) 

„Tegelikult ma võiksin ka seda öelda, et nad võiksid ka vahest ikkagi luua korda, ütleme, seal inimeste 

keskel. Et seda ma arvan.“ (Tööandja) 

Järgnevalt on toodud kohustused, mis on spetsiifilised ametiühingutele. 

Põhitööd teha. Leitakse, et ametiühingute liinis töötamine ei saa vabastada töötajat põhitöö 

tegemisest seaduses ette nähtud mahus. 

„Meie ametiühingu esimees tahab kasutada kogu tööl oldud ametiühingu tegevusele ja ta ei peaks 

seda tegema, tal on oma normaeg ette nähtud, siis meil on tegelikult hoopis see probleem, et kuidas 

me saaksime panna... Teha nii, et ta töötaks nädalas neli tundi ametiühingu asjadega ja siis 

ülejäänud aja teeks siis oma tööd. /.../ Esiteks seaduse järgi me peame ju töötajat kontrollima 

viisakalt, me ei saa minna ja fotokaameraga koguaeg pildistada iga tema liigutust... No väga-väga 

raske on.“ (Tööandja) 

Teatada seaduserikkumisest. Ametiühingute usaldusisik, kes selle välja tõi, tundis, et seadus ei ütle 

piisavalt selgelt, et tööandjapoolsest seaduse rikkumisest teavitamine Tööinspektsioonile on vajalik ja 

õigustatud ning seda ei käsitata lihtsalt pealekaebamisena. 

„Mina olen vastu *tööandja käsule seadust rikkudes tööd teha+. Ja vaat nüüd on minul kohustus 

kuhugi teatada sellest asjast. Seadus käsib mul teavitada. /.../  No vot, kas ta on nüüd kaebamine või 

ei ole? Me taunime kaebamist, kuigi … Nojah, võib-olla ongi kuskil kaebamist, aga mina arvan, et 

valetamine on … see maksab kätte.“ (Ametiühing) 

Tööandja informeerimine enda tegemistest. Tööandja leiab, et kuna ametiühingu näol tegutseb 

tema ettevõttes eraldi juriidiline isik, siis: 

„Kindlasti *ametiühingu+ usaldusisikul *peaks olema+ kohustus niiöelda informeerida /.../ tööandjat 

teatud ametiühingu ettevõtmistest.“ (Tööandja) 
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Töölepingute kontrollimine on kohustus, mida tänases seaduses ei ole, kuid võiks ühe vastaja 

arvates olla: 

„Et mis võiks nagu töö ametiühingu usaldusisiku veel kohustusse panna töölepingu kontrollimine ja 

sellised asjad, et ülevaadet omada...“ (Ametiühingute liit) 

Töötajate usaldusisiku puhul arvatakes, et tänases seaduses on isegi liigselt kohustusi ja siin ilmneb 

üks erinevus kahe esindaja tüübi vahel,  nimelt: 

Individuaalsed töövaidlused ülearu. Töötajate usaldusisik ei peaks tegelema individuaalsete 

töötajate esindamise ning nende individuaalsete probleemidega. 

„Usaldusisik, kes on valitud niisama informatsiooni edastamiseks ja vahendamiseks eelkõige, /.../ siis 

panna talle rolli konkreetse töötajate muredega tegelemise, minu meelest tundub see natukene 

küsitav.“ (Ametiühingute liit). 

„Vastaja 1: „Ma ei kujuta ette näiteks seda teist poolt, et töötajate usaldusisik esindab *töötajaid+... 

Vastaja 2: Tal pole ressurssegi“. (Ametiühingute liit) 

Koostöö teiste esindajatega. Siin on mõeldud, et usaldusisik oleks kursis ja töötaks koos 

töökeskkonnavolinikuga ning mitme usaldusisiku puhul ei tohiks kollektiivsetest otsustest taganeda 

ning „oma liini“ ajama hakata. 

„Kui on kollektiivne otsus olemas. Näiteks, kui me oleme tööandjale oma ettepanekud esitanud, oma 

käed sinna alla pannud, siis võib-olla kas see regulatsioon peaks siis olema, et  hilisemaid 

pretensioone ei rahuldata või et see peab olema kollektiivne otsus. Näiteks usaldusisikute poolt, kui 

ettevõttes on mingi selline grupp või moodustis.“ (Usaldusisik)  

Tabel 448. Töötajate esindajate kohustused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ametiühingu usaldusisikul         

a. Enda ja töötajate koolitamine X - - - X - - - 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele 
suunatud ettepanekute tegemine 

X - - - X - - - 

c. Info hoidmine X X - - - X - - 

d. Põhitööd teha X - - - - - - - 

e. Teatada seaduserikkumisest - X - - - - - - 

f. Tööandja informeerimine enda 
tegemistest 

X - - - - - - - 

g. Töölepingute kontrollimine - - - - - X - - 

h. Töötajate korralekutsumine X X - - X - - - 

Töötajate usaldusisikul         

a. Enda ja töötajate koolitamine X - - - X - - - 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele 
suunatud ettepanekute tegemine 

X - - X X - - - 

c. Individuaalsed töövaidlused ülearu - - - - - X - X 

d. Info hoidmine X X - - - - - - 

e. Koostöö teiste esindajatega X - X - - - - - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

f. Töötajate korralekutsumine X - X X X - - - 

Tabel 449. Töötajate esindajate kohustused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ametiühingu usaldusisikul - - - - - - - - 

a. Enda ja töötajate koolitamine - - - - X - - - 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele 
suunatud ettepanekute tegemine 

X - - - X - - - 

c. Info hoidmine X X - - - - - - 

d. Põhitööd teha X - - - - - - - 

e. Teatada seaduserikkumisest - - - - - X - - 

f. Tööandja informeerimine enda 
tegemistest 

X - - - - - - - 

g. Töölepingute kontrollimine - - - - - - - - 

h. Töötajate korralekutsumine X X - - - - - - 

    Töötajate usaldusisikul - - - - - - - - 

a. Enda ja töötajate koolitamine - - - - X - - - 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele 
suunatud ettepanekute tegemine 

X - - X X - - - 

c. Individuaalsed töövaidlused ülearu - - - - - - - - 

d. Info hoidmine X X - - X - - - 

e. Koostöö teiste esindajatega X - X - - - - - 

f. Töötajate korralekutsumine X - - X X - X - 

Tabel 450. Töötajate esindajate kohustused – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja 
UI 

Ametiühingu usaldusisikul     

a. Enda ja töötajate koolitamine - - - X 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele suunatud ettepanekute 
tegemine 

- - X X 

c. Info hoidmine - - - X 

d. Põhitööd teha - X - X 

e. Teatada seaduserikkumisest - - - - 

f. Tööandja informeerimine enda tegemistest X - - - 

g. Töölepingute kontrollimine - - - - 

h. Töötajate korralekutsumine - X - X 

Töötajate usaldusisikul     

a. Enda ja töötajate koolitamine - - X - 

b. Ettevõtte jätkusuutlikkusele suunatud ettepanekute 
tegemine 

- - X X 

c. Individuaalsed töövaidlused ülearu - - - - 

d. Info hoidmine X - - X 

e. Koostöö teiste esindajatega - - X - 

f. Töötajate korralekutsumine - - X X 
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Töötajate esindajate õigused 

Esindaja õiguste ja tagatiste osale lähenesid vastajad üldises plaanis ja eristus AÜ/UI vahel tekkis vaid 

siis, kui sellele selgelt viidati.  

Vastuste liigid – millised õigused peaks ideaalis olema töötajate/ametiühingu usaldusisikul  

1. Ametiühingu usaldusisikul spetsiifiliselt: 
a. Muud õigused; 
b. Seadus on õiguste osas piisav; 
c. Õigus saada infot ettevõtte majandustegevuse kohta; 

2. Esindajal üldiselt: 
a. Saada koolitust; 
b. Tasustamine: 

i. Tasu ei tohiks olla; 
ii. Tasu peaks olema; 

c. Vaba aja määratlemine; 
d. Koondamiskaitse: 

i. Suurem koondamiskaitse; 
ii. Väiksem koondamiskaitse; 

e. Õigused detailsemaks; 
3. Töötajate usaldusisikul spetsiifiliselt: 

a. Seadus on piisav või ei oska öelda; 
b. Vahendid (juriidilise) konsultatsiooni saamiseks; 
c. Õigus pidada läbirääkimisi tööandjaga; 
d. Õigus osaleda juhtkonna koosolekutel. 

 

Ametiühingu usaldusisikule spetsiifiliselt soovitakse muude õiguste all selgesõnalist ligipääsu 

võimaldamist töötajatele nende töökohas, olla kaasatud töötajate värbamisotsustesse, tegeleda 

individuaalsete lepingutega ja haruliidupoolset ligipääsu ettevõttesse (tööandja eelneva 

informeerimisega, kuid keeldumisvõimaluseta). 

„...tööandja ütles *ametiühingu usaldusisikule+, et näed, siin on usaldusisiku kabinet, /.../ ja sa istud 

siin ja siin võid sa oma arvuti taga olla, siin sa võid meile saata, aga sa ei tohi liikuda tsehhis /.../. See 

ei ole normaalne, kui me võtame ikkagi selle, mis on usaldusisiku ülesanne - tutvuda ka 

töötingimustega“ (Ametiühingute liit) 

„Selle sama /.../, tööjõu värbamisel *peaks olema õigus kaasa rääkida+. /.../. Tööandjad, nad 

kasutavad seda meetodit, et nelja kuu, see mis on katseaeg, /.../ Neli kuud on möödas sind /.../ 

lastakse lahti, võetakse järgmine, kes on jälle neli kuud. See kaadrivoolavus. Nemad tahavad maksta 

minimaalset palka ja need teised ei saa midagi vaielda ka. Mitte midagi.“ (Ametiühingute liit) 

„... tööandjad takistavad *individuaalsete töölepingute sõlmimise kontrollimist+, /.../ see peaks 

olemas õigus. Näiteks Soomes on antud ametiühingutele õigus seda kontrollida, aga meil ei ole seda 

antud.“ (Ametiühingute liit) 

„...probleem selles mõttes, et pead küsima luba *haruliidus oleva valdkonna ettevõttesse minna+, aga 

tööandja võib mitte anda seda *luba+. See et sa informeerid, et sa tuled, sellega ei piirdu. Ta ütleb, et 

ei ma ei lase sind ja kõik.“ (Ametiühingute liit) 
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Seadus on õiguste osas piisav. Siinsed vastused sedastavad mõtet, et seaduses on ametiühingutele 

antud õiguseid just parasjagu. 

„Ei, mina arvan küll, et *seaduses sätestatud õigused+ on piisavad“. (Ametiühingud)  

„Ma ei tea, kui ma vaatan sellest aspektist, et sellest meie praktikast, siis mulle tundub, et [seadus] on 

tegelikult täitsa piisav. /.../ Sest kui oleks nagu liiga palju *õiguseid+, siis kujuneks kohe nagu 

vastandumise õhkkond võib-olla.“ (Tööandja) 

Õigus saada infot ettevõtte majandustegevuse kohta seondub hästi kaasamise blokis toodud 

informeerimise-konsulteerimise sisu probleemiga. On teatud info või andmed, mida tööandjad 

käsitavad ärisaladusena, kuid ametiühingud sellega ei nõustu (vt. ka probleemide osas „Tööandja on 

tõrges informeerima-konsulteerima“. 

„Tuleb teha nii, et me pääseksime ligi ettevõtte asjadesse.“ (Ametiühing) 

„Ja teistpidi oleks tal ka õigus saada infot siis sellest, mida ettevõte teeb või mis plaanid ettevõttel on 

jne. Et sellega ma oleksin küll täiesti nõus.“ (Tööandja) 

„Tegelikult õigus peaks olema saada ka tööandjalt niisuguseid majanduslikke ja ka näitajaid, nt. ka 

juhtide palkasid, mida tegelikult ei taheta anda./.../ mina kui usaldusisik oleks tahtnud seda näha 

juba varem, enne kinnitamist vähemalt neid majanduslikke näitajaid ja numbreid.“ (Ametiühing) 

„Kui siis tööinspektsioon annab seisukoha, et ei olegi tööandjal kohustust *usaldusisikule 

palgaandmeid+ anda ja teil ei olegi õigust esitada mingeid pretensioone, siis on see täiesti jabur 

olukord. See ei ole seaduse mõte.“ (Ametiühingute liit) 

Õigused ja tagatised, mis kehtivad ühtviisi mõlemat tüüpi esindaja kohta, kuid milles tänases 

seaduses leitakse olevat puudujääke, puudutavad usaldusisiku tasustamist, vallandamiskaitset, 

koolitust, vaba aja määratlemist ja õiguste detailset sõnastust. 

Saada koolitust ilmnes ka kohustuste juures, kuid teistpidi on see ka õigus.  

„Tegelikult seda täiendamist vist peaks ikka tegelikult rohkem olema, et midagi siia *pea+kolusse 

jääks...“ (Usaldusisik) 

„Sest kui juba on *usaldusisik+ valitud, siis peab teda nii palju aitama, toetama, et ta saaks hakkama.“ 

(Tööandja) 

„Kui me võtame nüüd selle ametiühingu seaduse, siis seal ju öeldakse niimoodi, et /.../ ega ei räägita 

ju siis usaldusisikust eraldi, räägitakse ametiühingu liikmele, on õigus saada siis aastas viis vaba 

päeva, millest kahe eest tööandja maksab keskmist palka. Ehk siis see pool on kokku lepitud. Kui me 

räägime usaldusisikust, siis see on nagu kokku leppimata. Et minu meelest võiks siin olla siiski ära 

määratletud vähemalt /rõhutatud sõna/ *viis päeva koolitust+. /.../ Et kui tööandja aktsepteerib või 

nad peaksid ju aktsepteerima ametiühingu usaldusisikut institutsioonina, siis tal peavad ju olema 

teatud võimalused-õigused saada seda koolitust. /.../“ (Ametiühingute liit)  

Tasustamine usaldusisiku töö eest on teema, mida teatud määral tõstatati, kuid seisukohad olid 

erinevad. Oli arvamusi, et tegemist on lisatööga (vaatamata vabale ajale), mis on ka tööandjale 
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kasulik, ja seepärast võiks selle eest eraldi maksta, kui ka arvamusi, et tööandja lausa ei tohiks seda 

tööd tasustada. 

„No selles mõttes, et töötajad võivad oma töötajate esindajat poputada nunnutada nii nagu nad 

tahavad, keegi ei keela, aga kui tööandja seda teeb, siis ma arvan, et see ei ole mõistlik“ (Tööandjate 

liit) 

„Aga kui oleks jah, kogu kollektiiv, siis on ju tegelikult kõik see 400 töötajat nagu valinud on ju. See on 

ikka päris suur arv ja ma arvan, et siis peaks juba tulema mingi palgalisa sellele.“ (Ametiühing) 

Vaba aja võimaldamine. See, kuidas vaba aega määratleda, võiks olla töötajate esindaja ja tööandja 

konkreetne kokkulepe, mahu osas võiks seadus olla paindlikum ja sätestada vaid miinimumi. Vaba 

aega tuleks määratleda teisel põhimõttel, kui ettevõte üksused asuvad eri piirkondades. Kui eelnevalt 

ei ole kuupäevaliselt/kellaajaliselt vaba aega kokku lepitud, siis tuleks selle vajadusest aegsasti ette 

teatada – praegu seadus seda ei nõua.    

„Kui on 50 või 100 liiget, et see 4 tundi, minu meelest seda on natukene vähe. Eriti veel siis, kui /.../ 

[ettevõte+ nt. siin kasvõi RRR ketist või mida iganes, on nad üle-eesti laiali. Sest tegelikult see 

usaldusisik ei jõua iga liikmeni.“ (Ametiühing) 

„Aga tal on nüüd see case ka et... ma ei tea kas tööandjale peab ette teatama. Et tööandja peab kohe 

aja võimaldama. Näiteks kui täna hommikul see usaldusisik tuleb ja ütleb et mul on vaja 2 tundi siis 

peab selle leidma, sest seadus ei ütle et ta peab ette teatama. Kokkuleppel, et seal ei ole kirjas täpselt 

mis ajal.“ (Tööandjate liit) 

„Ta panebki paika tööandjaga, et ta kasutab noh, kui tal on 4 tundi nädalas, esmaspäeval 1 tund, 

kolmapäeval 2 tundi ja reedel 1 tund, kas see on siis hommikul või õhtul või misiganes ajal tööpäeva 

keskel, see on puhtalt kokkuleppimise küsimus.“  (Ametiühingute liit) 

Koondamiskaitse. Usaldusisikute (eelkõige ametiühingute) tagatiste osas on aktuaalne küsimus, kas 

tänane seadus on piisav; eitajate poolel annab tooni seisukoht, et taastama peaks olukorra, mis 

eelnes uuele TLS-le. Eelkõige on siin küsimus selles, et ebaseadusliku vallandamise korral ei ole enam 

õigust nõuda tööle ennistamist. Kuid arvamusi on ka täpselt vastupidiseid – et tagatised on ka täna 

liialt suured. 

„Noh, kolm koondatavat ja /.../ sinna koondatava sisse jääks ka see *ametiühingu+ usaldusisik, kes 

oma töö näitajate poolest selgelt jääb teistele alla, aga seda ei ole võimalik teha, et sa pead 

eelistama *tööle jätmisel+ siis ühte kehvat ja võtma nagu.... Ja ühe hea ära saatma. /.../ No tegelikult 

võiks olla, et neil ei ole seda eraldi kaitset. Et see kaitse tekib ainult siis, kui on selge 

diskrimineerimiskaasus.“ (Tööandja) 

„No ega selle usaldusisiku kaitse on praktiliselt ikkagi selle uue töölepingu seadusega ka väga 

väikseks jäänud, võrreldes sellega, mis enne oli. Et võib-olla selle peale peaks mõtlema rohkem, et 

kuidas kaitsta usaldusisikut.“  (Ametiühing) 

 „Et kui ikkagi tõesti on *usaldusisik/ametiühingu liige+ valesti lahti lastud, ebaseaduslikult, siis 

tegelikult tööandja peab nad tööle tagasi võtma ja maksma ka mingisugust kompensatsiooni.“ 

(Ametiühing) 
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„See usaldusisikust vabanemine on täna ka liiga lihtne, kui tööandja tahab seda teha (ja sageli nad 

tahavad), see on neil kahjuks võimalik ja mitte liiga kulukas. Selles mõttes siin peaks sõnum olema 

küll see või signaal, et see ei tohi nii lihtne olla.“ (Ametiühingute liit)  

Soov, et õigused oleks kirjas detailsemalt, tulenes intervjuust, kus leiti, et kuna ettevõtetele annavad 

õigusnõu enamasti institutsioonid, millel pole põhjalikke teadmisi ametiühingutest tervikuna, siis 

tõlgendatakse seadust täht-tähelt. 

„Kui /.../ õigusnõu annavad need väljaspool institutsiooni olevad niiöelda õigusspetsialistid, siis oleks 

võib-olla otstarbekas, kui oleks ette determineeritud, et oleks seadustes usaldusisiku õigusi, võimalusi 

ja ka kohustusi, noh, loetelu laiemalt. Et võib-olla sellest võiks olla pragmaatiline väljund.“ 

(Ametiühingute liit) 

Konkreetselt töötajate usaldusisiku õiguste osas oli ettepanekuid vähem; see ilmselt tulenes ka 

sellest, et TUISi tunnevad nii tööandjad kui ka UI-d ise tunduvalt pealiskaudsemalt kui ametiühingud 

ja tööandjad, kus AÜ tegutseb, AÜS-i. Seetõttu oli üks vastuste liik ka „Seadus on piisav või ei oska 

öelda“: 

„Ja ega ma ei näe, et /.../ rohkem kohustusi või õigusi nagu peaks *usaldusisikutel+ olemas olema.“ 

(Usaldusisik) 

„See on nii värske värk, et sellele ei oska vastatagi praegu. /.../ Pole konflikti olnud, ei oska ju midagi 

öelda siis.“ (Usaldusisik) 

Vahendid (juriidilise) konsultatsiooni saamiseks. Kuigi konkreetseid lahendusi siin välja pakkuda ei 

osata, on UI-de halvem olukord know-how ja finantsilise toe osas ilmne (vt. ka UI-de ebaefektiivsuse 

põhjused).  

„...teoreetiliselt, kui *seadusesse+ kirjutada tööandja kohustusse /.../ kasvõi sedasama ekspertide 

kaasamist rahastada, miks mitte. Aga teine teema on see, et seal tekib kohe vaidlus, et kas seda peab 

tegema, mis ulatuses seda peab tegema...“ (Ametiühingute liit) 

„Peab olema struktuur, kes garanteerib *usaldusisikule ka väljaspool ametiühingut+ õigusabi. 

Juriidilist abi.“ (Ametiühingute liit) 

Õigust pidada läbirääkimisi tööandjaga on siinkohal mõeldud juhtumil, kus ettevõttes tegutseb ka 

ametiühing. On vastuseid, kus leitakse, et usaldusisikul on vähemalt sama suur õigus kollektiivseid 

läbirääkimisi pidada ja vastuseid, kus usaldusisikule pakutakse isegi eelisõigust.  

„Kollektiivsetel läbirääkimistel peaks olema *töötajate+ usaldusisik /rõhutatud sõna/ see, kes siis 

tõesti peab selle kollektiivi *nimel läbirääkimisi+. Ta esindab siis kõiki, aga mitte ühte gruppi.“ 

(Tööandja)  

„Mina küll ei arva, et *ametiühingul peaks olema eelisõigus kollektiivseid läbirääkimisi pidada+ vist. 

Ma ütlen vist, sest ma ei tunne *seadust+ hästi.“ (Tööandjate liit) 

„...ametiühing esindab tegelikult ainult seitsetkümmet inimest kuskil üle Eesti, aga noh, mina üksi 

ainuüksi neljasada-viitsada, eks. Et see kandepind on tegelikult minul palju suurem. Et-et mina leian, 

et meie ettevõttes peaks ta küll olema kolmepoolne *leping+.“ (Usaldusisik)  
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Õigust osaleda juhtkonna koosolekutel mainitakse samuti. 

„Jah, võib-olla *see õigus peaks lisaks olema+ /.../, et see juhtkonna mingite otsuste tegemise juures 

olemine. Et sellest on nagu puudust tunda.“ (Usaldusisik) 

Tabel 451. Töötajate esindajate õigused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ametiühingu usaldusisikul spetsiifiliselt         

a. Muud õigused - - - - - X - X 

b. Seadus on õiguste osas piisav X X - - - - - - 

c. Õigus saada infot ettevõtte 
majandustegevuse kohta 

X X - X X X - X 

Esindajal üldiselt         

a. Koondamiskaitse         

i. Suurem koondamiskaitse - X - - - X - X 

ii. Väiksem koondamiskaitse X - - - - - - - 

b. Saada koolitust X X X X X X X - 

c. Tasustamine         

i. Tasu ei tohiks olla - - - - X - - - 

ii. Tasu peaks olema - X X - X - - - 

d. Vaba aja määratlemine X X - - X X - X 

e. Õigused detailsemaks - - X - - - - X 

Töötajate usaldusisikul spetsiifiliselt         

a. Seadus on piisav või ei oska öelda X - X - - - - - 

b. Vahendid (juriidilise) 
konsultatsiooni saamiseks 

- - - - - - - X 

c. Õigus osaleda juhtkonna 
koosolekutel 

- - X - - - - - 

d. Õigus pidada läbirääkimisi 
tööandjaga 

X - X X X - - - 

Tabel 452. Töötajate esindajate õigused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ametiühingu usaldusisikul spetsiifiliselt         

a. Muud õigused - - - - - - - - 

b. Seadus on õiguste osas piisav X X - - - - - - 

c. Õigus saada infot ettevõtte 
majandustegevuse kohta 

X X - X - X - - 

Esindajal üldiselt         

a. Koondamiskaitse         

i. Suurem koondamiskaitse - X - - - - - - 

ii. Väiksem koondamiskaitse X - - - X - - - 

b. Saada koolitust X X - X - - X X 

c. Tasustamine         

i. Tasu ei tohiks olla - - - - - - - - 

ii. Tasu peaks olema - X X - - - - - 

d. Vaba aja määratlemine X X - - X - - - 
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  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

e. Õigused detailsemaks - - - - - - X - 

Töötajate usaldusisikul spetsiifiliselt         

a. Seadus on piisav või ei oska öelda X - X - - - X - 

b. Vahendid (juriidilise) konsultatsiooni 
saamiseks 

- - - - - - - - 

c. Õigus osaleda juhtkonna koosolekutel - - X - - - - - 

d. Õigus pidada läbirääkimisi tööandjaga X - X X X - - - 

Tabel 453. Töötajate esindajate õigused – esindajaga tööandja vastuste liigid esindaja tüübi lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

Ametiühingu usaldusisikul spetsiifiliselt    

a. Muud õigused - - - 

b. Seadus on õiguste osas piisav X - - 

c. Õigus saada infot ettevõtte majandustegevuse kohta - - - 

Esindajal üldiselt    

a. Koondamiskaitse    

i. Suurem koondamiskaitse - - - 

ii. Väiksem koondamiskaitse - - X 

b. Saada koolitust - X - 

c. Tasustamine    

i. Tasu ei tohiks olla - - - 

ii. Tasu peaks olema - - - 

d. Vaba aja määratlemine - - X 

e. Õigused detailsemaks - - - 

Töötajate usaldusisikul spetsiifiliselt    

a. Seadus on piisav või ei oska öelda - - X 

b. Vahendid (juriidilise) konsultatsiooni saamiseks - - - 

c. Õigus osaleda juhtkonna koosolekutel - - - 

d. Õigus pidada läbirääkimisi tööandjaga - - X 

Eri tüüpi esindajate õigused 

Vastuste liigid - kuidas peaks õigused suhestuma ei tüüpi esindajate vahel? 

1. Ametiühingul suuremad õigused 
a. Sõltumatus tööandjast 
b. Keskorganisatsiooni tugi 
c. Laiem tegevusvaldkond 

2. Ei oska öelda 
3. Peaksid kokku leppima 
4. Usaldusisikul suuremad õigused 

a. Suurem mandaat 
5. Võrdsed õigused 

Ametiühingul suuremad õigused väljendab nende vastajate arvamust, kes põhjendasid seda kas 

sõltumatusega tööandjast ja/või sellega, et erinevalt UI-st on AÜ usaldusisikul võimalik saada 

juriidilist nõu ja abi keskorganisatsioonist. Erinevus tuleb juba sellest, et usaldusisik ei ole 

institutsioonina registreeritud ja tegutseb mingis kindlas nišis või ülesandega.   
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„...ametiühing on ikka nagu organisatsioon /.../ need liikmed on ju tema valinud ja siis tal peaks seal 

olema neid õigusi ka rohkem. Aga  noh, ütleme nüüd /.../ töötajate usaldusisik, kui selline üldse on, 

seal võivad ju töötajad valida endale mingisuguse lihtsalt, kes ei ole ametiühingus. Aga nad peaksid 

ikka selle protseduuri läbi tegema, et see oleks registreeritud. Pärast on niimoodi, et kui tuleb 

mingisugune vaidlusprotsess või kuskil vaja esindada on, siis öeldakse, et sellest on ikkagi vähe, et 

võiks olla ta seaduses sees, et siis võiks olla ju täiesti võrdsed.“ (Ametiühing) 

„Ametiühingu usaldusisiku taga seisab organisatsioon, kus on juristid, kus on spetsialistid, kus on 

võimalikud igasugused... Ja sealt saab ta siis igasuguseid teadmisi ja kogemusi ja tuge sellest 

läbirääkimistest jne. Töötaja usaldusisik... tal ei ole.“ (Ametiühingute liit) 

„Tegelikult on tööandja ju see, kes tegelikult niiöelda *töötajate usaldusisikule+ leiva annab. Olgugi, et 

ka ametiühingu usaldusisikule tööandja maksab selle eest. Aga seal on hoopiski teised suhted. Selles 

mõttes, et ametiühingu usaldusisik üldjuhul ikkagi peaks olema rohkem sõltumatu tööandjast.“ 

(Ametiühingute liit) 

„Usaldusisiku tegevusala on palju kitsam. Ametiühingu esindaja ülesanne on hoida sidet inimeste ja 

ettevõtte vahel.  Usaldusisiku suunitlus on palju kitsam, kuigi tema peab ka juristidega koostööd 

tegema.“ (Ametiühing) 

Peaksid kokku leppima sisaldab vastust spetsiifiliselt kollektiivsete läbirääkimiste kontekstis,  et 

juhul, kui on kaks eri tüüpi esindajat ettevõttes, siis tuleks kolmepoolselt paika panna, kellel on õigus 

läbirääkimisi pidada.  

„Aga muidugi, küsimus on jaa, et kui on usaldusisik ja ametiühing, et kellel siis see eelisõigus on. Minu 

arust nagu küll erisusi anda ei oleks mõistlik. Tähendab pigem tuleks leida nagu siis neil omavahel 

kokkulepe.“ (Tööandjate liit) 

Usaldusisikul võiks olla suuremad õigused (kollektiivseid läbirääkimisi pidada), sest tema mandaat 

on suurem: 

„See on jälle sihuke üldine põhimõte, et kui mandaadid on erinevad, siis suurema mandaadiga isikul 

peaks olema ka suuremad õigused.“ (Tööandja)  

„Aga üldiselt peaks olema niimoodi, et usaldusisik, ettevõtte usaldusisik peaks olema suurema 

kaaluga kui ametiühing. /naer/ See on minu soov.“ (Tööandja) 

Võrdsed õigused. Vastajad ei nähtud ühtegi põhjust, miks üks esindaja on teisest privilegeeritum.  

„Ei näe põhjust, miks *õigused+ peaks erinema. See usaldusisiku seadus tehti vist üldse sellepärast, et 

mujal maailmas on usaldusisikud ja ametiühingud olid meil sellises seisus nagu nad olid parasjagu. Et 

tegelikult on see ametiühing ja usaldusisik /.../ suures osas ju dubleerivad üksteist.“ (Ametiühing)  

„Ei, ma arvan, et seal ma küll vahet ei teeks, et need *õigused+ võiksid ikka samad olla.“ (Tööandja) 

„... kui me jõuame sinnamaani, et *ametiühingu usaldusisiku ja töötajate usaldusisiku+ õigused ja 

kohustused ka veel ühel hetkel erinevad.... Jällegi: ma arvan, et see ei ole kõige mõistlikum.“ 

(Tööandjate liit) 
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Tabel 454. Eri tüüpi esindajate õigused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ametiühingul suuremad õigused         

a. Keskorganisatsiooni tugi - X - - - X - X 

b. Laiem tegevusvaldkond - X - - - - - - 

c. Sõltumatus tööandjast - X - X - X - - 

Peaksid kokku leppima - - - - - - X - 

Usaldusisikul suuremad õigused         

a. Suurem mandaat X - - - X - X - 

Võrdsed õigused X X X - X - X - 

Tabel 455. Eri tüüpi esindajate õigused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

 Ametiühingul suuremad õigused         

a. Keskorganisatsiooni tugi - X - - - X - - 

b. Laiem tegevusvaldkond - X - - - - - - 

c. Sõltumatus tööandjast - X - X - - - - 

Peaksid kokku leppima - - - - - - - - 

 Usaldusisikul suuremad õigused         

a. Suurem mandaat X - - - X - - - 

Võrdsed õigused X X X - X X - - 

Tabel 456. Eri tüüpi esindajate õigused – tööandjate vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ametiühingul suuremad õigused     

a. Keskorganisatsiooni tugi - - - - 

b. Laiem tegevusvaldkond - - - - 

c. Sõltumatus tööandjast - - - - 

Peaksid kokku leppima - - - - 

Usaldusisikul suuremad õigused     

a. Suurem mandaat - - X X 

 Võrdsed õigused - X X X 

Tagatised ja õigused, kui eri rolle täidab üks isik 

Uurimisküsimus: Kuidas käib tegelikkuses usaldusisikule vaba aja ja muude tagatiste andmine juhul, 

kui töötajate UI ja AÜ UI kohustused on ühitatud (s.o üks isik täidab mõlemaid rolle)? 

Intervjueeritute hulgas oli kaks ettevõtet (sh intervjueeritavat), kes olid üheaegselt nii AÜ kui 

töötajate UI. Kolmas intervjueeritav oli olnud seda minevikus. Nende juhtumite põhjal võib öelda, et 

lisatagatisi neil mõlemast rollist tulenevalt ei ole: 

„*Mul+ on õigus küsida iga nädal 4 tundi. Ma olen küsinud.“ (Usaldusisik, kes valituks saades lõi 

ettevõttes ka ametiühingu ja sai selle usaldusisikuks) 

Teisel juhul oli vaba aeg arvestatud esindatavate töötajate (mitte ametiühingu liikmete) arvu järgi ja 

ettevõtte poliitika oli selline, et kõik ametiühingu usaldusisikud tegutsesid ühtlasi ka töötajate 



383 

 

usaldusisikutena.  

„Hetkel *need õigused+ küll ei kumuleeru igatahes *tulenevalt sellest, et esindatakse nii ametiühingu 

liikmeid kui teisi töötajaid+. /.../ Ma isegi ei teadnud, et siin võimalus olemas on. /naerab/ Saab kohe 

4 tundi juurde. /naerab/“ (Ametiühingu usaldusisik, kes on valitud ka töötajate usaldusisikuks) 

Et jõuda antud uurimisküsimuse osas küllastunud infoni, küsiti intervjueeritavatelt hüpoteetiline 

küsimus: „Kuidas peaks tagatisi arvestama, kui erinevaid rolle täidab üks isik“. 

Vastuste liigid: 

1. Tagatised peaks kujunema esindatavate töötajate arvu järgi 
2. Tagatised peaks kumuleerima 
3. Tagatised peaks tööandjaga kokku leppima 
4. Tagatisi võiks arvestada mingi koefitsiendiga 

 

Tagatised peaks kujunema esindatavate töötajate arvu järgi ütleb sisuliselt, et vaba aega tuleks 

arvestada lähtuvalt sellest, mitut töötajat usaldusisik esindab, sõltumata sellest, kui palju on nende 

hulgas ametiühingute liikmeid (seda meelt olid ka topeltrollis usaldusisikud ise). 

„...kui valitakse *ametiühingute usaldusisikut+, kui eeldatakse, et ei ole töötajate usaldusisikut, et 

töötajate arv, kes ei ole ametiühingu liikmed, lähevad ametiühingu usaldusisiku alla ja siis see 

ametiühingu usaldusisik esindab kõiki, kui ei ole valitud seda töötajate usaldusisikut. Nii, et sellega 

probleemi üldse ei ole“. (Ametiühingute liit) 

„Sest ideena selle sama *töötajate+ usaldusisiku jaoks ongi antud ju kogu töötajaskonna tegelemise 

jaoks. Sellest peaks siis ju jaguma.“ (Tööandjate liit) 

Tagatised peaks kumuleeruma vastavalt erinevates seadustest ettenähtule: 

„Tegelikult, kui ma võtan praegused seadused, siis praeguste seaduste järgi ta peakski ju olema nii, et 

kasutades siis mõlemat seadust. No ma võtan siia paralleelselt veel ühe näite juurde. See on 

töökeskkonnavolinik. Et see on ka ju tegelikult teema kollektiivsetes töösuhetes. /.../ Kus siis on 

valitud tegelikult niiöelda töötaja usaldusisik pluss töökeskkonna volinik. Ehk tegelikult ta täidab 

kahte rolli. Istub kahe tooli peal.“ (Ametiühingute liit) 

Tagatisi peaks arvestama mingi koefitsiendiga on eelmisega võrreldes tagasihoidlikum ettepanek, 

kuid väljendab siiski seisukohta, et rollid on teatud määral erinevad ja töö maht suurem. 

„Üle 40 tunni vaba aega nädalas on päris paha, eks ole, ja selle koha pealt, kui on 500 esindatavat, 

siis kindlasti ei saa need kumuleeruda. Kui nüüd on 300 või 400 töötajat, siis kas nad nüüd just 

kumuleeruma peaksid, aga võibolla mingi koefitsiendiga 1,5 näiteks võtta küll, mis on ka täiesti 

mõeldav, sest et mingil määral tähendab see siiski suuremat tööd.“ (Ametiühingute liit)  

Tabel 457. Tagatised ja õigused, kui eri rolle täidab üks isik – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Tagatised peaks kujunema esindatavate - X - - - X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

töötajate arvu järgi 

Tagatised peaks kumuleerima - - - - - X - - 

Tagatised peaks tööandjaga kokku leppima X X - - X - - - 

Tagatisi võiks arvestada mingi koefitsiendiga - - - - - - - X 

Tabel 458. Tagatised ja õigused, kui eri rolle täidab üks isik – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Tagatised peaks kujunema esindatavate töötajate 
arvu järgi 

- X - - - - - - 

Tagatised peaks kumuleerima - - - - - - - - 

Tagatised peaks tööandjaga kokku leppima X X - - - - - - 

Tagatisi võiks arvestada mingi koefitsiendiga - - - - - - - - 

Tabel 459. Tagatised ja õigused, kui eri rolle täidab üks isik – esindajaga tööandjate vastuste liigid 
esindaja tüübi lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

Tagatised peaks kujunema esindatavate töötajate arvu järgi - - - 

Tagatised peaks kumuleerima - - - 

Tagatised peaks tööandjaga kokku leppima - - X 

 Tagatisi võiks arvestada mingi koefitsiendiga - - - 

 

5.1.2 Töötajate esindajatele tehtavad lisasoodustused 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused:  

 Milliseid soodustusi tööandjad ametiühingutele teevad? Millisel moel tööandjad toetavad 

ametiühingute tegutsemist töötajate esindamisel?  

Selle küsimuse vastused jagati kahte suuremasse alapeatükki: 

1. Töötajate esindajatele tehtavad soodustused; 

2. Töötajate esindajatele tehtavate soodustuste algatus. 

Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes, vastaja I&K-ga kokkupuutumise lõikes. 

Töötajate esindajatele tehtavad soodustused 

Vastuste liigid:  

1. Ametiühingu usaldusisiku lisasoodustused: 

a. Ettevõtte vahendite kasutamine; 
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b. Puuduvad või ei tea; 
c. Rohkem vaba aega või usaldusisikuid; 
d. Tööandjapoolsed koolitused; 
e. Usaldusisiku tasu; 

2. Töötajate usaldusisiku lisasoodustused: 

a. Ettevõtte vahendite kasutamine; 
b. Puuduvad või ei tea; 
c. Rohkem usaldusisikuid või usaldusisikuid; 
d. Usaldusisiku tasu. 

 

Ettevõtte vahendite kasutamine lisasoodustuste kontekstis viitab olukorrale, kus tööandja panustab 

rohkem kui seadus nõuab. Näiteks võib siin mainida ruumide kasutamist, mida saab alati, kui 

soovitakse (mitte rangelt kord kuus), transpordi võimaldamist usaldusisiku tööks, koosolekutel 

osalemisega seotud lähetuskulude tasumine, kontoritehnika kasutamist, spetsiaalsete koolituste eest 

tasumine, sidekulud jms.   

„Noh, mingid üritused näiteks, kus toimuvad need üle-eestilised töönõukogud. Siis on ka 

mingisugused hotellid, no seda peab nagunii tegema, aga mingisugused spa-asjad veel juurde ja ikka 

nagu, jah... *tööandja+ peab meeles.“ (Usaldusisik) 

„Kui on olnud vähegi võimalust, siis alati neid seadusandlust puudutavaid koolitusi on tasustatud ja 

on lubatud nendest koolitustest osa võtta.“ (Usaldusisik) 

„Paljundusmaterjalid olid võimalikud, arvutit võisin kasutada./.../ Kui oli ruume vaja kasutada mingite 

koosolekute pidamiseks või … ei olnud sellist vastuseisu, et ei, et nüüd ei tule siia asutuse 

ruumidesse.“ (Ametiühing) 

„Aga minu meelest on antud ka sellist väikebussi kasutamise võimalust *ametiühingu 

usaldusisikutele+.“ (Tööandja) 

Lisasoodustused puuduvad või ei tea oli vastus juhul, kui intervjueeritav arvas, et antakse ainult 

seadusest tulenevaid soodustusi või pakkus ta lisasoodustuste all asju, mis tegelikkuses on seadusega 

ette nähtud. Oli ka vastajaid, kes ei osanud öelda, kas lisasoodustusi on. 

„See on seaduses kirjas jah, et ega see on … ei ole paremat ega hullemat.“ (Ametiühing)   

„Aga eraldi mingisuguseid materiaalseid soodustusi meil küll ei ole.“ (Tööandja) 

„Hea oleks, kui needki *õigused+ saaks ära kasutada, mis seal *seaduses+ on. Jah, siis võib hakata lisa 

vaatama.“ (Ametiühing) 

„Ei, täiendavaid *soodustusi+ ei ole. Kõik on täpset nii nagu on ja täiendavat ei ole mitte mingisugust 
otseselt..“ (Usaldusisik) 
 
Rohkem vaba aega või usaldusisikuid tähistab olukorda, kus olemasolevatel usaldusisikutel on vaba 

aja kasutamine mahu mõttes paindlik, tööandja seda rangelt ei kontrolli. Teisalt on ka ettevõtteid, 

kus tööandjad on lasknud valida rohkem usaldusisikuid, kui töötajate arv ette näeks.  

„Et meie omal ajal läksime seda põhimõtet, et me nagu igast valdkonnast, võib-olla neid 
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usaldusisikuid on palju, kui arvestades seda, et täna on meil napilt üle 30 töötaja ja 5 usaldusisikut. Et 

sellist vahekorda, ma kujutan ette, et on suhteliselt harva võimalik Eestis leida.“ (Usaldusisik) 

„Eelmises kollektiivlepingus oli kakskümmend neli päeva aastas. Seda me pidasime väga paljuks ja 

kirjutasime kaksteist päeva aastas.“ (Tööandja) 

„...asutus on ühes linnas koos, aga ta on niivõrd suur ja lai ja meile on tööandja võimaldanud siis 

niiöelda  käsitleda *töötajate esindajaid+ samamoodi siis seaduse mõistes siis usaldusisikuna.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tööandjapoolsed koolitused erinevad ettevõtte vahendite kasutamisest seetõttu, et siin ei piirdu 

tööandja vaid koolituse eest tasumisega, vaid panustab eraldi aega ja energiat koolitusi korraldades.  

„Pädevuse tõstmine ja hoidmine ei ole ainult siis töötajate või AÜ asi, vaid me ise ka teeme seda. /.../ 

Minu meelest mida täiendavalt on mõistlik ja tasub anda, on see teave, arendus ja koolitus, mis 

*töötaja esindaja+ pädevusega seotud on.“ (Tööandjate liit)  

Usaldusisiku tasu. On ettevõtteid, kus lisaks seaduses ette nähtud vabale ajale makstakse 

usaldusisikule ka lisatasu kas töölepingu alusel või eraldi preemiana.  

„Meil saavad kõik usaldusisikud natukene raha selle eest ja see ongi see, et ta tööaeg on väga 

intensiivne, ta kasutab oma isiklikku aega selle usaldusisiku töö tegemiseks ja oma rolli 

väljundamiseks.“ (Ametiühing) 

„No me saame mingit tasu selle töö eest, eks. Mis küll väga suur ei ole, aga ikkagi.“ (Usaldusisik) 

 „Ja teine asi on see, et meile ka tegelikult makstakse selle eest. Meie ettevõte maksab vanas 

vääringus siis tuhat krooni kuus /.../ lisatasu. Kui on osaletud kõikidel koosolekutel ja... „ (Usaldusisik) 

Tabel 460. Töötajate esindajatele tehtavad soodustused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ametiühingu usaldusisikul         

a. Ettevõtte vahendite 
kasutamine 

X X - X - X - - 

b. Puuduvad või ei tea X X - X - - - X 

c. Rohkem vaba aega või 
usaldusisikuid 

X X - - - X - X 

d. Tööandjapoolsed 
koolitused 

X - - - X - - - 

e. Usaldusisiku tasu - X - - - - - - 

Töötajate usaldusisikul         

a. Ettevõtte vahendite 
kasutamine 

X - X - - - - - 

b. Puuduvad või ei tea X - X X - - X - 

c. Rohkem vaba aega või 
usaldusisikuid 

X - X X - - - - 

d. Usaldusisiku tasu X - X - - - - - 
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Tabel 461. Töötajate esindajatele tehtavad soodustused – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ametiühingu usaldusisikul         

a. Ettevõtte vahendite kasutamine X X - X X X - - 

b. Puuduvad või ei tea X X - X X - - - 

c. Rohkem vaba aega või usaldusisikuid X X - - X - - - 

d. Tööandjapoolsed koolitused X - - - - - - - 

e. Usaldusisiku tasu - X - - - X - - 

Töötajate usaldusisikul         

a. Ettevõtte vahendite kasutamine X - X - X - - - 

b. Puuduvad või ei tea X - X X X - X X 

c. Rohkem vaba aega või usaldusisikuid X - X X - - - - 

d. Usaldusisiku tasu X - X - - - - - 

Tabel 462. Töötajate esindajatele tehtavad soodustused – esindajaga tööandjate vastuste liigid 
esindaja tüübi lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

Ametiühingu usaldusisikul    

a. Ettevõtte vahendite kasutamine X - X 

b. Puuduvad või ei tea X - X 

c. Rohkem vaba aega või usaldusisikuid X - - 

d. Tööandjapoolsed koolitused - - X 

e. Usaldusisiku tasu - - - 

Töötajate usaldusisikul    

a. Ettevõtte vahendite kasutamine - X X 

b. Puuduvad või ei tea - X X 

c. Rohkem vaba aega või usaldusisikuid - - X 

d. Usaldusisiku tasu - X - 

Töötajate esindajatele tehtud soodustuste algatus 

Vastuste liigid: 

1. Määratlematu, läbirääkimiste tulemus; 
2. Tööandjate initsiatiivil; 
3. Töötajate initsiatiivil. 

 

Määratlematu, läbirääkimiste tulemus tähendab enamjaolt kollektiivlepingus sätestatud 

lisasoodustusi, kusjuures vastaja ei osanud öelda, kelle algatusel täpselt need lepingusse said. 

„See oli kollektiivleping, kui tegime siis. Seal oli kirjas kõik./.../ Tehakse mingi variant valmis, lastakse 

vastavalt siis … tähendab, vaatavad läbi mõlemad pooled ja kui on nõus, siis jääb kehtima.“ 

(Ametiühing) 

„See eeldab ka juba niisugust nagu... ütleme head tahet ka tööandja poolt ja ametiühingu poolt 

veenmisoskust ja... selles mõttes kokkuleppe saamise oskust.“ (Ametiühingute liit) 
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Tööandjate initsiatiivil  tähendab olukorda, kus lisasoodustuse andmisest on tööandja otseselt 

huvitatud olnud, sest on seda pidanud kasulikuks – motiveerimaks usaldusisiku rolli võtma või täitma 

ülesandeid täie tõsidusega. Ühel juhul on tööandja pakkunud välja variandi – kas vaba aeg ja 

põhitööst vabastatus või lisatasu. Töötajate jaoks on lisaraha teenimise võimalus tundunud pigem 

soodustus. 

„Ta võib ka objektidel põhitööd teha vähem. Aga kõik *usaldusisikud+ on ikkagi valinud selle, et nad 

teevad objektil põhitööd ikkagi täispanusele. Ja see oli ikkagi nagu tööandja ettepanek, jah. Et, et teil 

on võimalus valida, et kuidas te ise valite. Aga tema pakkus, nagu tööandja pakkus selle variandi 

välja, jah.“ (Usaldusisik) 

Töötajate initsiatiivil on lisasoodustused  (eelkõige lisaaeg või -tasu) välja kaubeldud, kuna seaduses 

ettenähtud ajast nende meelest ei piisa, eriti kui tööandja paikneb mitmes piirkonnas. 

„No ikkagi, kui on need suuremad läbirääkimised ja asjad, et ega siis võib-olla alati sellest tööajast ei 
piisa.“ (Usaldusisik) 
 
„... kui on 50 või 100 liiget, et see 4 tundi, minu meelest seda on natukene vähe /.../ kui me räägime 
nt. siin kasvõi RRR ketist või mida iganes, on nad üle-eesti laiali. Sest tegelikult see usaldusisik ei jõua 
iga liikmeni. /.../ See *lisasoodustuse ettepanek+ oli meie poolt. Ja tööandja aktsepteeris seda.“ 
(Ametiühing)  

Tabel 463. Töötajate esindajatele tehtud soodustuste algatus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Määratlematu, läbirääkimiste tulemus X X - - - X - - 

Tööandjate initsiatiivil X X X - - - - - 

Töötajate initsiatiivil X X X - - - - - 

Tabel 464. Töötajate esindajatele tehtud soodustuste algatus – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Määratlematu, läbirääkimiste tulemus X X - - - X - - 

Tööandjate initsiatiivil - - X - X X - - 

Töötajate initsiatiivil X X X - - - - - 

Tabel 465. Töötajate esindajatele tehtud soodustuste algatus – vastuste liigid esindaja tüübi lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

 Määratlematu, läbirääkimiste tulemus - - X 

Tööandjate initsiatiivil X - - 

Töötajate initsiatiivil X - - 
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5.1.3 Töötajate esindajatega seonduvad probleemid 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus:  

 Mis on olnud probleemid UI rolli, õiguste ja kohustustega? Mis on olnud probleemide 

põhjused ja tagajärjed? 

Sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA ja AÜ haru- ja 

keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes, vastaja 

I&K-ga kokkupuutumise lõikes. 

Töötajate esindajatega seonduvad probleemid 

Vastuste liigid: 

1. (AÜ) usaldusisikul pole piisavalt tagatisi; 
2. Ajajaotus põhitöö ja esindamistöö vahel; 
3. AÜ esindab väikest osa kollektiivist; 
4. AÜ juhatuse suhestumine töötajate esindusega; 
5. AÜ liikmemaksu kinnipidamine; 
6. AÜsse kuulumise info; 
7. Esindaja roll ebaselge või ei täida oma kohustusi; 
8. Esindaja õiguseid ja kohustusi ei aktsepteerita; 
9. Esindajal on liigselt tagatisi, sh vaba aega; 
10. Esindajate register puudulik; 
11. Isikuga seotud; 
12. Keegi ei taha usaldusisikuks hakata; 
13. Mitmest AÜ-st või esindajast tulenevad probleemid; 
14. Probleeme pole; 
15. Rollikonflikt; 
16. Tööandja on tõrges informeerima-konsulteerima; 
17. Töötaja ei lase ennast kaitsta või pole kaitstav. 

 

(AÜ) usaldusisikul pole piisavalt tagatisi. Siin tuuakse välja see, et esindajal on liiga vähe aega 

esindamistöö jaoks või ollakse mures oma töökoha pärast. Üksikud vastused puudutavad töötajate 

usaldusisikule antavaid ressursse juriidilise konsultatsiooni saamiseks või koolituse eest tasumist.  

„Leitakse, et see tasu, mis sa saad näiteks ametiühingus olles või mis sa teed usaldusisikuna, et see ei 

ole nagu vääriline seda, et sa siin kõiki neid asju.... /.../ Et noh, käid mööda objekte ja töönõukogudes 

jne. /.../ See on suur lisakoormus“. (Usaldusisik) 

„*Ametiühingu usaldusisikud+ võiks olla natukene aktiivsemad.“  

Küsija: „Aga millest see tuleb, et nad ei ole aktiivsed?“ 

Vastaja: „Põhitööga on liiga koormatud. /.../ *See vaba aeg siis, mis on seadusega ette nähtud+, on 

natukene väike.“ (Ametiühing) 

„Seaduse järgi on see, et mind vallandatakse viimasena. Tegelikkuses on see, et mina lähen 



390 

 

esimesena /.../, see on garanteeritud.“ (Ametiühing)  

Ajajotus põhitöö ja esindamistöö vahel on probleem, kui usaldusisiku tööd kuidagi põhitööga 

ühitada ei saa (nt autojuhtide puhul), teisalt on probleeme ka siis, kui eristus on ebaselge ja tööandja 

leiab, et usaldusisiku tööd tehakse põhitöö ajal. Veel on siin probleem, kui tööandja arvestanud 

sellega, et töötaja teeb konkreetsel ajal põhitööd, kuid viimasel on just siis vajadus vaba aja järele.  

„Rohkem oli nagu probleem sellepärast, et me pidime oma tööd ümber organiseerima nendel 

päevadel, kui me oma ametiühingu liikmed ära saatsime. Või vabaks lasksime selleks, et nad seal 

oma ametiühingus mingisuguseid asju ajaksid.“ (Tööandja) 

„Vaat siin tekibki selline kahestumine, et kuule, *usaldusisik+, sa tööajal täitsid praegu ametiühingu 

rolli, samal ajal *tööandja+ ise seda kinni maksab, eks ole. Et ta võiks nagu teha, kui ta oskab oma 

tööd niimoodi koondada. Ja tehakse talle märkus.“ (Ametiühing) 

„Või meie ametiühingu esimees tahab kasutada kogu tööl oldud *aega+ ametiühingu tegevusele ja ta 

ei peaks seda tegema, tal on oma normaeg ette nähtud. Siis meil on tegelikult hoopis see probleem, 

et kuidas me saaksime /.../ teha nii, et ta töötaks nädalas neli tundi ametiühingu asjadega ja siis 

ülejäänud aja teeks siis oma tööd.“ (Tööandja) 

„...teine teema on see vaba aeg, et väga sageli nagu inimesed, usaldusisikud ei kasuta seda vaba 

aega või kasutavad seda teisiti, kui seda seaduses on mõeldud.“ (Ametiühingute Keskliit) 

AÜ esindab väikest osa kollektiivist on probleemne nii informeerimise-konsulteerimise kui ka 

läbirääkimiste kontekstis. 

„Meil on kuussada töötajat. Ja mul on kakskümmend inimest ametiühingus ja nemad peavad kogu 

kollektiivi nimel läbirääkimisi. Ja ainult kakskümmend inimest on neid valinud!“ (Tööandja) 

„*Ametiühingu usaldusisikut ei kasuta me infokanalina+ sellepärast et ametiühingu liikmed on väga 

erinevates kohtades laiali. Ja siis tegelikult see, see konkreetne suunatud info, mis peab minema, eks-

ole... Näiteks tihtilugu kahte kolmandikku neist ametiühingu töötajatest see isegi ei puuduta.“ 

(Tööandja) 

AÜ juhatuse suhestumine töötajate esindusega tõusetub probleemina suurtes organisatsioonides ja 

tugevates ametiühingutes, kus võib juhtuda, et ametiühingu enda juhtimisstruktuur on eraldi 

töötajaskonnast. Sellest on tekkinud nii sisulisi kui formaaljuriidilisi vaidlusi töötajate esindamise 

õigusest. 

„Ametiühingu organisatsioon võib palgata endale väga hea juristi juhatuse esimeheks. Keegi ei keela. 

Aga sel juhul ta ei saa XXX-i töösuhetes kaasa rääkida. Ta ei ole XXX-s tööl.“ (Ametiühing) 

„Vastaja 1: Sinna *ametiühingusse+ kuuluvad võib-olla mingid kaks-kolm inimest. Kes siis... Vastaja 2:  

No juhatus kindlasti. /naer/ Vastaja 1: Aga need ei pruugi olla *meie+ töötajad, eks-ju.“ (Tööandja) 

„Vastaja 1: Ja tööandjale ju pidi esitama, on ju, ametiühingu juhatuse liikmete nimed. Ja nii nad 

esitasidki. Aga nad ei kirjutanud /…/  Vastaja 2: Aga nad ei kirjutanud taha „usaldusisik“ *kuigi 

tegelikult ta seda oli. Juhatuse liikmed uue seaduse kohaselt enam kaitset ei oma+“. (Ametiühing) 
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AÜ liikmemaksu kinnipidamine. Kas ja mis tingimustel peab liikmemaksu kinni pidama tööandja, on 

tekitanud ettevõtetes hõõrumisi. Ettevõtetes, kus suhted ametiühinguga on teravad, see probleem ei 

ole, sest ametiühing ei ole ise huvitatud, et ööandjal oleks võimalus tuvastada liikmeid (vt. järgmine 

punkt). 

„*Seaduses+ on isegi muuseas kirjas, et ilma avalduseta tööandja ei tohi *liikmemaksu kinni pidada+. 

Täiesti selgelt kirjas./.../ Ja sealt on ainult samm edasi, et küsida seda avaldust iga aasta. Sest noh, 

mis *ametiühingutele+ ei meeldi, aga mille vastu neil eriti ei ole ka argumente.“ (Tööandja) 

 „Meie firma lõpetas *liikmemaksu kinnipidamise+ üks 3 aastat tagasi ära, ütles, et ta ei pea seda … 

tõesti ta ei pea tegema, kui lugeda seadusest. Mitte kuskil ei ole kirjutatud, et ta on kohustatud 

tegema. Ta võib seda teha.“ (Ametiühing) 

„Liikmemaksudega on suht palju probleeme ka selles mõttes, et kui vanasti palgaseaduses oli öeldud, 

et tööandjal on kohustus pidada kinni aü liikmemaksudest, siis mingil ajahetkel tekkis tööandjate 

hulgas selline hoiak, et meil on kohustus küll, aga me ei pea tasuta seda tegema. Ehk makske meile 

selle eest.“ (Ametiühingute liit)  

AÜ-sse kuulumise info on suures osas probleem sümbioosis liikmemaksu kinnipidamisega tööandja 

poolt, kuid võib olla probleem ka eraldi. Mõned tööandjad on kasutanud liikmemaksu kinnipidamist 

info saamiseks liikmelisuse kohta, samas teised näevad, et see on probleem, kuna tegemist on 

delikaatsete isikuandmetega. Sellest tulenevalt valitseb mitmete tööandjate hulgas täielik teadmatus, 

kui palju AÜ liikmeid neil on, rääkimata, kes konkreetselt. See võib tekitada lisaprobleeme 

usaldusisikute vaba aja määramisel, kollektiivlepingu tingimuste kohaldamisel või siis, kui AÜ asub 

aktsioone tegema.   

„Me olime algusest peale nõus *AÜ liikmemaksu kinnipidamist+ tegelikult tegema. Lihtsalt see, et siis 

ma nagu näen, et palju neid on.“ (Tööandja) 

„Me ei tohikski sellest teada, kes millisesse ametiühingusse kuulub. Teisipidi töölepingu seadus näeb 

ette, et ma pean töötajatele teatavaks tegema, /.../ kas tema suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut 

või mitte. Et siin tekib sihukene nonsenss.“ (Tööandja) 

„Ma ei oska sellele küsimusele vastata *kui palju töötajaid kuulub ametiühingutesse+, kuna meil ei ole 

ametiühingu poolt seda informatsiooni antud.“ (Tööandja) 

„Nüüd on küsimus selles, et ühel hetkel, kui tuleb näiteks aktsioon ja kui tööandja seni on arvanud või 

eeldanud, et need inimesed või see inimene ei ole ametiühingu liige ja siis ta ütleb, et ta on. Nüüd on 

tõestamise küsimus. Kas ta on ebaseadusliku aktsiooniga täna  hõivatud või ta on seadusliku 

aktsiooniga hõivatud.“ (Ametiühingute liit) 

„...kui sa tahad saada seda seaduses ette nähtud vaba aega, siis sa pead *tööandjale+ ka ütlema, kui 

palju sul liikmeid on. Ta ei saa su käest nõuda personaalselt /.../ Seal, kus tööandja need 

liikmemaksud kinni peab, pole sellega probleemi ja kui kinni ei pea, siis mingi bluffimisvõimalus on.“ 

(Ametiühingute liit) 

Esindaja roll ebaselge või ei täida oma kohustusi. See, kui esindaja oma kohustusi (ühe osapoole 

arvates) ei täida, võib tuleneda rolli ebaselgusest, kuid ei pruugi. Rolli ebaselgus teisalt võib 
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tähendada, et mingeid kohustusi justkui polegi.  

„Ja praegu on niimoodi, et usaldusisik ei ole suutnud ühele töötajale selgeks teha, et me esimesest 

jaanuarist muutsime töölepinguid ja üks töötaja ei olegi veel töölepingut allkirjastatuna tagasi 

toonud.“ (Tööandja) 

„Koristajad küsisid lisatulu *lisakoormuse+ eest. Noh, et natukene palka juurde. Noh, ja muidugi 

esmalt nad küsisid minu käest, mis sa arvad, kas on mõtet üldse *tööandjalt+ küsida.  Ma ütlesin, 

küsima ikka peab ja nad küsisid ise tööandjalt. Muidugi tööandja siis kutsus minu välja, et sina olid 

lubanud küsida ja siis ma ütlesin, aga loomulikult.“ (Usaldusisik) 

„Ma arvan, et see sõltub eelkõige sellest, et kui *töötaja esindaja+ on valitud nagu selle pärast, et see 

inimene peab olema, et siis on nii, et tegelikult mingit tegevust suurt ei toimu. /.../ Tark tööandja ei 

taha kindlasti mitte suhelda ainult ühe inimesega. Et ma arvan, et tark tööandja pigem suhtleb 

pidevalt kui võimalikult suurema hulgaga, et saada aru, mis värk on või et kuidas nagu asi paremini 

läheks.“ (Tööandjate liit) 

Esindaja õiguseid ja kohustusi ei aktsepteerita. Siin on mõeldud eelkõige tööandjapoolset 

negatiivset suhtumist esindaja tegevusse (või lausa vastutöötamist). 

„...ütleme mingi keskastme juhtidega inimlikult ei saa enam hästi läbi, kuna sa oled nende 

haldusalasse läinud ja mingeid probleeme tõstatanud. Siis noh, mingeid  inimlikke sihukesi 

vastuolusid ikka on, jah.“ (Usaldusisik) 

„Ja mulle on seda etteheidetud, et ma olen töölisi õpetanud natuke. /.../ Kujukas näide, et üks 

projektijuht ütles, et kui sellest XXX-st saaks siin lahti, siis oleks õhk puhtam. Just sellepärast, et ma 

olin andnud natukene nõu noortele poistele, kuidas tegutseda. Andsin natuke juriidilist … noh, 

teavitasin seaduslikke õigusi neile nii nagu oli.“ (Ametiühing) 

„Kui tööandja oma selle töölepingu tegi, siis oli tal sisse määratud sinna kõik, mitmete asjade eest 

karistused ja rahalised trahvid, millele ma vastu sõdisin ja millele ta väga ebameeldivalt peale vaatas, 

et mis õigusega ma seda teen ja miks ma seda teen.“ (Ametiühingud) 

„*Madalama astme juhtide+ arust on see, et /.../ mingi *ametiühingu+ usaldusisik tuleb mulle ütlema, 

mida ma võiksin paremini teha võib-olla, eks ole. /.../ usaldusisik peab tegema ka ettepanekuid, 

organisatsiooni, ettevõtte parandamiseks. Aga nendele ei meeldi see.“ (Ametiühing)  

„Tööandja ei näe mind usaldusisikuna, tema näeb mind nagu ühe töötajana. Ja selle vastu ongi hästi 

raske võidelda. Et kui mina pöördun tööandja poole, mina kui usaldusisik ja esindan kõiki regiooni 

töötajaid, siis tema kuidagi väga kummaliselt vaatab mind kui ühte töötajat.“ (Usaldusisik) 

„Kui ma nüüd hiliseid kogemusi mõtlen, siis kasvõi see, et neid tegelikult ka seadusest tulenevaid 

õiguseid ja kohustusi lihtsalt tööandja poolt ei aktsepteerita.“ (Ametiühingute liit)  

Esindajal on liigselt tagatisi, sh vaba aega. Tagatiste all on mõeldud koondamiskaitset ja vaba aega ja 

mõnikord ei ole need olnud põhjendatud. Tuuakse ka välja, et vaba aja kasutus peaks siiski alluma 

tööandja kontrollile.  
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„Küll on olnud probleeme siis pigem töölepingu seaduse pinnalt ehk olukordades, kus on töötajate 

esindajal siis eelisõigus töölepingu erakorralise lõpetamise puhuks ette nähtud. Ehk noh, seal selliseid 

episoode on olnud, kus võib-olla see töötajate esindamisest tulenev täiendav õigus ja tööandjal siis 

kohustus seda eelistada ei ole kõige mõistlikum olnud.“ (Ametiühingute liit) 

„No *ega+ siis tööleping ei peatu usaldusisikuks olemise ajal. Mina tööandjana ei või katkestada 

töölepingut, kui töötaja oli mingil päeval 2 tundi keskliidus mingeid asju ajamas, aga juhul, kui selgub, 

et ta sulle mulab, tegelikult ei olnud seal keskliidus vaid käis õlut joomas sõpradega, siis see 2 tundi 

on tööluus, hoiatan ja kui asi kordub, siis lõpetan.“ (Tööandjate liit) 

Esindajate register puudulik toodi välja küll vaid ühel korral, kuid et tegemist on üldise mitte 

organisatsioonispetsiifilise nähtusega, on see ära kodeeritud: 

„Et minu kogemused, kui me tööinspektsiooni poole pöördume ja tahame teada, kes on töökeskkonna 

volinik... Miks me sinna pöördume, on see, et töötajad ei tea, kes on valitud töökeskkonna volinikuks. 

Olgugi, et seaduse järgi peaksid seda töötajad valima. Nii et tööandja on esitanud selle töökeskkonna 

voliniku nime sinna ja sinna on see asi jäänud. /.../ Ja kui me hakkame uurima niiöelda 

tööinspektsiooni poolt, et millal ta siis valiti, milline on tema volituste kestvus, siis tegelikult 

tööinspektsiooni register ei näita seda. Ehk et temal on andmed ainult, et ta on valitud. Milline see 

periood on, kas ta volitused kehtivad või kehti - võib-olla on see inimene juba ammu töölt ära läinud, 

eks-ole. Aga seal ei ole selle kohta märget.“ (Ametiühingute liit) 

Isikuga seotud on liik, mille kommentaar lõpeb enamasti sellega, et seadusega siin midagi ära teha ei 

saa – kõik on kinni konkreetses inimeses (kas esindajas või tööandjas). 

„Noh võib-olla peaks olema sedasi, eks ole, et koostööd nagu rohkem tegema? /.../ minu nägemus 

enda tööandjast - väga ahne inimene, kes on keskendunud ainult *rahale+, mitte inimesele.“ 

(Ametiühing) 

„Kui meil oleks olnud ametiühingus sellised inimesed, kellest tööandja ka peab nagu väga lugu, siis on 

suhted hoopis teised. Et see kõik, kõik taandub inimestele.“ (Tööandja) 

„Aga see on hästi palju tegelikult *esindaja+ isikus kinni. Et see ei ole nagu tema funktsioonis kui 

sellises, kui lihtsalt isikus. /.../ Kui inimene on ise natukene selline.../.../ emotsionaalne või intrigant 

natuke, et siis noh, see on lihtsalt isiku probleem, et see ei ole ju selles kui funktsioonis kinni, eks-ju.“ 

(Tööandja) 

„Meil on siin olnud päris palju selliseid *ametiühingu usaldusisikuid+, kes algselt ametiühingusse 

astuvad ja on väga arad. Nad ei... Võib-olla oma töökaaslastega küll suhtlevad, aga ütleme tööandja 

poole pealt nad ei julge tööandjale isegi mitte silma korralikult vaadata, temaga rääkida, tõstatada 

mingit küsimust, rääkimata probleemist.“ (Ametiühingute liit) 

Keegi ei taha usaldusisikuks hakata on probleem nii ametiühingute liikmete kui töötajate esinduse 

poolel. Selle probleemi põhjused on laias laastus lisakohustuse võtmise soovimatus ja tagatiste 

vähesus. 

„No pigem on asi ikka selles, et miks mina/rõhutatud sõna/ pean olema see *usaldusisik] /naer/ Miks 

mina pean olema?“  (Tööandja) 
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„...nii on olnud juba mitu korda *et usaldusisik lastakse lahti+ /.../ ja nüüd on meil juba /.../ pool aastat 

ilma, ei olegi usaldusisikut. /.../ Ja see ongi see oht, /.../ et kui sa tahad usaldusisikut leida, siis 

inimesed vaatavad, et milleks mulle sellist jama on vaja.“ (Ametiühingute liit) 

„See on ikka niisugune nagu kodanikujulgus. Või üldse, et... No tihtipeale on tõesti see probleem, et ei 

ole neid vabamaid kodanikke, kes tõesti tunneksid, et nad tahavad seda *usaldusisiku tööd+ teha...“ 

(Ametiühingute liit) 

Mitmest AÜ-st või esindajast tulenevad probleemid. Vastused on kombinatsioon erinevatest 

olukordadest, mille ühendavaks lüliks on, et esindajaid on rohkem kui üks. Kui ametiühing on valinud 

mitu usaldusisikut, siis sooviks tööandja väga selgelt seaduse tuge, et kui paljudele neist tuleb 

võimaldada vaba aega ja koolitust. On juhtum, kus ei ole suudetud valida peausaldusisikut, kus 

usaldusisikuid ja AÜ juhatuse liikmeid on liikmete suhtes ebaproportsionaalselt palju jne. Kui lisaks 

ametiühingule on ka töötajate usaldusisik(ud) olemas, siis võib olla probleeme usalduse ja koostööga. 

„Aga meil on ka neid näiteid, kus tööandja valib nüüd selle usaldusisiku, niiöelda delegatsioonist 

tulenevalt oma usaldusisiku ja kui ametiühing ka on, ütleme, et ametiühing tahab midagi teada, 

küsige minu usaldusisiku käest. Et siin on juba teatud vastandamine sisse viidud. Või ühesõnaga 

võimalusel tuuakse see vastandamine enda kasuks välja.“ (Ametiühingute liit) 

„Meil on päris palju kollektiivseid koondamisi olnud ja huvitav on just see, et kui see periood, raske 

majanduslik olukord jõudis kätte ja *ametiühing+ teadis sellest, siis järjest tuli juurde neid 

usaldusisikuid ja juhatuse liikmeid. Et noh, piiramatult võib neid teha. Lõpuks ongi... Meil on kõik 

ametiühingu liikmed lõpuks usaldusisikud ja juhatuse liikmed. See ka ei ole nagu õige.“ (Tööandja) 

„Et meil on siin erinevad ametiühingud, kes esindavad erinevate, erinevate töötajate gruppide, just 

nende erialast lähtudes, huve ja teisipidi vastandub see põhimõte tööandja jaoks, et ma pean kõiki 

töötajaid võrdselt kohtlema.“ (Tööandja) 

„...ma ütlen, et kaks valdkonda, mis meil on siin absurdini välja viidud: raudtee ja meditsiin, kus on 

igasuguseid ametiühinguid. Teisi selliseid valdkondi ei ole.“ (Ametiühingute liit)  

„Tööandjal peaks olema võimalus rääkida läbi kas kahega nii, nagu ta soovib, või siis paluda kokku 

leppida. Et kas on olemas ühine esindus. Eeldusel, et tavaliselt need kollektiivlepingud laienevad nagu 

kogu ettevõtte töötajaskonnale.“ (Tööandjate liit) 

Probleeme pole võib tähendada, et kõik esindaja rolli aspektid on ettevõtte sees ära reguleeritud, 

tööandja-esindaja on inimlikult heades suhetes või ei ole ootused esindajale ülemäära kõrged. Ometi 

ei välista see veel, et sama vastaja hiljem vestluse käigus siiski midagi probleemset esile ei toonud. 

„Kuna *esindajal mingit+ tegevust ei ole, siis ei ole probleeme ka.“ (Tööandja) 

„Aga ma ei oskakski välja tuua ühtegi probleemsituatsiooni, et ei ole küll olnud midagi sihukest. Et 

*ametiühingu usaldusisik+ on hästi mõistlik inimene.“ (Tööandja) 

„Minule teadaolevalt *probleeme pole olnud+, /.../ kuna meil on väga põhjalikult reguleeritud tegevus 

siin. /.../ ISO kvaliteedi sertifikaat on meil olemas ja me peame igal aastal läbima auditi selles osas, et 

meil kõik korrad ja juhendid, mis kehtivad vastavad tegelikkusele ja tegelikkus käib kehtivate 
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kordade, juhenditele vastavalt, siis tegelikult see … noh, kõik need küsimused vaadatakse ju igal 

aastal üle.“ (Usaldusisik) 

Rollikonflikt iseloomustab olukorda, kus põhitöö olemus on konfliktis esindaja rolliga. 

„Iseendaga olen, vastupidi, tegelikult jah *konfliktis+. Ega see lihtne ei ole, sest *ametiühingu+ 

usaldusisikuna /.../ ja töökeskkonna volinikuna /.../ pean ma vaatama, et toad oleks soojad ja köetud 

ja tuba valge jne, aga haldusjuhina ma pean mõne pirni laest väiksemaks keerama, radiaatori natuke 

maha keerama, et kokku hoida.“ (Ametiühing) 

Tööandja on tõrges informeerima-konsulteerima kattub osaliselt liigiga „Esindaja õiguseid ja 

kohustusi ei aktsepteerita“. Siin on situatsioonid, kus ilmnevad tööandjapoolsete kohustuste 

täitmatajätmised.  

„... mina viisakalt juhin tähelepanu seadustele, /.../ informeerimisele-konsulteerimisele, siis /.../ 

*tööandjad+ kasutavad väga viisakaid väljendeid. „Vabandage, me unustasime Teile teatamata. 

Järgmine kord seda ei juhtu. Vabandage, me unustasime seda tegemata.“  Kaua võib? Mitu 

vabandust ma pean vastu võtma?“ (Ametiühing) 

„...ühe kollektiivlepingu täitmise tühistamine tööandja poolt, ühepoolselt, ilma /.../ ametiühingule 

sellest teatamata. Ja siis ma läksin tööandja juurde asja selgitama, et niimoodi /.../ kollektiivlepingu 

muutmine ei käi, et see tuleb siis kokkuleppida, sellest tuleb siis sellel poolel, kes muuta tahab, teada 

anda teisele poolele ja siis läbirääkimisi pidada. Ja siis oligi niimoodi, et ametiühingu liikmetele siis 

taastati see punkt kollektiivlepingus, aga teistel ei taastatud neid tingimusi.“ (Ametiühing) 

„Ei, ma ei ütleks, et arusaamatusi *on olnud+, aga ma tahaks, et mõnikord, enne mõne otsuse 

vastuvõtmist natuke lihtsalt küsitakse, mida inimesed arvavad. Et see võib-olla on.“ (Usaldusisik)  

„Põhiprobleem on täna ikkagi selles, et seda partnerlust... Nagu britid ütlevad, tangot tantsitakse 

kahekesi ja usaldusisik üksinda ei saa väga palju ära teha, kui ei ole seda mõistmist ja arusaamist ka 

tööandja poole pealt“ (Ametiühingute liit) 

Töötaja ei lase ennast kaitsta või pole kaitstav on esindajatele oluline murekoht: raske on täita oma 

rolli hästi, kui töötajate poolel loobutakse oma õigustest, sest ei taheta tööandjaga konflikti minna, 

või on enne kirjutatud dokumendile alla ning alles siis pöördutud esindaja poole. Töötajatele 

heidavad esindajad ette töösuhete alast harimatust ja ebaadekvaatseid ootuseid esindajale. 

„... inimene, kes tuli minu käest nõu küsima ja ta sai siis ka negatiivse tagasiside selles mõttes, et noh, 

ma ei saanud teda aidata, ma ei saanud talle õigust anda. Noh ja siis ta ütles:  /teatraalselt/ „Mitte 

kunagi Sa meid ei kaitse, kui vaja on!“ Noh, ma ei saa kaitsta selle eest, mis … no ma ei saa lolluste 

eest kaitsta ju! Ja kui ma näen, et see asi ei ole õige, siis ma ju ei saa kaitsta.“ (Ametiühing) 

„Siis mina ütlesin, et tead, et usu mind, te olete ise alla kirjutanud kuskile. Räägime, räägime, 

arutame, kus see paber on või mis paberile alla kirjutanud. Noh, tuligi välja, et alla kirjutanud. Ma 

ütlesin, et ega teil ei ole siin midagi rääkida, nüüd te teetegi seda, mis te ise alla kirjutasite.“ 

(Ametiühing) 

„Meie ju teame, et rikkumine on olemas, kui nii öelda. No ütleme väärteo menetluse saab nüüd alati 

teha, et seal ei ole midagi. Aga kui on niiöelda konkreetseid asju, mis ametiühing saaks teha ja 
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aidata, aga seal on vaja töötaja nõusolekut. Ilma töötaja nõusolekuta seda teha ei või. /.../ Ta 

tunneb, et suur ülekohus on küll, aga ta vaatab, et olen parem vait. Ja see tähendab seda, et ei olegi 

võimalik seda töötajat esindada.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 466. Töötajate esindajatega seonduvad probleemid – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

(AÜ) usaldusisikul pole piisavalt tagatisi - X X - X X - X 

Ajajaotus põhitöö ja esindamistöö vahel X X - - X - - X 

AÜ esindab väikest osa kollektiivist X - X - X - - - 

AÜ juhatuse suhestumine töötajate 
esindusega 

X X - - X - - - 

AÜ liikmemaksu kinnipidamine X X - - - X - X 

AÜsse kuulumise info X X - X X X X X 

Esindaja roll ebaselge või ei täida oma 
kohustusi 

X - X - X X - X 

Esindaja õiguseid ja kohustusi ei 
aktsepteerita 

X X X X - X - X 

Esindajal on liigselt tagatisi, sh vaba aega X - - - X - X - 

Esindajate register puudulik - - - - - X - - 

Isikuga seotud X X X - - X - X 

Keegi ei taha usaldusisikuks hakata X - X - X X - - 

Mitmest AÜ-st või esindajast tulenevad 
probleemid 

X X X - X X X X 

Probleeme pole X X X X - - X - 

Rollikonflikt - X - - - - - - 

Tööandja on tõrges informeerima-
konsulteerima 

- X X - - X - X 

Töötaja ei lase ennast kaitsta või pole 
kaitstav 

- X X - - X - X 

Tabel 467. Töötajate esindajatega seonduvad probleemid – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

(AÜ) usaldusisikul pole piisavalt tagatisi - X X - - X - - 

Ajajaotus põhitöö ja esindamistöö vahel X X - - X X - - 

AÜ esindab väikest osa kollektiivist X - X - - - - - 

AÜ juhatuse suhestumine töötajate esindusega X X - - - - - - 

AÜ liikmemaksu kinnipidamine X X - - - - - - 

AÜsse kuulumise info X X - X - - - - 

Esindaja roll ebaselge või ei täida oma 
kohustusi 

X - - - X - X - 

Esindaja õiguseid ja kohustusi ei aktsepteerita X X X X - X X X 

Esindajal on liigselt tagatisi, sh vaba aega X - - - X - - - 

Esindajate register puudulik - - - - - - - - 

Isikuga seotud X - X - X X - - 

Keegi ei taha usaldusisikuks hakata X - X - X - - - 

Mitmest AÜ-st või esindajast tulenevad X X X - - - - - 
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  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

probleemid 

Probleeme pole  X X X X X - X X 

Rollikonflikt - X - - - X - - 

Tööandja on tõrges informeerima-
konsulteerima 

- X X - - X X - 

Töötaja ei lase ennast kaitsta või pole kaitstav - X X - - X - - 

Tabel 468. Töötajate esindajatega seonduvad probleemid – esindajaga tööandja vastuste liigid esindaja tüübi 
lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

(AÜ) usaldusisikul pole piisavalt tagatisi - - - 

Ajajaotus põhitöö ja esindamistöö vahel - - X 

AÜ esindab väikest osa kollektiivist - - X 

AÜ juhatuse suhestumine töötajate esindusega - - X 

AÜ liikmemaksu kinnipidamine - - X 

AÜsse kuulumise info X - X 

Esindaja roll ebaselge või ei täida oma kohustusi - X X 

Esindaja õiguseid ja kohustusi ei aktsepteerita - - X 

Esindajal on liigselt tagatisi, sh vaba aega X - X 

Esindajate register puudulik - - - 

Isikuga seotud X - X 

Keegi ei taha usaldusisikuks hakata - X - 

Mitmest AÜ-st või esindajast tulenevad probleemid X - X 

Probleeme pole X X X 

Rollikonflikt - - - 

Tööandja on tõrges informeerima-konsulteerima - - - 

Töötaja ei lase ennast kaitsta või pole kaitstav - - - 

5.1.4 Koostöö töötajate esindajate vahel 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus:  

 Kas ja kuidas tehakse koostööd töötajate usaldusisikuga? Kas ja kuidas tehakse koostööd 

teiste töötajate esindajatega (nt töötajate usaldusisik, töökeskkonna volinik) töötajate 

esindamisel individuaalsetes vaidlustes? 

Alapeatüki sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA ja AÜ 

haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi lõikes. 

Koostöö töötajate esindajate vahel 

Vastuste liigid: 

1. AÜ ja UI kõrvuti ei ole otstarbekas; 
2. Koostöö piisav; 
3. Koostöö vähene või puudub. 
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AÜ ja UI kõrvuti ei ole otstarbekas kodeeriti koostöö uurimisküsimuse alla, kuigi seda seisukohta 

väljendati eelkõige eri tüüpi esindajate õiguste-kohustuste juures. Vastajad ei näinud põhjust, miks 

peaks ühes ettevõttes tekkima alternatiivne esinduskanal, kui emb-kumb on juba olemas.  

„... minu jaoks on töötajate usaldusisik, kes ei ole ametiühingu usaldusisik ja ametiühinguga kuidagi 

seotud, siis /.../ minu jaoks tema roll on siiamaani arusaamatu. Ma ei suuda mõista seda.“ 

(Ametiühing)  

„Hüpoteetiliselt mina ei näe, vähemalt väiksemate ettevõtete puhul mingisugust vajadust kahe 

usaldusisiku järgi. Neid ei tohiks olla.“ (Tööandja)  

„Ja see oli meeste enda otsus, nad ütlesid, et... Olid ka volitatud esindajad, kes olid, olid ka nagu 

ametiühingu liikmed, aga astusid ametiühingust välja, sest ütlesid, et tegelikult kahte sellist 

dubleerivat asja ei ole vaja.“ (Usaldusisik) 

„Tähendab meie oleme nüüd ajanud seda rida võib-olla, et millele me nagu enne ei mõelnud väga 

palju, et ka need... Et olekski võib-olla ühendatud... Noh, me teame oma jõudu väga hästi ja me 

teame ka seda, et ametiühingu usaldusisikul on seda tööd suhteliselt raske teha. Ideaalne variant 

oleks see, kui ta oleks siis valitud ka töötajate usaldusisikuks.“ (Ametiühingute haruliidud)  

„Kui on ametiühing olemas, siis ei oleks vajadust ju seda usaldusisikut, usaldusisiku järele. Või 

vastupidi.“ (Tööandjate liit) 

Koostöö piisav. Tegeliku koostöö kohta sai küsida vaid organisatsioonides, kus erinevad esindajad (sh 

mitu ametiühingut või töökeskkonnavolinikud AÜ/UI kõrval) koos eksisteerisid. Koostöö ulatust uuriti 

küll eraldi individuaalsete ka kollektiivsete küsimuste osas, kuid vastajad ei suutnud siin tasandeid 

eristada. Need harvad juhud, kui räägiti heast koostööst, oli siiski tegemist kollektiivsete 

küsimustega.   

„Seda *koostööd teiste ametiühingu usaldusisikutega+ teeme, jah. Jagame kogemusi, mis nagu 

toimunud on. Noh, et kes- kus mida on kuulnud.“ (Ametiühing) 

„... meil on ette nähtud nii minul, töötajate esindajal kui ametiühingu esindajal, on kohtumine üks 

kord kuus. /.../ Et tegelikult see on nagu minu arust piisavalt tihedalt, et me saame need küsimused 

läbi arutada ja enamasti ka mingisugused reaalsed lahendusedki välja mõelda. Noh, nii palju kui on 

probleemidel võimalik alati mingit lahendust mõelda.“ (Usaldusisik) 

„Meil on oma *töötajate usaldusisikute+ meeskond. /.../ tavaliselt kord kuus vähemasti me saame 

kokku ja siis /... / tavaliselt /.../ paar tundi istume koos ja räägime oma asjadest.“ (Usaldusisik) 

Koostöö vähene või puudub. 

„Kuulnud olen isegi *et meil on töökeskkonnavolinik+, aga pead ma ei anna. /naer/ Ma olen kuulnud 

küll.“ (Ametiühing) 

„Ja kuna see ametiühing on väike ja teda ei võeta eriti tõsiselt, siis pole sellega eriti tegeletud. Aga 

nüüd me, noh, kindlasti mõtleme. Me oleme juba mõnda aega mõelnud, et seda koostööd peaks nagu 

tihendama.“ (Usaldusisik) 

„Küsija: Aga kas te *töötajate+ usaldusisikuga teete koostööd, kui on mingid probleemid? Vastaja: /.../ 
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Töötajate usaldusisikuga? JJJ-ga? Ei.  Ta on tsehhi meister, tal on hea palk.“ (Ametiühing) 

 „...see *koostöö+ on selles mõttes väga keeruline, kui ma siinsamas sama laua taga üritan koostööd 

panna tegema kahte ametiühingut ja nad ei tee seda kõigest jutust hoolimata, siis on see ka suht 

keeruline seaduses. Eriti juhtumil, kui needsamad töötajate usaldusisikud on tekitatud tööandja 

algatusel. Siis on nad ikkagi tööandja käepikendused.“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 469. Koostöö töötajate esindajate vahel – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

AÜ ja UI kõrvuti ei ole 
otstarbekas 

X X X - - X X X 

Koostöö piisav X X X X X - - - 

Koostöö vähene või puudub X X X - - X - X 

Tabel 470. Koostöö töötajate esindajate vahel – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

AÜ ja UI kõrvuti ei ole otstarbekas X X X - X - - - 

Koostöö piisav X X X X - - - - 

Koostöö vähene või puudub X X X - - X - - 

Tabel 471. Koostöö töötajate esindajate vahel – esindajatega tööandja vastuste liigid esindaja tüübi lõikes 

  AÜ UI AÜ ja UI 

AÜ ja UI kõrvuti ei ole otstarbekas X X X 

Koostöö piisav X - - 

Koostöö vähene või puudub - - X 

 

5.2 Usaldusisik 

Sissejuhatus 

Usaldusisikuga seotud uurimisküsimused tulevad vastamisele alljärgnevates alapeatükkides (paksus 

kirjas): 

 Mis on töötajate UI valimise probleemid? Mis on probleemide põhjused ja tagajärjed? Kas on 

proovitud UId valida, miks valimine pole õnnestunud? – Probleemid töötajate usaldusisiku 

valimisel 

 Millised peaksid olema UI valimise ja tagasi kutsumise tingimused ning kord? - Töötajate 

usaldusisiku valimise regulatsioon / Töötajate usaldusisiku tagasikutsumine 

 Kuivõrd UI on aidanud töötingimustes kokku leppida, aidanud saavutada kokkulepet 

töötajate ja tööandja huvides, vajadustes? - Töötajate usaldusisiku (eba)efektiivsuse 

põhjused. 

Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes. 
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Probleemid töötajate usaldusisiku valimisel 

Uurimisküsimused: Mis on töötajate UI valimise probleemid? Mis on probleemide põhjused ja 

tagajärjed? Kas on proovitud UId valida, miks valimine pole õnnestunud? 

Enne probleemide käsitlemist on otstarbekas mainida, et usaldusisikute valimise põhjused ja viisid 

olid uuritud ettevõtetes vägagi variatiivsed. Oli ettevõtteid, kus töötajate usaldusisik valiti AÜ-le 

suurema mandaadi andmiseks või vastupidi, AÜ neutraliseerimiseks. Oli ka selliseid, kus usaldusisik 

oli olemas „igaks juhuks“, kuid sel juhul oli tegemist tegeliku või tajutud „nõudmisega“ kas 

emaettevõtte või seadusandja poolelt. Seos informeerimise ja konsulteerimisega oli viimasel juhul 

siiski nõrk või suisa olematu. Viis, kuidas usaldusisik on ellu kutsutud, ulatub nõuetekohasest 

töötajate üldkoosolekust kuni juhataja ainuisikulise määramiseni.  

Kvantitatiivuuringu põhjal oli võimalik vestelda kahe tööandjaga, kelle ettevõttes oli proovitud 

usaldusisikut valida, kuid see polnud õnnestunud. Mõlemal juhul oli põhjuseks töötajate huvipuudus 

sellise institutsiooni vastu, nii et tegelikku valimisega algust ei tehtudki ja mõneti ei saa siis ka 

ebaõnnestumisest rääkida. Nendes ettevõtetes, kus usaldusisik siiski tegutses või võiks tegutseda, 

nimetati järgmisi probleeme: 

Vastuste liigid: 

1. Ei leidu kandidaati; 
2. Probleeme pole; 
3. Probleemid ametiühinguga; 
4. Tegeliku vajaduse puudumine, töötajad pole huvitatud; 
5. Tööandja mõjutab valimisi; 
6. Üldkoosoleku korralduse ja hääletamise keerukus. 

 

Ei leidu kandidaati seondub ka üldiselt esindajate probleemiga „Keegi ei taha usaldusisikuks hakata“, 

aga ka tööandjate vastumeelsus mõne potentsiaalse usaldusisiku suhtes, kes nende arvates ei ole 

pädev seda tööd tegema. Võib ka olla, et töötajate hulgas tõepoolest ei ole kedagi sobivat antud rolli 

täitma.  

„... et see usaldusisiku leidmine on tegelikult väga raske probleem, sest paraku praegu läheb 

usaldusisikuks tihtipeale see, kes kõige rohkem räägib, olenemata sellest, mis sealt välja tuleb, eks.“ 

(Tööandja) 

„Ütleme, sellises väikeses kollektiivis nagu meil, on alati ikkagi selline valimine ju, et ega nagu keegi ei 

taha, et teda valitakse.“ (Usaldusisik)  

„Raske on leida seda inimest, keda valida. Tihtipeale inimesed tulevad ise tööandja juurde palvega 

leida usaldusisik neile. /.../ Tihtipeale ongi siis nii, et siis lepitaksegi kokku, et tööandja ise on... On ka 

selliseid juhtumeid, kus tööandja ise on pidanud hakkama usaldusisikuks.“ (Tööandjate liit) 

„Kõik, kes tahavad kandideerida usaldusisikuks, siis on vaja kahekümne viie kaastöötaja allkirja /.../. 

No sisuline probleem, mis võib-olla on ainult see, et lihtsalt nende kaastöötajate allkirju on minu arust 

liiga palju vaja [et usaldusisikuks kandideerida+.“ (Usaldusisik) 

Probleeme pole näitab vastaja rahuolu protsessiga, kuigi protsess ise võis olla seaduses paikapandust 
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täiesti erinev. 

„Kuna ta oli nõus *usaldusisikuks hakkama+, siis ei olnud probleeme. /naer/ Muidu oleks pidanud 

vägisi panema.“ (Tööandja) 

„No mis probleeme saab olla? Esitatakse *töötajate usaldusisiku+ kandidaadid ja kes rohkem hääli 

saab, selle järgi on olnud see asi.“ (Ametiühing)  

Probleemid ametiühinguga puudutab ettevõtteid, kus eelnevalt tegutses ka ametiühing ning ilmnes 

mõningane vastasseis. Üks tööandja lausa kartis valimist üldkoosolekuga, kuna selle ürituse 

„kaaperdaks“ ametiühing. 

„Ja me ei teinud ettepanekut, et tehke nüüd ametlikult endale usaldusisik, aga me palusime, et noh, 

saatke mehed, keda teie nagu usaldate, eks-ju. Seepärast et nende ametlike valimistega on alati 

niimoodi, et seal on need trügijad, kes trügivad, tahavad hirmsasti olla, aga samas ta ei pruugi olla 

nagu see...“ (Tööandja) 

„... ametiühing protestis iga *usaldusisiku valimise+ sammu ja pidas väga seadusandlusest kinni, ajas 

tobedalt võib-olla nagu näpuga järge, siis selle pärast need viidi hästi korrektselt ja seadusega 

kooskõlas läbi.“ (Usaldusisik)  

„... võib-olla see ametiühing on enne juba olemas ja võib-olla siis mingisugustel põhjustel ei ole nende 

huvides, et sinna keegi teine veel valitakse.“ (Tööandjate liit) 

Sisulise vajaduse puudumine, töötajad pole huvitatud. Vastajad väljendasid siinkohal muret selle 

üle, et usaldusisiku valimine „linnukese“ pärast on ebameeldiv (kui seda tehakse) või jääb üritus 

üldse katki. Näiteks avastas üks tööandja tänu uuringule, et usaldusisik oli tükk aega tagasi töölt 

lahkunud ja tema volitused olid ammu läbi, aga keegi polnud initsieerinud ümbervalimist.  

„Paberite järgi oleks pidanud juba mitu aastat tagasi tegema selle uue [usaldusisiku valimise]. /.../ Et 

siis, kui mulle helistati ja küsiti seda, on-ju, et siis ma ei teadnud, et need volitused on niiöelda läbi 

saanud.“ (Tööandja) 

„Aga võib-olla isegi oleks vajadust *usaldusisiku järele+, kui mõtlema hakata. /.../ Aga pole selle peale 

keegi tulnud lihtsalt. Kõigil on muid asjugi teha vist, et...“ (Tööandja) 

„Töötajad peavad ütlema, et nad tahavad seda *usaldusisikut+. Ja siis las orgunnivad ja tekitavad. 

Aga minu meelest praeguses situatsioonis ei tule seda altpoolt.“ (Tööandja) 

„ Keegi *töötajatest+ ei viitsi sellega tegeleda. /.../, et vinguda on niimoodi ükshaaval päris hea, aga 

nii et teeme seda nüüd kollektiivselt ja võtame ennast kokku ja valime välja, teeme... konstruktiivselt 

läheneme asjale, siis seda ei ole.“ (Tööandja) 

„Jah, tööandja ei saa sundida kedagi ju esindajat valima, kui ei taha valida.“ (Tööandjate liit)  

Tööandja mõjutab valimisi. Antud probleem ei ilmnenud organisatsiooni tasandil, sest ehkki see oli 

levinud praktika, ei märgitud seda kordagi probleemina.  

„...tööandjal on kõik võimalused olemas selleks eelduseks, et nad valivad endale selle sobiva 

usaldusisiku, kelle läbi ta teeb siis seda, mis talle vajalik on.“ (Ametiühingute liit) 
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„Kui on tööandja, kes tahab mõjutada usaldusisiku valimisi, siis tal on alati olemas mingi võimalus, 

ükskõik mida sinna seadusesse ka ei kirjuta.“ (Ametiühingute liit) 

Üldkoosoleku korralduse ja hääletamise keerukus. Üldkoosoleku korraldamine kui ääretult 

vaevarikas ettevõtmine tuli esile suurtes, mitmes vahetuses töötavates ja/või paigas tegutseva 

ettevõtte poolt. Samuti, et hääletus oleks korrektne, peab protseduur kohmakas või tehniliselt 

keerukas. 

„... selliseid üldkoosolekuid ei olegi võimalik suurtes ettevõtetes korraldada - koosolekute asemel 

tehakse mingisugused kirjalikud hääletamised, seatakse üles kandidaadid, ettevõttes on siis 

mingisugune reglement, kuidas seda peaks tegema, kui palju hääli peab keegi saama, kui paljud 

inimesed peaksid teda esitama. Ja-ja siis toimub see hääletamine. /.../ Me teame, et reaalses elus see 

tegelikult praegu ei toimu. Ei ole võimalik kokku kutsuda, ma ei tea, töötajate üldkoosolekut, kus 

inimesed töötavad vahetustega.“ (Ametiühingute liit) 

„Mina olen niimoodi aru saanud, et vahest on tööandja hädas sellega, et seda koosolekut kokku 

kutsuda, et oleks võimalus usaldusisik ära valida. Et see on nagu hetkel mure ja proovitakse seal 

kaasa aidata, et saaks toimima.“ (Tööandjate liit) 

„No see *hääletamine+ oli niimoodi näiteks, et kas te olete nõus nüüd, et see inimene esitatakse 

kandidaadiks. Ja poolthääled ja vastuhääled ja niimoodi. Siis kas te olete nõus, et see nimekiri läheb 

lukku. Poolthääled, vastuhääled, erapooletud. Siis pandi, et kas te olete nõus, et läheb nüüd 

hääletamiseks. Selle isiku poolt palju hääletab poolt, vastu, erapooletuid. Ja siis järgmise kandidaadi 

poolt ja niimoodi siis... Noh, kui seal on paarsada *töötajat+...“ (Usaldusisik) 

Tabel 472. Probleemid töötajate usaldusisiku valimisel – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ei leidu kandidaati X - X - X - X - 

Probleeme pole X X X - X - X - 

Probleemid ametiühinguga X - X - - X X - 

Sisulise vajaduse puudumine, töötajad pole 
huvitatud 

X X - - X X X X 

Tööandja mõjutab valimisi - - - - - X - X 

Üldkoosoleku korralduse ja hääletamise 
keerukus 

X X X X - X X X 

Tabel 473. Probleemid töötajate usaldusisiku valimisel – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ei leidu kandidaati X - X - X - X - 

Probleeme pole X X X - X - X - 

Probleemid ametiühinguga X - X - - - - - 

Sisulise vajaduse puudumine, töötajad pole huvitatud X X - - X - - - 

Tööandja mõjutab valimisi - - - - - - - - 

Üldkoosoleku korralduse ja hääletamise keerukus X - X X - X - - 
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Tabel 474. Probleemid töötajate usaldusisiku valimisel – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi 
lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei leidu kandidaati X - X - 

Probleeme pole - - X X 

Probleemid ametiühinguga - - - X 

Sisulise vajaduse puudumine, töötajad pole huvitatud X - X X 

Tööandja mõjutab valimisi - - - - 

Üldkoosoleku korralduse ja hääletamise keerukus - - - X 

Töötajate usaldusisiku valimise regulatsioon 

Uurimisküsimus: Millised peaksid olema UI valimise ja tagasi kutsumise tingimused ning kord? 

Vastuste liigid:  

1. TUIS on piisav: 

a. Hääletusprotseduur; 
b. Osalemisnõuded; 
c. Üldkoosoleku korraldamine. 

2. TUIS vajaks muutmist: 

a. Hääletusprotseduur; 
b. Osalemisnõuded; 
c. UI kandidaadid: 

i. Tööandja õigus kandidaatide esitamisel; 
ii. Töösuhte tingimus liiga piirav; 

d. Valimiste algusest teavitamine; 
e. Üldkoosoleku korraldamine. 

 

Kui vastajad olid rahul praegu kehtiva seadusega usaldusisiku valimise osas (TUIS on piisav), siis 

jaotati vastused võimalusel konkreetse teema alla: et usaldusisik võiks olla valitud töötajate 

üldkoosoleku poolt, et seal peab olema kohal vähemalt pool töötajaskonnast ning kandidaadi poolt 

peab salajase hääletuse tulemusena olema vähemalt 51% kohalolnutest: 

„Ma usun küll, et iseenesest salajane hääletus selle koha pealt ei tohiks olla mingit probleemi, ma ei 

tea küll, et keegi oleks hädas, et miks salajane hääletus ja miks mitte avalik.“ (Ametiühingute liit) 

„See *seadus+, mis olemas on, see meid väga hästi rahuldab.“ (Tööandja) 

„Aga kuidas neid *usaldusisikuid+ valida... No ongi üldkoosolekuga ikka.“ (Tööandja)  

Arvamustes, et TUIS vajaks mingis osas muutmist, toodi esile küllalt spetsiifilisi aspekte ja seos 

valimisega kogetud probleemsetest olukordadest on ilmne.  

Hääletusprotseduuri osas nähakse väga erinevaid variante, kuidas seadus saaks parem: salajasuse 

nõude osas peaks olema paindlikum, lõplik sõna võiks jääks tööandjale (üks vastaja arvas ka, et 

juhataja poolt määramine väikestes ettevõtetes võiks olla lubatud), samuti peaks usaldusisiku 

reaalne toetus juhul, kui ta räägib läbi kollektiivlepingu tingimuste üle, tulema vähemalt poole 

töötajaskonna poolt (kui osaleb vaid 50% ja poolt on 51%, siis on tegelik toetus sellest poole 

väiksem). Pakuti ka seda, et juhul, kui ettevõttes on ametiühing, oleks sellel hääletuses suurem kaal.  
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„Ehk et siin peaks mõtlema igasuguste e-hääletamiste ja igasuguste muude variantide peale. Et 

kuidas muuta seda regulatiivset baasi nagu kaasajale vastavaks“ (Tööandjate liit)  

„Ma arvan, et kui tegu on väiksema ettevõttega, siis võib juhataja ise seda teha.“ (Usaldusisik)  

„Selle väikse töökollektiivi puhul, meie kollektiivi puhul konkreetselt ma ei välista üldse seda 

võimalust, et kui on viis töötajat ja nad annavad meilitsi oma eelistused... Mingit probleemi ei ole.“ 

(Tööandja)  

Üldkoosoleku osalemisnõuded peaks ühe osaleja arvates olema „üle poole töötajaskonnast“ ning 

teine vastaja tahaks seaduses näha nõuete leevenemist järgmistel koosolekutel, kui kvoorumit kokku 

ei tule. 

„...  kui seda kvoorumit täis ei tule, siis tuleb kogu protsessi alustada otsast peale ja tegelikult on see 

nüüd küsimus, et võibolla peaks seadusesse kirjutama sisse selle lahendi, /.../ et kui üldkoosolek jääb 

ära kvoorumi puudumise tõttu, siis on sama päevakorraga võimalik teatud aja jooksul korraldada uus 

koosolek, kus on kvoorumi nõue madalam...“ (Ametiühingute liit) 

„No üle poole *töötajatest peaks üldkoosolekul osalema+. Ja et siis igaüks saab ikka välja öelda, kas ta 

on rahul või ei ole.“ (Tööandja)  

Usaldusisiku kandidaatide kohta oli ettepanekuid kahte sorti: et ettepaneku kandidaatide kohta 

võiks teha tööandja või leebemas variandis võiks tööandja öelda, millistele nõuetele peab usaldusisik 

vastama, ning teiseks, leevendama peaks nõuet, et usaldusisik saab tegutseda vaid oma töösuhte 

piirdes. 

„Juhatus pakub välja kandidaadid ja siis töökollektiiv peab siis ise otsustama. /.../ Mina ütlen 

*töötajatele+, missugused nõuded on *usaldusisiku+ kandidaadile. Mina ei saa panna õmblejat, kes ei 

räägi inglise keelt, saata teda /.../ kontserni usaldusisikute konverentsile.“ (Tööandja) 

„... see *seaduse+ pügal, mis ütleb, et usaldusisik saab, võib ja peab olema antud tööandja töötaja, et 

see peaks olema laiendatav /.../ kui *eri asutuste+ omanik on vald /.../ siis võiks olla, et UUU teatri 

niiöelda üks töötaja esindab ka raamatukogu, muuseumi või keda iganes. Kui on see vajadus.“ 

(Ametiühingute liit) 

Valimiste algusest teavitamine on seaduses lahtine, sest üldkoosoleku kutse ja kandidaatide 

esitamise võimalus ei pea käima käsikäes. Probleem on see eeskätt väga suurtes organisatsioonides, 

kus üldkoosolekul esitletavad kandidaadid peavad juba teatud toetust omama. 

„Ja noh, pole ka näiteks see ära toodud, et kus koha peal täpselt peaks teada andma, et need 

valimised algasid. Et see peaks olema rohkem reguleeritud võib-olla. Et noh, ütleme seal siis kuu aega 

on üles seada kandidaati. Seekord on näiteks vähem meil.“ (Usaldusisik) 

Üldkoosoleku korraldamine. See, et üldkoosolek klassikalisel kujul on väljakutse teatud tüüpi 

organisatsioonidele, ilmnes ka UI valimistel probleemina. Teisalt ei meeldi see ka väikestele 

ettevõtetele, kus valimised on informaalsemad. Vastajate ettepanekud ongi suunatud sellele, et 

valimise läbiviimine võiks olla paindlikum. Samuti sellele, et ametiühingu initsiatiivi üldkoosoleku 

kokkukutsumisel ei saaks tööandjate poolt käsitada ametiühingu koosolekuna.  
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„Võib-olla siis kõigis *meie+ kolmes tehases eraldi seda *usaldusisikut+ valida ja siis valitud 

kandidaatide hulgast siis üks välja valida nt.? /.../ Ma arvan küll, jah *et võiks selline üksustepõhine 

jaotus olla+.“ (Usaldusisik) 

„Mõelge nüüd, et mul on vahetustega töö. /.../  Kuidas ma suudan kokku ajada kakssada 

nelikümmend neli *töötajat+? /.../ Mul ei ole niisugust võimalust. Lihtsalt praktilist võimalust. Mul ei 

ole konverentsisaali. Ja siis ma pean seda tegema lipuplatsil suvel või?“ (Tööandja)  

„Just see puht korralduslik pool, et kui seaduses midagi muuta, siis justnimelt selle pilguga, et oleks 

klaar, et usaldusisiku valimine ei tähenda seda, et kogu kollektiiv peab ühe korraga kokku tulema.“ 

(Ametiühingute liit)  

„Jah, ja siis tööandja ütleb, et see on ametiühingu üldkoosolek, *kui ametiühing on algatanud 

koosoleku kokkukutsumise+“ (Ametiühingute liit) 

Tabel 475. Töötajate usaldusisiku valimise regulatsioon – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

TUIS on piisav         

a. Hääletusprotseduur X X X - X - - X 

b. Osalemisnõuded X - X - X - X - 

c. Üldkoosoleku korraldamine X - X X X - X - 

TUIS vajaks muutmist         

a. Hääletusprotseduur X - X X - - X X 

b. Osalemisnõuded X - - - - - - X 

c. UI kandidaadid         

i. Tööandja õigus kandidaatide 
esitamisel 

X - - - - - - - 

ii. Töösuhtes olemise tingimus 
liiga piirav 

- - - - - - - X 

d. Valimiste algusest 
teavitamine 

- - X - - - - - 

e. Üldkoosoleku korraldamine X - - X - X X X 

Tabel 476. Töötajate usaldusisiku valimise regulatsioon – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

TUIS on piisav         

d. Hääletusprotseduur X - X - X X X - 

e. Osalemisnõuded X - X - X - X - 

f. Üldkoosoleku korraldamine X - X - X - X X 

TUIS vajaks muutmist         

a. Hääletusprotseduur X - X - X - - X 

b. Osalemisnõuded X - - - - - - - 

c. UI kandidaadid         

i. Tööandja õigus kandidaatide 
esitamisel 

X - - - X - - - 
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  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

ii. Töösuhtes olemise tingimus 
liiga piirav 

- - - - - - - - 

d. Valimiste algusest teavitamine - - X - - - - - 

e. Üldkoosoleku korraldamine X - - X - - - - 

Tabel 477. Töötajate usaldusisiku valimise regulatsioon – usaldusisikuga tööandjate vastused 

  UI AÜ ja UI 

TUIS on piisav   

f. Hääletusprotseduur X X 

g. Osalemisnõuded X - 

h. Üldkoosoleku korraldamine X X 

TUIS vajaks muutmist   

a. Hääletusprotseduur X X 

b. Osalemisnõuded - X 

c. UI kandidaadid   

i. Tööandja õigus kandidaatide esitamisel X - 

ii. Töösuhtes olemise tingimus liiga piirav - - 

d. Valimiste algusest teavitamine - - 

e. Üldkoosoleku korraldamine X X 

Töötajate usaldusisiku tagasikutsumine 

Uurimisküsimus: Millised peaksid olema UI valimise ja tagasi kutsumise tingimused ning kord? 

Vastuste liigid: 

1. Kelle poolt 
a. Ainult üldkoosolek 
b. Keegi kolmas 
c. Tööandja 
d. UI ise loobub 

2. Mis põhjusel 
a. Ei saa täita UI kohustusi 
b. Lahkumine tööandja juurest või kollektiivlepingu lõppemine 
c. Pole vaja seaduses täpsustada 
d. Seaduse või distsipliini rikkumine 
e. Tööandja rahulolematus 
f. Töötajate rahuolematus 
g. Valitakse uus UI 

 

Kelle poolt võiks usaldusisiku tagasi kutsuda, oli üheks vastuseks „Ainult üldkoosolek“. Siin all olid ka 

vastused laadis „need kes, teda valisid.“ 

„Eks kollektiiv peab siis nö. mingi algatusrühma moodustama ilmselt ja et kes siis hakkavad tagasi 

kutsuma või organiseerima seda. Eks ta on ju kollektiivi poolt valitud, kollektiiv võtab tagasi. Ega 

kellelgi muul pole seda õigust.“ (Ametiühing) 

„Aga üldkoosolek vist peaks ta saama tagasi kutsuda, on ju? /.../ Ma ei leia, et seda vaja muuta oleks 
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üldse. See on ju täiesti mõistlik.“ (Usaldusisik) 

Keegi kolmas sisaldab vastuseid, mis ei rõhunud sellele, et valijad ja tagasikutsujad peavad tingimata 

kattuma. 

„Ma arvan, et kui keegi kollektiivist pole tema tegevusega rahul, kui on isegi üks või kaks inimest, siis 

võiks juba tagasi kutsuda.“ (Usaldusisik) 

Tööandja suuremat rolli tagasikutsumises nägid vastajad selliselt, et kui koostöö ei sobi või kui UI 

rikub töökorraldusreegleid, siis oleks tööandjal õigus sellesse rolli paluda uut inimest. 

„Ütleme nii, et selles *protsessis+ tööandja peaks saama ka sekkuda natukene.“ (Tööandja) 

„No esimene vastuolu on, kui ettevõtjaga ikkagi ei klapi ja asjadest arusaamine *usaldusisikul+ on 

hoopis teine. /.../  Tööandjale peab eesmärk olema ikkagi, et usaldusisik, et ta abiks oleks.“ 

(Tööandja) 

UI ise loobub sai ühe vastaja arvates oli UI ainumõeldav instants, kes saaks tagasikutsumist algatada 

ja läbi viia. 

„Meie ettevõtte puhul on ainult see, kui inimene ise ei taha. Sest kui me kollektiiviga kellegi valime, 

siis ta on sobilik nii juhtkonnale kui kollektiivile.“ (Tööandja)  

Põhjused, miks UI tagasikutsumist peaks alustama, olid erinevad. 

Ei saa täita UI kohustusi tulenes nt usaldusisiku rolliga kaasnevatest ülesannetest ja nende tahtlik või 

tahtmatu mittetäitmine annab aluse tagasi kutsumiseks. Samuti on küsimus tagasikutsumises, kui 

usaldusisik on pikaajaliselt töövõimetu. 

„Meil tegelikult õiguslikult võib tekkida ka muid probleeme. Näiteks siis, kui see töötajate esindaja 

osutub ühel hetkel pika-ajaliselt töövõimetuks või mingid muud sellised objektiivsed asjad võivad 

ilmneda. Jah, et selline ümbervalimine võiks ju olla küll.“ (Tööandjate liit)  

„Võiks kuidagi eraldi lepingusse sisse kirjutada, millised kohustused tal on. Seega, kui ta neid ei täida, 

siis see annaks aluse teda sellest ametist vabastada.“ (Usaldusisik)  

Lahkumine tööandja juurest või kollektiivlepingu lõppemine. Kui usaldusisik tööandja juures enam 

ei tööta, ei saa ta seaduse kohaselt enam UI olla, seega võiks tagasikutsumise algatada 

lahkumisavalduse esitamise hetkel. Kuna mitmed usaldusisikud olid ellu kutsutud kollektiivlepingu 

sõlmimiseks, siis oli lepingu kehtivus ka automaatselt usaldusisikute volituste kehtivuseks.  

„No meil on niimoodi, et selle kollektiivlepingu ju me teeme aastaks. Ta kehtib aasta ja usaldusisikud 

on samamoodi siis aasta.“ (Usaldusisik)  

Pole vaja seaduses täpsustada. Tagasikutsumine võib toimuda mis iganes põhjusel, aga ükski neist 

pole selline, mida peaks seadusega ette nägema. 

„No loomulikult võib ju mõelda välja teatud kriteeriumid, aga ma ei näe väga seda varianti, et nad 

kuskil seaduses peaksid kirjas olema.“ (Tööandjate liit) 

Seaduse või distsipliini rikkumine annaks aluse usaldusisiku tagasikutsumiseks ja siin mõeldakse 
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eelkõige selliseid rikkumisi, mis ei ole piisavalt tõsised, et olla vallandamise aluseks.  

„Ütleme just nagu selline distsiplinaarpool võib-olla. Siis, kui [usaldusisik] ikkagi ennast, noh, halvas 

valguses näitab, et sellisel juhul võiks ikkagi tagasi kutsuda.“ (Tööandja) 

„No *usaldusisik peaks+ seda usaldust kuritarvitama kuidagi. Ütleme... Ütleme, kui talle on mingi 

informatsioon usaldatud, et siis ta ei tohiks seda ikkagi...“ (Usaldusisik) 

„Minu meelest põhiküsimus ongi selles et kui tekib vähegi kahtlus, et usaldusisik esindab näiteks 

isiklikke ambitsioone ja töötajate enamus on teisel seisukohal, et siis tööandjal peab olema niiöelda 

plaan B, seadusega ja töötajate küsitlusega.... tõestada, et UI seisukohad on tegelikult vastuolus 

töötajate enamuse seisukohtadega“ (Tööandjate liit) 

Tööandja rahulolematus tagasikutsumise põhjusena on seotud ka muude aspektidega (UI ei täida 

oma kohustusi või rikub distsipliini), aga võib olla ka täiesti eraldiseisev, mistõttu on see ka siinkohal 

välja toodud. 

„No esimene vastuolu on, kui ettevõtjaga ikkagi ei klapi ja asjadest arusaamine on hoopis teine. 

Tööandjale peab eesmärk olema ikkagi, et usaldusisik, et ta abiks oleks.“ (Tööandja) 

Töötajate rahuolematus. Kui on juhtunud ükskõik mis põhjusel, et töötajate seas valitseb 

rahulolematus tegutseva usaldusisikuga, peaks saama teda tagasi kutsuda.   

„Noh, nt. siis, kui ikkagi tegelikult enamus leiab, et see inimene ennast absoluutselt ei õigusta. Oleks 

ju täiesti normaalne ju keegi teine valida ja edasi minna.“ (Usaldusisik) 

„...koosolek ja inimesed jälle hääletavad, et nad pole selle inimesega rahul“ (Ametiühingute liit) 

Valitakse uus UI. Mõnede vastajate arvates ei ole vaja teha kahte eraldi protseduuri: vana 

usaldusisiku tagasikutsumine ja uue usaldusisiku valimine. Piisab sellest, kui otsustatakse korraldada 

uus üldkoosolek, kus tegutsev usaldusisik enam valituks ei osutu ja see tähendab, et ta on ühtlasi 

tagasi kutsutud. 

„No minu arust, siis ta on juba tagasi kutsutud, kui valitakse uus usaldusisik. Siis ta on juba tagasi 

kutsutud.  Natuke solvav võib-olla kellegi jaoks.“ (Ametiühing) 

Tabel 478. Töötajate usaldusisiku tagasikutsumine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Kelle poolt         

a. Ainult üldkoosolek X X X X X X X X 

b. Keegi kolmas - X X - - - - - 

c. Tööandja X - - - X - - - 

d. UI ise loobub X - - - - - - - 

Mis põhjusel         

a. Ei saa täita UI kohustusi X - - X - - X - 

b. Lahkumine tööandja juurest või 
kollektiivlepingu lõppemine 

X - X - - - - - 

c. Pole vaja seaduses täpsustada - - - - - - X - 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

d. Seaduse või distsipliini rikkumine X X X - X - X - 

e. Tööandja rahulolematus X - - - - - - - 

f. Töötajate rahuolematus X - X X - X X X 

g. Valitakse uus UI X X X - - - X - 

Tabel 479. Töötajate usaldusisiku tagasikutsumine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Kelle poolt         

a. Ainult üldkoosolek X X X X X - - X 

b. Keegi kolmas - - - - - X X - 

c. Tööandja X - - - X - - - 

d. UI ise loobub X - - - - - - - 

Mis põhjusel         

a. Ei saa täita UI kohustusi X - - - - - - X 

b. Lahkumine tööandja juurest või 
kollektiivlepingu lõppemine 

X - X - - - - - 

c. Pole vaja seaduses täpsustada - - - - - - - - 

d. Seaduse või distsipliini rikkumine X - X - X X - - 

e. Tööandja rahulolematus X - - - X - - - 

f. Töötajate rahuolematus - - X X X - X X 

g. Valitakse uus UI - - X - X X - - 

Tabel 480. Töötajate usaldusisiku tagasikutsumine – usaldusisikuga tööandja vastuste liigid  

  UI AÜ ja UI 

Kelle poolt   

a. Ainult üldkoosolek X X 

b. Keegi kolmas - - 

c. Tööandja X - 

d. UI ise loobub X - 

Mis põhjusel   

a. Ei saa täita UI kohustusi X - 

b. Lahkumine tööandja juurest või kollektiivlepingu lõppemine X - 

c. Pole vaja seaduses täpsustada - - 

d. Seaduse või distsipliini rikkumine X X 

e. Tööandja rahulolematus X X 

f. Töötajate rahuolematus X - 

g. Valitakse uus UI X - 

Töötajate usaldusisiku (eba)efektiivsuse eeldused ja põhjused 

Uurimisküsimus: Kuivõrd UI on aidanud töötingimustes kokku leppida, aidanud saavutada 

kokkulepet töötajate ja tööandja huvides, vajadustes? 
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Vastuste liigid: 

1. UI ebatõhususe põhjused: 

a. Ei tea oma rolli; 
b. Iseseisva otsustuspädevuse puudumine; 
c. Pole karjäärist tulenevat motivatsiooni; 
d. Põhisuhtlus juhtimisstruktuuri kaudu; 
e. Sõltumine tööandjast, pole ressursse; 
f. Tagasihoidlik, initsiatiivitu persoon; 
g. UI ei puutu esindatavatega reaalselt kokku;  
h. Vähe teadmisi või analüüsivõimet; 

2. UI efektiivsuse eeldused: 

a. Julgus, initsiatiiv; 
b. Keeleoskus; 
c. Mitut organisatsiooni koondav esindus; 
d. Omab autoriteeti; 
e. Tasakaalukas, objektiivne persoon; 
f. Tööandjale vastuvõetav persoon; 
g. Vahetu töötajatega suhtlemine. 

 

Ei tea oma rolli ilmnes ka esindajate probleemsituatsioonis kui „Esindaja roll ebaselge“. Siin on nii 

usaldusisikud kui tööandjad kimbatuses usaldusisiku efektiivsuse hindamisele, sest polegi õieti 

mingeid kriteeriume. 

„Tähendab, selle *usaldusisiku+ nime võib ära vahetada, ega mingit rolli meil küll ei mängi see 

usaldusisik seal. Minul ei ole selle vastu midagi, kui seal [kollektiivlepingus] mingi teine nimi on … See 

on lihtsalt nime pärast pandud sinna.“ (Usaldusisik) 

„Aga mul on kahtlane tunne, et kui nüüd *usaldusisikuga+ /rõhutatud sõna/ vestelda /.../, siis ta väga 

palju ei saagi aru, mis see usaldusisiku roll on.“ (Tööandja) 

Iseseisva otsustuspädevuse puudumine on lisaks sellele, et usaldusisiku arvamus ei ole kollektiivi 

silmis suure kaaluga ka seadusest tulenev piirang, mis teeb UI institutsiooni vähetõhusaks.  

„Aga usaldusisik, kui ta on valitud töötajate üldkoosoleku poolt, siis iga niiöelda otsuse 

vastuvõtmiseks ta peab uuesti kokku kutsuma üldkoosoleku. Ja küsima, et mulle esitati selline 

niiöelda vastulause, kas te olete sellega nõus või ei ole. Tal puudub delegatsiooni volitus ühesõnaga 

iseseisvalt otsuseid vastu võtta.“ (Ametiühingute liit)  

Pole karjäärist tulenevat motivatsiooni. Et esindaja rolli hästi täita, toodi olulise eeldusena välja tahe 

seda tööd teha. Usaldusisikute puhul (erinevalt ametiühingust) võib seda tahet piirata asjaolu, et 

pole olemas usaldusisikute karjäärisüsteemi ning ka ettevõttes tähendab see pigem edaspidisele 

karjäärile blokki. 

„...kui sa oled ametiühingu usaldusisik, sul on kusagil areng olemas, organisatsiooni areng, aga kui sa 

oled töötajate usaldusisik, siis sul, siis sa jäädki töötajate usaldusisikuks, sul ei ole motivatsiooni“ 

(Ametiühingute liit) 
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Põhisuhtlus juhtimisstruktuuri kaudu. Usaldusisiku rolli hägusus tuleneb paljuski sellest, et 

informeerimise-konsulteerimise kanalid Eesti ettevõtetes on kas otsesed (väikeste ettevõtete puhul) 

või järgivad juhtimisstruktuuri. Seega on kaasamise ülesannetes keskastmejuhid ning usaldusisikute 

ampluaa ahtake. 

„... raamatupidaja käest saab kõiki tarkusi, mis töötaja ise ei tea. Ja kui arupidamised on, siis 

põhiliselt käivad praktiliselt tegelikult läbi selle raamatupidaja. Et usaldusisikut ei ole vaja.“ 

(Tööandja) 

„See oleks minu meelest nii naljakas, kui nt. meie kollektiivist peaks minema keegi nüüd usaldusisiku 

juurde oma murega ja siis tema tuleb siia *juhataja jutule+. Et see on nagu telefonimäng.“ 

(Usaldusisik)  

„me lävime nende töötajatega igapäevaselt ja otseselt, nii et see usaldus... töötajate usaldusisik, see 

jääb... Noh, see roll ei tule nii suur siit välja. /.../. Et läbi selle *juhtimishierarhia+ töötab asi paremini 

kui läbi usaldusisiku.“ (Tööandja) 

„Personalijuht niikuinii oli see usaldusisik inimestele, et... Kui midagi oli, siis ikkagi tema poole 

pöörduti.“ (Tööandja)  

„... tegelikult selline tööalane igapäevane suhtlemine ja ka õiguste osas, kui tekib küsimusi üles, siis ju 

käib suhtlemine vahetu ülemusega.“ (Tööandjate Keskliit) 

Sõltumine tööandjast, pole ressursse. Siin on vastused, mis panevad UI ebatõhususe tööandjast 

sõltumise ja abistruktuuride puudumise arvele.  

„.. jah, aga selge on see, et siit tulebki *usaldusisiku ja ametiühingute+ vahe, et *usaldusisikul] ei ole 

seda organisatsiooni, eks-ju. Ta on ikkagi üksinda.“ (Tööandja) 

„Muidugi praegu on küll see küsimus üleval, et usaldusisikud ja töötajate esindajad ei ole niiöelda 

sama sõltumatud osapooled kui on vastaspool. Nad pole sõltumatud. Neid survestatakse lepingutega, 

nad jäävad võivad sellest ilma jääda ja...“ (Ametiühingute liit) 

„...töötajate usaldusisikul peale veenmisjõudu ei ole mitte midagi.“ (Ametiühingute liit) 

Tagasihoidlik, initsiatiivitu persoon. Kui usaldusisikuks juhtub olema isik, kes eelistab olla tagaplaanil 

ja mitte algatustega välja tulla, siis leitakse see olevat ebaefektiivne. 

„Ega nad ei trügi kuskile ja neid väga ei ole ju näha. Vahest tulevad istuma personaliosakonda, 

midagi küsima. /.../ Nad ikkagi on pigem üsna passiivsed. Nad ei ole väga oma rolli võtnud.“ 

(Tööandja) 

„Aga jah, ma oleks oodanud rohkem. Et see töötaja oleks aktiivne. Muidugi see töötajate esindaja on 

valitud töötajate poolt. Aga tema iseloomuomadustelt on vast kehv valik praegu“ (Tööandja)  

UI ei puutu esindatavatega reaalselt kokku. Probleem on aktuaalne suurtes organisatsioonides, aga 

ka väikestes juhul, kui UI ei ole tööl täisajaga. Teisalt on siin küsimus ettevõtte eri ametigruppides – 

usaldusisikuid on üks, aga kõrval on suur hulk hoopis teise eriala töötajad. 
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„Sellepärast, et ega usaldusisik ei käi iga päev tööl. Usaldusisik on ka, 2 päeva puhkab, kolmandal on 

tööl. Selle kahe päevaga juhtub juba päris palju siin.“ (Usaldusisik) 

„*Meie usaldusisik+ on ikkagi ju insenertehnilise personali või teenistujate hulgas.../.../ ... töömeestel 

on hoopis teised probleemid ja nende need soovid, mida nad tahavad ettevõttest saada, on hoopis 

teised ja nendel on teised töötingimused“  (Tööandja) 

„Ega see töötaja esindaja ei suuda esindada minusugust kontoritöötajat, näiteks kui ta on liini peal. 

Tal lihtsalt ei jätku teadmisi selleks, et esindada mind mingisuguses küsimuses. Ja kui nüüd siis võtta 

just vastupidi, et võtame töötajate esindajaks kellegi, kes on näiteks kontorist või-või sihukene 

haritum ja laiema silmaringiga /.../ Samas on jälle tema silmaring lihttöölise koha pealt nii kitsas, et 

ta ei saa üldse [aru], millest see lihttööline räägib või ta ei saa üldse aru, milles tema probleem on.“ 

(Tööandja) 

Vähe teadmisi või analüüsivõimet. Peetakse ebatõhusaks, kui usaldusisik on võtnud vaid tehnilise 

töö rolli (nt koondada ettepanekud, anda allkiri), kuid sisuliseks panuseks võib võimekusest vajaka 

jääda.  

„Me tahame seda partnerlust arendada, aga see on üsna viljatu, sest noh, pensionieelsed inimesed, 

nad ei hakka nagu iialgi /rõhutatud sõna/ sellest kaasaegsest ärimõtlemisest aru saama.“ (Tööandja) 

„Keskastmejuht, tingliku nimega, kindlasti on tal selles mõttes paremad eeldused *olla usaldusisik+, et 

ta jagab rohkem matsu ehk tal on eeldatavasti olemas rohkem teadmisi, mis võimaldab nendes 

probleemides orienteeruda.“ (Ametiühingute liit) 

Järgnevalt on näited toodud eeldusest, mis on muutnud UI-d tõhusaks või võiksid vastajate arvates 

olla olulised UI efektiivsuse eeldused. Teatav kattuvus on olemas esindajale oluliste teadmiste ja 

oskustega, kuid siinkohal püüti keskenduda muudele asjaoludele.  

Julgus, initsiatiiv. UI on efektiivne, kui rollitäitja on aktiivne ja initsiatiivikas. UI ei tohiks peljata 

tööandjale teha omapoolseid ettepanekuid ja seista töötajate eest.  

„Võib-olla sellised väiksema staažiga usaldusisikud /.../ ei ole nii enesekindlad ja nad ei julge oma 

probleeme välja tuua, et kardavad ka konflikti tööandjatega.“ (Ametiühing) 

„Mõnikord lihtsalt sobib natukene sõnarohkem inimene, kes tuleb, julgeb öelda midagi.“ (Tööandja) 

Keeleoskus tuli välja ainult ühel korral, kuid iseloomustab usaldusisiku rolli ülekontsernilistes 

töönõukogudes.  

„Ja *keeleoskus+ on ka nõue, millele pidi vastama see inimene. Muidu me ei suuda rääkida kaasa 

kontserni sotsiaalpoliitikas.“ (Tööandja) 

Mitut organisatsiooni koondav esindus. Olukordades, kus töötajad ei pea enda eest seisma mitte 

niivõrd ettevõtte juhi kuivõrd omanike ees (eriti eelarvelistes asutustes), tuleks kasuks, kui samale 

omanikule kuuluvate ettevõtteid või asutusi koondaks üks tegus UI. 

„Meie organisatsioonis pole *usaldusisikut+ vaja, /.../, aga valla allasutused *kokku+ siis võib-olla... 

Võib-olla mingi ühine *töötajate esindus+ võiks olla, et survet avaldada. Nendele poliitikutele“ 

(Tööandja) 
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„Seitsme töötajaga muuseum on nüüd... Noh, üks usaldusisik võimalik valida. Spordiklubi, kus on 

kaheksa treenerit, nad valivad ka. /.../ Ja nüüd ongi küsimus selles, et on vaja siis kokku leppida, et 

antud vallas, kultuuri valdkonna /.../ usaldusisikuna aktsepteeritakse omaniku ehk valla omavalitsuse 

üksuse, /.../ vallavalitsuse poolt seda töötajat ja selle niiöelda asutuse töötajat. Mis on natuke 

vastuolus sellele, et usaldusisik on antud tööandja töötaja.“ (Ametiühingute liit) 

See, et UI omab autoriteeti töötajate seas on tõhusa tegevuse eeldus. Antud vastuse liik seondub 

asjaoluga, et paljudel juhtudel on UI-ks kesktaseme juht. 

„Ta peaks olema juhtkonnale lähedal, aga mitte liiga lähedal. Kõige madalama astme töötaja ei 

sobiks sellesse rolli, tal pole seda autoriteeti töötajate silmis.“ (Tööandja) 

„Ta on juht töötajate hulgas, ta on arvamusliider ja tööandja, teades, et see nii on, saab ju väga hästi 

oma töötajatega hakkama läbi arvamusliidri. Aga ta ei tohi teda allutada ega survestada.“ 

(Ametiühing)  

Tasakaalukas, objektiivne persoon on „rahulik“, „faktipõhine“, „näeb tegelikku olukorda“ jms. 

„Just nimelt. Hästi rahulik, *usaldusisik+ kuulas kõik pooled ära, siis ta mõtles natuke ja ütles oma 

arvamuse. /.../ Et selles mõttes oli nagu hästi-hästi meeldiv.“ (Tööandja)  

„Pead rahulikuks jääma. /.../ Just sellise närviminekuga või sellise asjaga nagu ei saavuta mitte 

midagi.“ (Usaldusisik) 

„...tegelikult esindaja võiks olla pädev ja ta võiks olla neutraalne.“ (Tööandjate liit) 

Tööandjale vastuvõetav persoon. Selleks, et UI saaks oma rolli hästi täita, peab tööandja teda 

tunnistama. 

„Esiteks, peab mul usaldusisikuga olema üks skeem, üks maailmanägemus, eks-ole. /.../ Selles mõttes, 

et ma ei tohi enda aeda tekitada mingit intriganti.“ (Tööandja) 

„Ta on väga lojaalne ja ta on väga kõrgelt hinnatud nii töötaja juhtkonna poolt, nii koostööpartner, 

ka töötajate poolt.“ (Tööandja)  

„Ikka toetab *mind+, ta suhtub sellesse väga lugupidavalt, annab sellele ka omapoolse panuse.“ 

(Usaldusisik)  

Vahetu töötajatega suhtlemine. UI, kes ei puutu töötajatega igapäevaselt kokku, ei saa esindaja tööd 

hästi teha. See on kriitiline koht suurtes organisatsioonides, kus UI-d osad töötajad ei tunnegi. 

„Minu meelest on loogiline, et kesktaseme juht, kes niikuinii igapäevaselt puutub kokku töötajate 

probleemidega, on nende esindaja ka juhtkonnas.“ (Tööandja) 

„... selles mõttes *usaldusisik+ ei pea olema kõrgel *juhtimisstruktuuris+, et ta peab olema just, et ta 

oleks inimesele lähedal /.../, et ta saaks aru just nimelt seda, mis see tavatööline seal all tunneb.“ 

(Tööandja) 

„Tähendab, ikkagi *usaldusisik+ peab olema alt kollektiivist, kellele on need asjad vajalikud. Mitte, et 

ta on teisest ringkonnast, et ta ei tea, ta ei puutu nende meie asjadega kokku nii palju.“ (Ametiühing)  
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Tabel 481. Töötajate usaldusisiku (eba)efektiivsuse eeldused ja põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

UI ebatõhususe põhjused         

a. Ei tea oma rolli X - X X - - - - 

b. Iseseisva otsustuspädevuse puudumine X - - - - - - X 

c. Pole karjäärist tulenevat motivatsiooni - - - - - X - - 

d. Põhisuhtlus juhtimisstruktuuri kaudu X X X X X - X - 

e. Sõltumine tööandjast, pole ressursse X X X - - X - X 

f. Tagasihoidlik, initsiatiivitu persoon X - - - - - - - 

g. UI ei puutu esindatavatega reaalselt kokku X - X - - X - - 

h. Vähe teadmisi või analüüsivõimet X - - - - - - X 

UI tõhususe eeldused         

a. Julgus, initsiatiiv X X X - X X - - 

b. Keeleoskus X - - - - - - - 

c. Mitut organisatsiooni koondav esindus X - - - - - - X 

d. Omab autoriteeti X X X X - - X - 

e. Tasakaalukas, objektiivne persoon X - X - X - - - 

f. Tööandjale vastuvõetav persoon X X X X - - - - 

g. Vahetu töötajatega suhtlemine X X X X - - - - 

Tabel 482. Töötajate usaldusisiku (eba)efektiivsuse eeldused ja põhjused – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  UI ebatõhususe põhjused         

a. Ei tea oma rolli - - - - X - X X 

b. Iseseisva otsustuspädevuse puudumine X - - - - - - - 

c. Pole karjäärist tulenevat motivatsiooni - - - - - - - - 

d. Põhisuhtlus juhtimisstruktuuri kaudu X X X X X - X - 

e. Sõltumine tööandjast, pole ressursse X X X - - - - - 

f. Tagasihoidlik, initsiatiivitu persoon X - - - X - - - 

g. UI ei puutu esindatavatega reaalselt kokku X - - - X - X - 

h. Vähe teadmisi või analüüsivõimet X - - - - - - - 

UI tõhususe eeldused         

a. Julgus, initsiatiiv X X X - - - - - 

b. Keeleoskus X - - - - - - - 

c. Mitut organisatsiooni koondav esindus - - - - X - - - 

d. Omab autoriteeti X X - X X - X - 

e. Tasakaalukas, objektiivne persoon X - - - - - X - 

f. Tööandjale vastuvõetav persoon X X - - X X X X 

g. Vahetu töötajatega suhtlemine X - X X X X - - 

Tabel 483. Töötajate usaldusisiku (eba)efektiivsuse eeldused ja põhjused – tööandja vastuste liigid esindaja 
olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

  UI ebatõhususe põhjused     

a. Ei tea oma rolli - - X - 



415 

 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

b. Iseseisva otsustuspädevuse puudumine - - - X 

c. Pole karjäärist tulenevat motivatsiooni - - - - 

d. Põhisuhtlus juhtimisstruktuuri kaudu X X X X 

e. Sõltumine tööandjast, pole ressursse - - - X 

f. Tagasihoidlik, initsiatiivitu persoon - - X X 

g. UI ei puutu esindatavatega reaalselt kokku - - X X 

h. Vähe teadmisi või analüüsivõimet - - - X 

UI tõhususe eeldused     

a. Julgus, initsiatiiv X - X X 

b. Keeleoskus - - X - 

c. Mitut organisatsiooni koondav esindus - - X - 

d. Omab autoriteeti X X X X 

e. Tasakaalukas, objektiivne persoon X - X X 

f. Tööandjale vastuvõetav persoon X - X - 

g. Vahetu töötajatega suhtlemine - X X X 

 

5.3 Ametiühing 

5.3.1 Sissejuhatus 

Ametiühinguga seotud uurimisküsimused on käsitletud järgnevates alapeatükkides (paksus kirjas). 

 Millised tööandjate hoiakud ja praktikad mõjutavad ametiühingute loomist ja tegutsemist? 

Millised tööandjate hoiakud ja praktikad mõjutavad töötajate astumist ametiühingutesse ja 

osalemist ametiühingutes? Millisel moel tööandjad toetavad ametiühingute tegutsemist 

töötajate esindamisel? -  Tööandjate suhtumine ametiühingutesse / Ametiühingute loomist 

ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad / Ametiühingute loomist ja 

tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad / Tööandjale sobilike ametiühingute 

tunnused. 

 Kas ja milliseid töötajate õigusi rikutakse seoses aü-ga? (õigus kuuluda, olla valitud esindaja). 

Miks neid õiguseid rikutakse? Kuidas oleks võimalik vältida töötajate õiguste rikkumist? – 

Ametiühinguga seotud rikkumised. 

 Millised ametiühingute hoiakud ja praktikad mõjutavad töötajate astumist ametiühingutesse 

ja osalemist ametiühingutes? Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute 

praktikad / Ametiühingute tegusemist ja loomist pärssivad ametiühingute praktikad.  

 Kas ja millistes individuaalsetes vaidlustes ametiühinguid töötajaid esindavad? Millisel moel 

toimub töötajate esindamine, näiteks töötaja kaebus konkreetses küsimus või ka vaidlus 

ametiühingu poolt märgatud üldise rikkumise pinnalt? Millisel moel toimub töötajatele 

õigusabi andmine, näiteks töötaja pöördumisel või üldise töötajate koolitamise korras? - 

Ametiühingute proaktiivsus / Liikmete- ja mitte-liikmete huvide kaitsmine. 

 Miks ametiühingute liikmelisus väheneb? – Ametiühingu liikmelisuse vähenemise põhjused. 

Antud alapeatükkide sihtrühmad on vastaja tasand (TA, AÜ, UI või muu esindaja organisatsioonis, TA 

ja AÜ haru- ja keskliit), vastaja organisatsiooni suuruse lõikes, vastaja esindaja olemasolu ja tüübi 

lõikes. 
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5.3.2 Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad ja takistavad praktikad 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Millised tööandjate hoiakud ja praktikad mõjutavad ametiühingute loomist ja 

tegutsemist? Millised tööandjate hoiakud ja praktikad mõjutavad töötajate astumist 

ametiühingutesse ja osalemist ametiühingutes? Millisel moel tööandjad toetavad ametiühingute 

tegutsemist töötajate esindamisel?  

Vastused on koondatud järgmistesse gruppidesse: 

1. Tööandjate suhtumine ametiühingutesse; 

2. Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad; 

3. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad; 

4. Tööandjale sobilike ametiühingute tunnused. 

Tööandjate suhtumine ametiühingutesse 

Vastuste liigid – suhtumine ametiühingutesse 

1. Neutraalne 
2. Negatiivne 
3. Positiivne 

 

Neutraalne. 

„Mis see ametiühing, mis see tähendama peab, et siis... töötajad moodustavad ise endale ... ja kogu 

lugu. Aga mis /.../ see ametiühing teeb siis?“ (Tööandja) 

Negatiivne. 

„Noh ta püüab seda ametiühingut naeruvääristada. Kasvõi see situatsioon, et nüüd sa oled 

ametiühingu liige, nüüd sa oled kõva mees, eks ole.“ (Ametiühing)  

„Need on sihukesed hästi väiksed asjad, kus on aru saada, et tegelikult hästi negatiivselt nagu 

tööandja suhtub ametiühingusse.“ (Usaldusisik)  

Positiivne. 

„Et juhtkond konkreetsel juhul on küll selline, et, et kui töötajad näitavad üles initsiatiivi, siis ma 

arvan, et... Juhtkonnal ei ole midagi selle vastu.“ (Tööandja) 

„Me teame , et nad on olemas. See ongi kogu suhtumine, meil ei ole ei mingit negatiivset ega pole 

positiivset, positiivne suhtumine tuleb sellest, et nad on toredad inimesed.“ (Tööandja) 

„Kui see *ametiühing+ loodi, siis oli vastupidi, tähendab, suhtuti juhtkonna poolt väga positiivselt 

asjasse jne. Ja tegelikult, see algatus tuli juhtkonna poolt alguses jah, ma mäletan, siin aastat 15 

tagasi, 20.“ (Ametiühing)  
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Tabel 484. Tööandjate suhtumine ametiühingutesse – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

    Negatiivne X X X X - X X X 

    Neutraalne X X X X - X X - 

    Positiivne X X - - - - X - 

Tabel 485. Tööandjate suhtumine ametiühingutesse – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

    Negatiivne X X X X X X X - 

    Neutraalne X X - X X X X - 

    Positiivne X X - - X X - - 

Tabel 486. Tööandjate suhtumine ametiühingutesse – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi 
lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Negatiivne X X X X 

Neutraalne X X X X 

Positiivne X X X X 

Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad 

Vastuste liigid - tööandja hoiakud ja personali praktikad, mis soodusta(k)sid ametiühingu loomist ja 

tegutsemist, sh töötajate astumist ametiühingutesse ja osalemist ametiühingutes 

1. Halvad töötingimused; 
2. Hoolimatu suhtumine töötajatesse, uus juhtkond; 
3. Juhtkonna koostöö või koostöövalmidus; 
4. Kollektiivsed läbirääkimised ja liikmeid eelistav leping; 
5. Koondamine; 
6. Liikmemaksu kinnipidamine; 
7. Palgakärped või soodustuste vähendamised; 
8. Soodustavad praktikad puuduvad; 
9. Traditsiooniline sektor, ammune ametiühing; 
10. Tööandjate liidud. 

 
Halvad töötingimused viitavad töötajate rahuolematusele töökorraldusega, palgaga vms. 

„Muidugi tulevad uued ametiühingud sellistes ettevõtetes, kus on probleemid ja töötajad ei leia 

endale muud väljundit kaitseks.“ (Ametiühing)  

„Sellised *ettevõtted+, kus on palju töötegijaid ja töötingimused on kehvemad, tehniline tase viletsam, 

et oleks ka AÜ-l mingi koht...“ (Tööandjate liit) 

Hoolimatu suhtumine töötajatesse, uus juhtkond. Siin all on vastused, mis räägivad halvast 

emotsionaalsest kliimast töökohal. Ka juhtkonnavahetus (või kartus selle ees) on ametiühingu teket 

soodustav tegur. 



418 

 

„Et niikaua *ametiühinguid ei teki+, kui on need suhted normaalsed ja sellised... Noh, ettevõte toimib 

ja töö toimib ja ei minda nagu selliseks... Noh, juhtkond ei lähe väga jõuliseks, ei ole autoritaarne./.../ 

Või kui toimuks juhtkonna vahetus, et tuleks keegi selline väga, noh, ütleme a la kõik välja ja tulevad 

uued...“ (Tööandja) 

„Valdavalt on see ikkagi mingisugusest ebaõiglusest tulnud. Ehk nad ei ole rahul selle olukorraga, mis 

on tekkinud või mis tekitatakse. /.../ See on kõige selgem näide, kus inimesed ei ole rahul selle 

suhtumisega, mis just neisse kui töötajatesse.“ (Ametiühingute liit) 

Juhtkonna koostöö või koostöövalmidus on mõneti üllatuslikult asjaolu, mida mainitakse 

ametiühinguliikumist soodustavana ja seda nii ametiühingu tekkimise kui tegutsemise aspektist. 

„... meie ise võtame *ametiühingud+ kokku kvartaalselt, teeme neile ülevaateid ja ka püüame neid 

harida ja arendada, et nad nagu kogu kontserni tegevusest aru saaksid rohkem. Ma arvan, et me 

oleme nende arendamisega ikka väga palju tegelenud.“ (Tööandja) 

„... me ise tahtsime, et meil oleks keegi töötajate esindaja. Palusime, et valige endale üks inimene, 

kellega me saaksime läbi rääkida ja /.../. No vot ja siis /.../ peale seda tekkiski siis see ametiühing ka 

meil.“ (Tööandja) 

„Kui ka tööandja näeb, et selle ametiühingu *näol+ ei ole tegemist mingisuguse kolliga. Jah, täitsa 

saab nendega rääkida asjadest ja saab kokku leppida, ja see on isegi tööandjale kasulik, et ta saab 

suure hulga inimeste informeerimise kohustuse anda kellelegi teisele, eks.“ (Ametiühingute liit) 

„No mina tean neid ettevõtjaid, kes on ju ise lausa mitu ametiühingut loonud ettevõttes, et oleks 

rohkem, kellega rääkida. Nii et ma usun, et siin võib olla ka vastupidiseid näiteid, kus tööandjad on ise 

soodustanud nagu partnerite paljusust, et...“ (Tööandjate liit) 

Kollektiivsed läbirääkimised ja liikmeid eelistav leping. Kui tööandja räägib ametiühinguga läbi 

kollektiivlepingu osas või, enamgi veel, on sõlminud lepingu, milles on ametiühingu liikmeid 

eelistavad tingimused, siis on lisab see ametiühingu tegutsemisele hoogu. 

„Ettevõtte koduleheküljel on kokkulepe ametiühinguga, on kollektiivleping üleval, tegelikult. Seal on 

kirjeldatud, kes on ettevõtte tööandja partnerid ja kollektiivleping on seal olemas. Töötajale antakse 

kollektiivleping tööle asumisel tutvumiseks. See nagu soodustaks *ametiühingu tegutsemist ja 

liikmete lisandumist+.“ (Ametiühing) 

„Ma ei tea, kuidas teistel, aga meil näiteks on *kollektiivlepingus+ mingid teatud hüved on ka ainult 

ametiühingu liikmetele./.../ Need on nüüd natukene diskrimineerivad.“ (Ametiühingud) 

„Ja noh, kindlasti see kollektiivleping, mis on meil sündimas, on neil üks argument, miks inimesed 

peaks sinna astuma.“ (Tööandja) 

„Kollektiivlepingu sõna on mitu korda öeldud. Kui selle saad ikka, *siis see soodustab ametiühingu 

tegutsemist+“ (Ametiühingute liit) 

Koondamine, palgakärped, soodustuste vähendamised. Ametiühingud aktiviseeruvad mitte ainult 

siis, kui töötingimused on halvad, vaid ka siis, kui need on olnud head, kuid mingil põhjusel (nt masu) 

järsult halvenevad.  
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„Ma kujutaks ette, et *ametiühingu liikmelisus+ peaks olema kasvanud praegu, kuna ütleme, 

majanduslik olukord on selline. Idee järgi. Siin on palgad olnud külmutatud, siin on inimesi koondatud 

suhteliselt lihtsalt, nüüd on töölepingu seadus muutunud, et ma just näeks, et see oleks just see 

põhjus, miks nad võiksid koonduda ametiühingutesse.“ (Usaldusisik) 

„Ja muidugi kõige parem aasta oli see masu aasta, sellepärast, et siis inimestel juba kindlus kadus 

jälle ja hirm oli suur ja siis astus 15 liiget aasta jooksul.“ (Ametiühing) 

„Need koondamised olid põhimõtteliselt möödas, aga inimesed kaotasid muidugi oma sissetulekutes 

*ja ametiühingu liikumine hoogustus+. /.../ Ühed on sellised inimesed, kes saavad aru, et on väga 

rasked ajad ja teised inimesed arvavad, et see ei loe, et muudkui maksa aga.“ (Tööandja) 

„*Ametiühing+ tekkis sellepärast, et firmal oli toorme puudujääk ja me olime sunnitud saatma 

*töötajad+ sundpuhkusele.“ (Tööandja) 

„Ja miks me selle ametiühingu lõime? Noh tegelikult, ausalt öeldes, ega ametiühingut ei oleks vaja, 

kui tööandja ei survestaks. /.../ Ja oligi, ega meil siin 2 aastat tagasi /…/ taheti palkade kallale, 

töötasude kallale hakata ja hakata mõjutama ja noh, meil vanasti ammu plaanis olnud see 

*ametiühingu loomine+ ja siis võtsime kätte.“ (Ametiühing)  

Liikmemaksu kinnipidamine. Kaks tööandjat leidsid, et liikmemaksu kinnipidamine nende poolt on 

olnud vastutulek ja hõlbustanud ametiühingute tegutsemist nende ettevõttes. 

„Isegi meie ametiühingu liider, see liidu liider ütles, et kui te *st tööandja+ peaksite selle liikmemaksu 

kogumise jätma meie *st ametiühingu+ võlule, siis ametiühing kukuks kokku. Siis me kaoks maamuna 

pealt.“ (Tööandja)  

Soodustavad praktikad puuduvad koondab vastuseid, kus ei osatud ühtegi sellist tööandjapoolset 

tegevust või tegematajätmist välja tuua, mis ametiühingute loomisele või aktiivsemale tegutsemisele 

õhutaks. 

„Mina arvan, et ei ole meil midagi sellist, mis soodustaks *ametiühingu+ tegevust. Mina ei leia küll 

midagi sellist.“ (Tööandja) 

„Tööandjana me ei ole takistanud /rõhutatud sõna/ ametiühingu tegutsemist, aga me ei ole ka 

niiöelda lipukesi lehvitanud ja üles kutsunud oma töölisi. See on inimese vaba valik. Kui ta tahab, 

palun, me ei tee takistusi, me ei õhuta, me ei tee midagi.“ (Tööandja) 

„Ma ei tea, vaevalt, et mingi praktika mõjutaks.“ (Usaldusisik) 

Traditsiooniline sektor, ammune ametiühing ei ole otseselt tööandja praktika ega hoiak, küll aga 

toodi välja, et „meie sektoris on ametiühing tavaline“ või „see on siin juba ammusest ajast“ kui tegur, 

mis soodustab jätkuvat tegutsemist. Traditsioonilised sektorid on peamiselt meditsiin, transport, 

energeetika. 

„Et Eestis on need, kes on, ja need ettevõtted, kus *ametiühing+ on ajalooliselt olnud, seal ta jääb./.../ 

Kui *töötaja+ kord on sinna *ametiühingusse+ sisse astunud, see peab ikka väga tõsine põhjus olema 

välja astuda.“ (Tööandja)  

„Ametiühing on meil koguaeg olnud. See ettevõte on moodustatud seitsekümmend kaks, mina ise 
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olen töötanud siin üle kahekümne aasta, et tegelikult on meil koguaeg ametiühingu liikmed olnud.“ 

(Tööandja) 

„Et selline järjepidevus, mis on tulnud kuskilt nõukogude ajast ja edasi... Muidugi, ametiühingud on 

niiöelda kaasajastunud ja muutunud natukene teistsuguseks.“ (Ametiühingute liit) 

Tööandjate liidud. Kui tööandjad ühineksid liitudesse ja teeksid haru tasandil rohkem koostööd, 

oleks ka töötajatel rohkem põhjust ametiühingusse astuda ja ametiühingud oleksid tugevamad.  

„Ja siis *tööandjad+ tulid seal välja sellega, et miks te meid pommitate, meie maksame LLL-s ju suht 

korralikku palka, miks te näiteks MMM-s ei nõua palka. /.../  Ütlesin: /.../ te kuulute ju ZZZ liitu, 

sõlmige YYY ametiühinguga sektorikokkulepe laiendatult, siis teab ka MMM [...] seda miinimumi, 

milles on kokku lepitud. Loomulikult on lihtne öelda, miks ametiühing ei tegele. Aga kui aü üksinda 

peab teiega võitlema, MMM-ga võitlema jne, siis ta on ka nii tugev nagu ta just on, aga loomulikult ei 

suuda ta kõike, et teil on võimalik ise muuta konkurentsitingimusi ausamaks ja õiglasemaks.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 487. Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad – vastuste liigid 
vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Halvad töötingimused X X - - X X - - 

Hoolimatu suhtumine töötajatesse, uus juhtkond X X - - X - X X 

Juhtkonna koostöö või koostöövalmidus X X - - X X X X 

Kollektiivsed läbirääkimised ja liikmeid eelistav leping X X - - - X X X 

Koondamine, palgakärped, soodustuste vähendamised X X X X - X X X 

Liikmemaksu kinnipidamine X - - - - - - - 

Soodustavad praktikad puuduvad X X X - - - X - 

Traditsiooniline sektor, ammune ametiühing X X - - X X - - 

Tööandjate liidud - - - - - - - X 

Tabel 488. Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad – vastuste liigid 
vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Halvad töötingimused X X - - - X - - 

Hoolimatu suhtumine töötajatesse, uus juhtkond X X - - X X - - 

Juhtkonna koostöö või koostöövalmidus X X - - - - - - 

Kollektiivsed läbirääkimised ja liikmeid eelistav leping X X - - - - - - 

Koondamine, palgakärped, soodustuste vähendamised X X X X X X X - 

Liikmemaksu kinnipidamine X - - - - - - - 

Soodustavad praktikad puuduvad X X - - X - X - 

Traditsiooniline sektor, ammune ametiühing X X - - X - - - 

Tööandjate liidud - - - - - - - - 

Tabel 489. Ametiühingute loomist ja tegutsemist soodustavad tööandja hoiakud ja praktikad – tööandja 
vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 
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  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Halvad töötingimused X - - - 

Hoolimatu suhtumine töötajatesse, uus juhtkond X - X - 

Juhtkonna koostöö või koostöövalmidus X X - X 

Kollektiivsed läbirääkimised ja liikmeid eelistav leping - X - X 

Koondamine, palgakärped, soodustuste vähendamised - X X X 

Liikmemaksu kinnipidamine - X - X 

Soodustavad praktikad puuduvad X X X X 

Traditsiooniline sektor, ammune ametiühing X X - X 

Tööandjate liidud - - - - 

Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad 

Vastuste liigid - tööandjate hoiakud ja personali praktikad, mis pärsivad ametiühingute loomist ja 

tegutsemist, sh töötajate astumist ametiühingutesse ja osalemist ametiühingutes 

1. Ajutise tööjõu kasutamine; 
2. Ametiühingu vältimine; 
3. Kaasaegsed töötingimused; 
4. Kaasav juhtimine; 
5. Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine või halvendamine; 
6. Kõrgem palgatase; 
7. Liikmemaksu kinnipidamisega mõjutamine; 
8. Omanikud eemal; 
9. Pärssivad praktikad puuduvad; 
10. Töötajad laiali erinevates piirkondades; 
11. Töötajate usaldusisikute eelistamine AÜ-le; 
12. Töötajatelt allkirjade väljameelitamine; 
13. Väike kollektiiv, mitteametiühinguline eriala. 

 

Ajutise tööjõu kasutamine või suur tööjõu voolavus on selline praktika, mis ei ole soodne pinnas 

ametiühinguliikumiseks ettevõttes.  

„Pigem on meil see ettevõte nihuke mitte nüüd läbikäiguhoov, aga sihuke, kus väga pikalt ei taheta 

olla. Noh, SSS töö nagu väga prestiižne ei ole, eks. Et siis töötajad ei ole väga hingega selle töö juures 

ja ka nende tingimuste parandamise juures. Et otsitakse... Pigem energiat raisatakse kuskilt ettevõtte 

väljast mingitele asjade otsimisele kui selle töö parandamisele.“ (Usaldusisik) 

„Aga üldiselt on, kuna praegu kasutatakse nn. ajutist tööjõudu, mitte põhilepinguga, vaid ajutisega, 

siis nad ei olegi huvitatud, sest et miks ta maksab *ametiühingu+ maksu, kui ta sügisel lastakse jälle 

lahti?“ (Ametiühing) 

Ametiühingu vältimine on hirmuõhkkonnana nii ennetav kui olemasoleva ametiühingu tegutsemist 

pärssiv praktika – siia alla käivad ametiühingute ignoreerimine ja mittekaasamine, ametiühingu 

liikmete ebavõrdne kohtlemine, otsene ähvardamine jms. (vt. ka ametiühinguga seotud rikkumised) 

„Mina võin omalt poolt öelda, et meid lihtsalt ignoreeritakse. Küsitakse küll, kuidas läheb , aga muidu 

lihtsalt ei taha suhelda.“ (Ametiühing) 
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„Kõik kardavad teha ametiühingu rakukest, samamoodi midagi astuda, sest on öeldud juba vist tänu 

meie algusele, et need tuleb alges välja juurida, muud edasiarengud.“ (Ametiühingud) 

„No näiteks *tööandjad+ loovad kuvandi, et ametiühing ei teki sinna, kus kõik on hästi. Et meil on niigi 

kõik hästi. Ja see hea tuleb tööandja käest ja tööandja poolsel algatusel, ametiühingul ei ole siin nagu 

rolli, ehk et siis niisuguste osavate manipulatsioonide käigus luuakse ametiühingust kuvand kui 

kellestki või millestki, kes tuleb niiöelda meie õuele tüli norima.“ (Ametiühingute liit) 

Kaasaegsed töötingimused on ametiühingu teket ennetav praktika. Siia alla käivad head 

olmetingimused, motivatsioonisüsteemid ja soodustused töötajatele.  

„Meil on, ma julgen arvata, erinevate ettevõtetega võrreldes päris palju ikkagi soodustusi töötajatele. 

Päris olulisi soodustusi. Need töötingimused on minu meelest ka rahuldavad.“ (Tööandja) 

„Kui inimesel on probleem, siis ta peab ühinema mingisugusesse organisatsiooni ja hakkama 

taotlema oma õigusi. Aga meil ei ole niisugust probleemi /.../ inimestel on head töötingimused.“ 

(Tööandja) 

„Kui ma annan töötajatele rohkem võimalusi, siis minu meelest töötajal ei olegi nagu vajadust seda 

ametiühingut sinna tekitada ju. Miks ma peaksin siis astuma ametiühingusse, maksma ametiühingu 

liikmemaksu, kui tööandja mulle tegelikult kõiki neid asju võimaldab?“ (Ametiühingute liit)  

Kaasav juhtimine on praktika, mis on pigem keskendunud emotsionaalsele kui materiaalsele poolele 

töösuhtes.  

„...kui see kuulumisvajadus on ühesõnaga rahuldatud ettevõtte poolt tervikuna, kui *on+ rahulolu ja 

kuuluvustunne, meie-tunne ettevõtte puhul, siis ma arvan, et ametiühingutel ei ole eriti seda kohta, 

kuhu tulla.“ (Tööandja) 

„... palkasid tõsteti ja meie heaolu ja üldse see elu ja kõik läks siin ülesmäge ja noh, inimesed said 

palju rohkem infot ja hakkas kuidagi … läks asi nagu rõõmsamaks. Ja siis tuli kohe seis 

ametiühinguliikmeks astujatega.“ (Ametiühing) 

„Hästi avameelselt jagame infot, põhjendame erinevaid otsuseid. /.../ Et minu meelest me hindame ja 

väärtustame oma personali, et ma ei näeks nagu põhjust *ametiühingusse astuda+.“ (Tööandja) 

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine või halvendamine. Praktika, mis ametiühingutele ei meeldi 

ja mida ka tööandjad möönavad ametiühingu tegevust pidurdavana, on kollektiivlepingu tingimuste 

laiendamine kõigile töötajatele. Ka lepingu tingimuste muutumine ebasoodsamaks nõrgestab 

ametiühingu positsiooni ettevõttes.  

„Jah, laiendame *kollektiivlepingu tingimusi+ kõigile. Kõikidele töötajatele sellel ettevõttel. Küsija:  

Aga miks? Vastaja: Mina ütleks niimoodi, et miks me peaksime soodustama ametiühingusse 

astumist.“ (Tööandja) 

„Ja ma olen ka öelnud, et teate lugupeetud mitteametiühingu liikmed, te sobrate käega minu 

rahataskus, sest seda kõike, kui me saaksime tõesti nii, et kõik need soodustused kehtivad ainult 

ametiühingu liikmetele, siis oleks mul rohkem tõesti liikmeid.“ (Ametiühing)  
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„Ei, täna enam ei ole ja ka paljud liikmed hakkasid ametiühingust välja astuma pärast seda, kui oli see 

kollektiivleping, sest nad leidsid, et see on alternatiiv ja parem alternatiiv, kui on ametiühing.“ 

(Usaldusisik) 

„Eelmisel aastal me külmutasime paar kollektiivlepingu punkti, et tulla vastu ettevõtjale, siis 

porisetakse, et miks te niimoodi teete.“ (Ametiühing)  

„Aga nüüd /.../ viimastel aastatel on iga aasta või isegi tihemini tööandjad nö, juhtkond, juhid 

vahetunud. Nõukogu vahetab kogu aeg välja neid, kas siis põhjusega või põhjuseta, mina ei tea. Ja 

siis iga uus juht on siis mõne punkti sealt kollektiivlepingust ära nullinud, nii et praegu sel ei olegi 

mingit mõtet enam.“ (Ametiühing)  

Kõrgem palgatase on mainitud kui ametiühingut ennetav praktika. „Kõrgem“ võib tähendada üle 

keskmise palga (antud piirkonnas) või ka üle keskmise antud harus.  

„Aga et palgatase on olnud võrreldav naabritega või üleaedsetega, noh siis... Ma ei saa öelda, jah, 

sest praktikas ei ole seda suhete teravust.“ (Tööandja) 

„Teine pool, miks ma arvan, et töötajad ei ole ka väga sellele *ametiühingule+ rõhunud, on see, et 

nende palgad on tõusnud üle Eesti keskmise.“ (Tööandja) 

„Lõpuks  saavad ju kõik aru, et kui sa ajad selle palgataseme tööandjale üle mõistuse suureks, et sa 

võid tööst ilma jääda üldse. Eks inimesed ikka saavad aru küll.“ (Ametiühingute liit)  

 Liikmemaksu kinnipidamisega mõjutamine. Üks praktika, millega tööandjad olemasoleva 

ametiühingu liikmelisust mõjutada saavad on liikmemaksu kinni pidamine ja selle korraldus. 

„ Ja iga aasta alguses *peab ametiühingu liige esitama avalduse, et tööandja peaks kinni tema 

liikmemaksu+. /.../ See võimaldab natukenegi niiöelda meelde tuletada, et mõelge enne, kui te 

automaatselt maksate, eks-ju.“ (Tööandja) 

„Ja kuna tööandja … mina kaotasin kohe sellega /.../ pooled *liikmed+ kohe, kui tööandja keeldus 

võtmast ametiühingu maksu. Sest inimesed on tegelikult laisad, nad ei viitsi, ta peab 

otsekorralduslepingu tegema ja isiklikult hoolitsema selle eest, et ametiühingu liikmemaks saab 

makstud.“ (Ametiühing)  

Omanikud eemal. Üks põhjus, miks ametiühinguid ei teki, seisneb selles, et töötajatel pole kohapeal 

õieti kellelegi nõudmisi esitada – otsused sünnivad kaugemal, aga otsustajateni ei ulatuta.  

„Me oleme sihtasutus ja me allume põhimõtteliselt linnale. Linn finantseerib meid. Ma ei tea, kuidas 

siis, kuidas ametiühing siis välja peaks nägema? Kas ta peaks siis kõigi linna allasutuste suhtes olema 

mingi ametiühing või ma ei tea, ma ei kujuta ette praegu“ (Usaldusisik) 

„Ma võin öelda jah, sellepärast et meie juhatus koosneb *mitte-Eesti] kodanikest, kes teavad väga 

hästi, mida ametiühing tähendab ja milliseid probleeme see tööandjale endaga kaasa toob. Ja meie 

juhatus on teinud kõik oleneva selleks, et me saaks hakkama ilma igasuguste ametiühingute ja 

muude selliste liikumisteta.“ (Tööandja) 
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„Et teine kaheksakümmend viis protsenti on see, et omanik ja kapital on väliskapital. Väliskapitali on 

tulnud esindama väliskapitali esindaja; sealt emariigist tuleb doonorriiki ja siin ta käitub nii, nagu tal 

kodus kunagi ei ole lubatud käituda. Ta ei käitu hea tava kohaselt.“ (Ametiühingute liit)  

„*Riigist+, kust MMM kett pärit on, omanikud ütlesid, et me võitleme ametiühingu vastu või ei lase 

ametiühingut oma ettevõttesse, aga kui ametiühing siiski tekib, me ei saa tast jagu, siis ma panen 

selle poe kinni lihtsalt.“ (Ametiühingute liit) 

Pärssivad praktikad puuduvad koondab (tööandjate poolseid) vastuseid, mida sellise otsese 

küsimuse peale antakse.  

„Ma ei tee ega jäta tegemata selleks *et ametiühingu tegevust pärssida+ mitte midagi. Ausalt öeldes 

ma ei mõtle selle peale, et ma peaks midagi tegema, et töötajad kas läheksid ametiühingusse või 

vastupidi - ei läheks ametiühingusse.“ (Tööandja) 

Töötajad laiali erinevates piirkondades. Ametiühingu tegevus on raskendatud, kui tööandja 

struktuur on üles ehitatud nii, et töötajad asuvad alaliselt eri piirkondades. Ühele usaldusisikule 

antud vaba aeg ei võimalda eemal asuvate töötajatega piisavalt tihedat kontakti hoida. 

„... mul on raske seda asja ajada, sest nüüd ma paari inimesega rääkisin, nad võtsid mõtlemisaega. 

Sest, et meil on tööspetsiifika, meil on talvel /…/ mõnda inimest ma näen ainult ajutiselt, mõnda ma 

ei näe üldse terve hooajaga. Me oleme mööda vabariiki laiali.“ (Ametiühing) 

„Meil on ju kokkulepitud, et /.../ peausaldusisik on vabastatud ja ta peaks seda tegema. Aga temal on 

Eesti tööregioon, kuidas ta peaks Eesti peale jõudma? Teil on tööandjal igas punktis juhataja, miks 

tema peab kõike üksinda jõudma, samuti tahame meie sellist struktuuri, samuti meie tahame seda 

kompensatsiooni. Siis ongi selline vaidlus. See on probleem.“ (Ametiühingute liit) 

Töötajate usaldusisikute eelistamine AÜ-le on spetsiifiline olukord, kui olemas on mõlemat tüüpi 

esindajad; ametiühingul on raskem selles olukorras tõhusalt tegutseda, sest tööandja ajab 

meelsamini asju töötajate usaldusisikuga. Samuti on siin all vastused ettevõttest, kus on olemas 

ainult töötajate usaldusisik ja see rahuldab nii tööandjat kui töötajaid.  

„No *juhtkond suhtub ametiühingutesse+ selgelt negatiivsemalt kui usaldusisikutesse. Et noh, 

ametiühing on muidugi vähem olnud, /.../ aga jah, selgelt nagu kehvemini kui usaldusisikutesse.“ 

(Usaldusisik) 

„Tuli *ametiühingu usaldusisiku+ tähtaeg, *ta+ valiti ümber töötajate usaldusisikuks, ja siis hakkaski 

see trall pihta, et kui meil *st tööandjal+ on midagi vaja, siis  me temaga *st töötajate usaldusisikuga+ 

teeme diili ära, siis ametiühing jääb eemale.“ (Ametiühingute liit)  

Töötajatelt allkirjade väljameelitamine teeb olemasolevaid ametiühinguid jõuetuks, sest töötaja on 

oma õigustest vabatahtlikult loobunud. See ei ole alati tööandja pahatahtlik käitumine, küll aga 

töötajate allaheitlikkuse ja harimatuse ära kasutamine. 

„Mitu korda olen rääkinud neile: „Kas te üldse teate, millele te alla kirjutate?“. Sest mõnikord on 

lepingus vale ametinimetus ja siis võivad tekkida probleemid pensionile minekuga. Võib ju minna 

sooduspensionile või tavalisele.“ (Ametiühing) 
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„... tööandja, ma ütlen, väga häbiväärselt /.../ kutsus *töötajad+ ükshaaval letti, eriti oli see just FFF-s, 

ja lihtsalt rääkis nendega nö. silmast-silma ja koputas nende töötajate südametunnistusele, mida 

iganes, ja seal oli inimesi, kes murdusid.“ (Ametiühing)  

„Või veel kurvem, meie sektoris on ka tüüpiline see, et /.../ ametiühingu liikmed pöörduvad 

ametiühingu poole alles siis, kui nad on juba kuhugi alla kirjutanud. /.../ Tegelikult me püüame neid 

koguaeg kasvatada, et allakirjutamisega ei ole kiiret. Alati on õigus nõu pidada ja selle jaoks me 

olemas olemegi.“ (Ametiühingute liit) 

Väike kollektiiv, mitteametiühinguline eriala ei ole otseselt praktika, kuid siiski oluline tegur, mis 

soodustab või pärsib ametiühingu teket konkreetses ettevõttes. Vastajate arusaam „väiksusest“ 

varieerub siiski suuresti. 

 „Üks teema on kindlasti see, et see asutuse väiksus on. Ma arvan, et see ametiühing võiks tulla minu 

maailmas, ettekujutuses noh, alates kahekümnest inimesest.“ (Tööandja) 

„väikese tööandjana, siis mina näen ja siin meie puhul nüüd küll, et *ametiühingul+ ei ole mõtet.“ 

(Tööandja) 

„Aga enne seda tegelesime tehnoloogiaga ja töötasime välja automaatikalahendusi. Sellepärast meil 

polegi ametiühingut. /.../ Meid on vähe. Teate küll, et ametiühinguga kaasnevad igasugused asjad, 

peab liikmemaksu maksma, mingit dokumentatsiooni pidama.“ (Usaldusisik)  

„Meil on väikesed kollektiivid, jääme inimsuhete tasemele, töötajad valivad endale ise lauad ja 

toolid.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 490. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad – vastuste liigid 
vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ajutise tööjõu kasutamine - X X - - - - - 

Ametiühingu vältimine X X X - - X X X 

Kaasaegsed töötingimused X - X - - X X X 

Kaasav juhtimine X X - - X - - - 

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine või 
halvendamine 

X X X - X X X - 

Kõrgem palgatase X X - - - - X X 

Liikmemaksu kinnipidamisega mõjutamine X X - - - X - X 

Omanikud eemal X - X - - X - X 

Pärssivad praktikad puuduvad X X X - - - - - 

Töötajad laiali erinevates piirkondades X X - - - X - - 

Töötajate usaldusisikute eelistamine AÜ-le X - X - - X - - 

Töötajatelt allkirjade väljameelitamine - X - - - X - X 

Väike kollektiiv, mitteametiühinguline eriala X - X X X - - X 
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Tabel 491. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad – vastuste liigid 
vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ajutise tööjõu kasutamine - X X - - - - - 

Ametiühingu vältimine X X X - X X - - 

Kaasaegsed töötingimused X - X - - - - - 

Kaasav juhtimine X X - - X - - - 

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine või 
halvendamine 

X X X - X X - - 

Kõrgem palgatase X X - - X - - - 

Liikmemaksu kinnipidamisega mõjutamine X X - - - - - - 

Omanikud eemal X - - - - - X - 

Pärssivad praktikad puuduvad X X - - X - X - 

Töötajad laiali erinevates piirkondades X X - - - - - - 

Töötajate usaldusisikute eelistamine AÜ-le - - X - X - - - 

Töötajatelt allkirjade väljameelitamine - X - - - - - - 

Väike kollektiiv, mitteametiühinguline eriala X - X - X - X X 

Tabel 492. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad tööandja hoiakud ja praktikad –tööandja  vastuste 
liigid esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ajutise tööjõu kasutamine - - - - 

Ametiühingu vältimine - X X X 

Kaasaegsed töötingimused X X X - 

Kaasav juhtimine X X X X 

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine või halvendamine - X - X 

Kõrgem palgatase - - X X 

Liikmemaksu kinnipidamisega mõjutamine - - - X 

Omanikud eemal X - - - 

Pärssivad praktikad puuduvad - X X X 

Töötajad laiali erinevates piirkondades - - - X 

Töötajate usaldusisikute eelistamine AÜ-le - - X - 

Töötajatelt allkirjade väljameelitamine - - - - 

Väike kollektiiv, mitteametiühinguline eriala X - X - 

Tööandjale sobilike ametiühingute tunnused 

Vastuste liigid: 

1. Ei räägi palgast või teeb seda ühtlaselt sektori tasandil; 
2. Erapooletu; 
3. Nõrk ja allaheitlik; 
4. Organisatsioonisisene; 
5. Partnerlusele orienteeritud; 
6. Professionaalne, aktiivne; 
7. Vähem(ate) seadustega reguleeritud. 
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Ei räägi palgast või teeb seda ühtlaselt sektori tasandil. Suhtumine ametiühingusse oleks tunduvalt 

parem, kui ametiühingud ei puudutaks palgaküsimust ettevõtte piires. Tööandjad leiavad, et palgale 

keskendumine halvab ettevõtete konkurentsivõimet; küll aga võiks olla partner, kellega arutada 

töökorralduse ja töökeskkonna küsimusi.  

„Pigem ma arvan, et tööandjad jätaksid palgaküsimused endale. /.../ Sest et ametiühingud on küll 

väga julged palka juurde küsima, aga siis kui, siis kui räägitakse palkade vähendamisest, siis seda nad 

ei... Oma liikmete käest ei saa. Et see on see probleem. /.../ Ma pigem arvan, et *ametiühingutel+ 

kindlasti on olemas selline info, mis ettevõttele on vajalik ja millega saaks tõesti... Millel on praktiline 

väärtus niiöelda töötajate jaoks. /.../ Aga tavaliselt läheb asi nugade peale siis, kui sellele tulevad 

taha palganõudmised.“ (Tööandjate liit)  

„Ma arvan et proaktiivsuse eesmärgiks on, et ettevõttel läheks paremini. Kui see tõstab töötajate ja 

klientide heaolu, siis selline proaktiivsus on tore. Aga selline proaktiivsus et meie *st ametiühingute+ 

ülesandeks on palku tõsta ja preemiaid maksta sõltumata töötulemustest, see on ainult 

destruktiivne.“ (Tööandjate liit) 

Erapooletu. Ametiühingu usaldusisik peaks tööandjate meelest olema neutraalsel positsioonil, et 

koostöö sujuks. 

„... ta peaks olema ikkagi nagu erapooletu.“ (Tööandja) 

„Ta võiks olla neutraalne“ (Tööandjate liit) 

Nõrk ja allaheitlik läbirääkimispartner, kes ei esita mingeid nõudmisi ja laseb endast „üle sõita“ on 

vaade, mida väljendatakse töötajate esindajate poolt. 

„Ei, *tööandja+ seda *ametiühingut+ kaotada ei taha sellepärast, et, et sel juhul küsiks võib-olla 

Euroopast keegi, kasvõi meie tippjuhtkonna käest, et miks teil ametiühingut ei ole üldse. Et päris ära 

kaotada nad ei taha, aga seda võimu nagu hästi madalal hoida.“ (Usaldusisik) 

„See on ideaalne *ametiühing+, kes ei esita kirju, kes *ei+ esita küsimusi, kes ei nõua läbirääkimisi, kes 

ei kontrolli.“ (Ametiühingute liit) 

Organisatsioonisisene. Tööandjatele meeldiks koostööd teha ametiühinguga, kes on „oma“ ja keda 

keskstruktuuride poolt ei koordineerita. 

„Kui me nüüd oleme pidanud neid läbirääkimisi selle kollektiivlepingu teemal, et noh, siis me oleme 

natukene võib-olla sellist survet või taolist nagu tundnud. Et... Ja mitte meie /rõhutatud sõna/ 

ametiühingu poolt, vaid just selle liidu poolt, kuhu meie ametiühing kuulub. Ja et mitte võib-olla ka 

nagu pahatahtlikult, ma ei saaks nagu otseselt seda öelda. Aga ma tunnen, et natukene sellist 

mõistmist on puudu.“ (Tööandja) 

„Ma arvan, et eelkõige, kui ametiühingust rääkida, siis kindlasti oma tasandi... Noh, oma firma 

usaldusisikuga. See on nagu eelistatum tasand alati. Kui on juba kõrgem tasand, mingi haru või värk, 

siis sidet enam pole.“ (Tööandjate liit)  

Partnerlusele orienteeritud. Tööandjatele meeldiks ametiühing, kes hoolib ettevõtte pikaajalisest 

käekäigust ja teeb omapoolseid ettepanekuid, mis arvestaks mõlema poole huve. 
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„Kui sa näed, et sul on partnerid vastas, kellega annab asja ajada, siis sa oled positiivselt meelestatud 

ja kui sul istub kakskümmend inimest, kellel valmisolek midagi ellu viia või /.../ kes on lausa 

vaenulikud, siis see on ju niiöelda juhtide tööaja raiskamine sõna otseses mõttes. Istuda kaks tundi ja 

mitte jõuda tulemuseni, eks.“ (Tööandja) 

„...neil puudub see oskus... Nad näevad ametiühingut ainult sellest nõudmise kontekstis, aga nad ei 

näe /.../, et me peaksime olema partnerid.“ (Tööandja)  

„*Ametiühingu+ usaldusisik ei saa endale ette kujutada, et ta on nüüd A ja O ja tema otsustab 

ettevõttes kõike, et ta lööb jalaga uksi lahti ja nõuab „olgu!“ „olgu!“ „olgu!“, vaid see peab olema 

mõistlik normaalne suhtlemine ühise eesmärgi nimel“ (Ametiühingute liit) 

Professionaalne, aktiivne ametiühing on vastand nõrgale ja allaheitlikule. Ideaalne  ametiühing 

pakub ettevõttele lisaväärtust; neil on teadmised ärivaldkonnast, pika-ajaline koostöökogemus ja 

tegevus ei piirdu vaid kollektiivlepinguga. 

„Tegelikult ma usun, et tööandjad aktsepteerivad ametiühinguid, kes on argumenteeritud, kes 

suudavad põhjendada, miks nad tahavad, kes saavad aru tööandja probleemidest“ (Ametiühingute 

liit) 

„... kui ma mõtlen kaasaegset suhtumist ja kaasaegset töökultuuri, siis ma loodan, et *tööandja+ 

eelistaks tõesti selles mõttes võrdväärset partnerit, kes langetab otsuseid teadlikult ja kaalutletult ja 

on kõige paremas mõistes võrdväärne partner. Et mitte see, kelle käest saab kergesti mingi asja 

kätte.“ (Ametiühingute liit) 

„Et kui see *proaktiivsus+ väljendub ja on kantud eesmärkidest, mis aitavad töökeskkonda parandada, 

muuta tööprotsess efektiivsemaks, kokkuvõttes ka ettevõtja jaoks kasumlikumaks... Siis mis saab selle 

vastu ka olla ettevõtjal?“ (Tööandjate liit)  

Vähem(ate) seadustega reguleeritud. Vastus väljendab mõtet, et mida rohkem õiguseid 

ametiühingule anda, seda teravamaks muutuvad suhted, ja juba praegu on õiguseid pigem rohkem 

kui vähem.  

„... meil on vähemalt viis õigusakti, kus tegelikult on ametiühingute esindajate õigused reguleeritud. 

Ja vaadates seda, kui vähest hulka inimesi see tegelikult puudutab, siis minu arvates on tegemist 

täiesti ülereguleeritud valdkonnaga. /.../ Mina pigem arvan seda, et mida rohkem neid õigusi 

antakse, seda vähem ettevõtjad tegelikult tahavad koostööd teha nendega. /.../ Et võimalus on 

*ametiühingul+ olla efektiivne ise-enesest.“ (Tööandjate liit) 

Tabel 493. Tööandjale sobilike ametiühingute tunnused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ei räägi palgast või teeb seda ühtlaselt 
sektori tasandil 

- - - - X - X X 

Erapooletu X - - - X - - - 

Nõrk ja allaheitlik - - X - - X - - 

Organisatsioonisisene X - - - X - X - 

Partnerlusele orienteeritud X - - - X - X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Professionaalne, aktiivne X - - - X X X X 

Vähem(ate) seadustega reguleeritud - - - - - - X - 

Tabel 494. Tööandjale sobilike ametiühingute tunnused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ei räägi palgast või teeb seda ühtlaselt sektori 
tasandil 

- - - - - - - - 

Erapooletu X - - - - - - - 

Nõrk ja allaheitlik - - X - - - - - 

Organisatsioonisisene X - - - - - - - 

Partnerlusele orienteeritud X - - - X - - - 

Professionaalne, aktiivne X - - - X - - - 

Vähem(ate) seadustega reguleeritud - - - - - - - - 

Tabel 495. Tööandjale sobilike ametiühingute tunnused – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja tüübi 
lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ei räägi palgast või teeb seda ühtlaselt sektori tasandil - - - - 

Erapooletu - X - - 

Nõrk ja allaheitlik - - - - 

Organisatsioonisisene - X - - 

Partnerlusele orienteeritud X X X X 

Professionaalne, aktiivne - X - X 

Vähem(ate) seadustega reguleeritud - - - - 

5.3.3 Ametiühingutega seotud rikkumised 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimused: Kas ja milliseid töötajate õigusi rikutakse seoses aü-ga? (õigus kuuluda, olla 

valitud esindaja). Miks neid õiguseid rikutakse? Kuidas oleks võimalik vältida töötajate õiguste 

rikkumist? 

Kõike vastused on esitatud ühes alajaotuses. 

Ametiühingutega seotud rikkumised 

Vastuste liigid: 

1. AÜ dokumentides sobramine; 
2. AÜ haruliidu esindajate ligipääsu takistamine; 
3. Ebavõrdne kohtlemine; 
4. Ei saa tutvuda töötajate töötingimustega; 
5. Informeerimiskohustuse mittetäitmine; 
6. Kokkuleppest hoidumine, keeldumise mittepõhjendamine; 
7. Rikkumisi ei ole või ei tea; 
8. Vallandamine või sellega ähvardamine. 
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AÜ dokumentides sobramine. Tegemist oli kriitilise olukorraga ametiühinguga palgaläbirääkimiste 

protsessis, kus tööandja tahtis avaldada survet mõjutamaks läbirääkimiste kulgu. Antud rikkumise 

põhjuseks olid äärmuseni teravad suhted ametiühingu usaldusisikuga ja viimase tihe koostöö haru- ja 

keskliiduga. 

„... mulle teavitati, et tööandja sorteerib järjekordselt meie dokumente. Meil olid igasugused kaustad 

seal /…/ Tähendab, meil olid ametiühingu liikmetele kaustad, kus me andsime igasugust 

informatsiooni, mis meil toimub ja et inimesed oleksid ka nagu … kõigil ei ole ju meiliaadresse. Ja 

tööandja võttis need kaustad käsile. Ja noh, see oli näha, et ta lihtsalt avaldas survet.“ (Ametiühing) 

AÜ haruliidu esindajate ligipääsu takistamine. Haruliidu esindaja peab tööandjat informeerima, kui 

ta soovib ettevõtte territooriumil liikmetega kohtuda, kuid tööandjad on loast keeldunud.  

„Streigi ajal mina pean organiseerima, mina vastutan ja mind ei lubata *ettevõttesse+ sisse. Öeldakse, 

et kao ära.“ (Ametiühingute liit) 

Ebavõrdne kohtlemine. Siin on ametiühingute liikmetele viltu vaatamine (nt töö mitteandmine, 

karjääri blokeerimine), aga ka usaldusisikute diskrimineerimine. Selle põhjuseks on tööandjapoolne 

negatiivne suhtumine ametiühingutesse.  

„See ei ole sihuke nähtav diskrimineerimine, vaid ta on ikkagi selline... Et kui võrrelda mingit kahte 

situatsiooni, siis on aru saada, et tegelikult ametiühingu liikmed on nagu... No selleks peaks need 

situatsioonid täpselt kõrvuti panema. Ja siis võib-olla on aru saada, et tõesti diskrimineeritakse. Seda 

nüüd kuskile seadusesse kirjutada või mingisse ettevõtte korda on hästi keeruline.“ (Usaldusisik) 

„Aga kellelegi näiteks võib juhatusest keegi öelda, et kui ei astu ametiühingust välja, siis ei saa mingit 

asja – šantaaž.“ (Ametiühing) 

„Ma tean kaasuseid, kus inimesed panevad selle nö usaldusisiku rolli maha, eelkõige kui nad on siis 

täisvabastusega usaldusisikud /.../, et tööandja ei ole valmis kokku leppima näiteks selles, et nende 

palka korrigeeritaks vastavalt ettevõtte üldisele palgatõusule, et nad ei saa täiendkoolitust, ma 

mõtlen kasvõi kutsealast. Teisisõnu, nad kutsealaselt kipuvad manduma...“ (Ametiühingute liit)  

Ei saa tutvuda töötajate töötingimustega. Rikkumine seisneb selles, et ametiühingu usaldusisikul ei 

lubata ettevõtte töötajatega silmast-silma suhelda nende töökohal, tagatud on ainult võimalus 

töötajatel endil pöörduda usaldusisiku poole. 

„... meil siin oli suhteliselt värske näide ühest suurest tööstusettevõttest, kus tööandja ütles et näed, 

siin on usaldusisiku kabinet /.../  ja sa istud siin ja siin võid sa oma arvuti taga olla, siin sa võid meile 

saata, aga sa ei tohi liikuda tsehhis, tal ei ole ka võimalust liikuda tsehhides, sellepärast et ta ei pääse 

sinna *elektrooniliste lukkude tõttu+.“ (Ametiühingute liit)  

Informeerimiskohustuse mittetäitmine. Ametiühingud on hädas, et tööandjad ei anna neile vajalikku 

teavet, kuigi seaduse järgi peaks seda tegema. 

„...just see, et infot näiteks ei edastata *ametiühingule+ ja küsimustele võib-olla üritatakse mitte 

vastata ja niimoodi.“ (Usaldusisik)  
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„No selle info, informeerimise-konsulteerimisega on üldjuhul niimoodi, et sa pead ise oskama küsida. 

Ja kui ei oska küsida, siis oledki loll ja ei saagi teada.“ (Ametiühing)  

„... tegelikult informeeritakse usaldusisikut, aga see toimub näiteks nii väikese ajavahega, et tegemist 

on mingi juba käigusoleva või algatatud muudatusega. Et see ei ole nagu sisulise väärtusega.“ 

(Ametiühingute liit)  

Kokkuleppest hoidumine, keeldumise mittepõhjendamine. Kuigi usaldusisikule on ette nähtud vaba 

aeg, peaks selle kasutamiseks olema konkreetne kokkulepe tööandjaga (kasutamise aeg ja maht), 

kuid seda ei fikseerita. Lisaks on seaduses usaldusisikutele mõningate õiguste andmine tööandja 

võimalusel ja kui seda võimalust ei ole, peab tööandja seda põhjendama. Rikkumiseks on seega 

mittepõhjendamine. 

„Siis võib-olla see vaba aja andmine niiöelda koolitusel osalemiseks või siis ametiühingu poolt 

korraldatavate üritustele. Et on ta siis volikogu või mingi juhtorgani tööst osavõtmine. Ka  seal 

tegelikult on tekkinud hästi palju probleeme. Seal on küll öeldud jällegi, et võimalusel, eks, tööandja 

peaks ka põhjendama, tööandja seda ei põhjenda, ta lihtsalt keeldub. Ei ole võimalik ja kogu lugu. 

Mingisugust põhjendamist ei ole.“ (Ametiühingute liit)  

„Siin tekib ka see asi, et *tööandja+ on küll kohustatud *vaba aega+ andma, usaldusisik võib küll seal 

ukse taga kraapida ja öelda, et ma tahan nüüd seda usaldusisiku tööd teha /.../. Kui tööandjal ei ole 

võimalik seda anda, siis öeldakse, aga lepime kokku. Aga tegelikult seda kokkulepet ei sõlmita.“ 

(Ametiühingute liit) 

„Asi ongi selles, et kui sul on tugev ametiühing siis sa võid *vaba aja osas+ kokku leppida /.../. Aga kui 

sa oled seal üksinda, siis mis sa seal kokku lepid ja ma ütlen, et see on piir, kus tööandja hakkab 

mängima,  esialgu ta lubab, pärast jälle ei luba... ja see ongi see luba andmine, kui see ei ole kindlaks 

määratud töölepinguseaduses, siis tööandja hakkab mängima sellega. See vajab regulatsiooni.“ 

(Ametiühingute liit) 

Rikkumisi ei ole või ei tea.  

„... ma ei tea, meil pole ühtegi tõendatud töötajate õiguste rikkumist meie esindatavate 

organisatsioonide seas esinenud.“ (Ametiühing)  

„Meil pole selliseid asju olnud, sest jällegi, seadust nad *st tööandjad+ kardavad.“ (Ametiühing) 

„... sellele oskab meie personalijuht äkki paremini vastata. Kas meil on neid esinenud *rikkumisi+ või 

mitte, ma ei oska sellele vastata.“ (Usaldusisik) 

Vallandamine või sellega ähvardamine puudutab eelkõige ametiühingu usaldusisikuid, kuid ka 

tavaliikmeid. See on ebavõrdse kohtlemise äärmuslik variant. Mõned vastajad räägivad sellest 

rikkumise liigist mineviku-vormis, kuid need on siiski kodeeritud. 

„Tööandja helistas kõik üle, et sa oled ametiühingu liige, sa oled esimene, kes on koondatud.“ 

(Ametiühing) 
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„Aga no see oli ikka päris-päris alguses. /.../ No siis käis ikka ähvarduste teel juba see asi siin. Et 

umbes, kes sinna *ametiühingusse+ ikka astuvad ja mida te endast nüüd mõtlete, noh, tuleb ikka siis … 

mõelge oma töökoha peale.“ (Ametiühing) 

„Kaks korda on juba öeldud, et kas ma ei karda, et ma võin selle *usaldusisikuks olemise+ tõttu oma 

ametist lahti saada? Otse näkku.“ (Ametiühing)  

„...mind juba aasta aega *moositakse+ et ma oleksin usaldusisik, aga mina ei taha olla see peksukott, 

sest meil on juba mitu inimest vallandatud. Kõik kes natukenegi tegelesid sellel alal, kõik on läinud.“ 

(Ametiühingute liit) 

Tabel 496. Ametiühingutega seotud rikkumised – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

AÜ dokumentides sobramine X - - - - - - 

AÜ haruliidu esindajate ligipääsu takistamine - - - - X - X 

Ebavõrdne kohtlemine X X - - X - X 

Ei saa tutvuda töötajate töötingimustega - - - - - - X 

Informeerimiskohustuse mittetäitmine X X - X X - X 

Kokkuleppest hoidumine, keeldumise 
mittepõhjendamine 

- - - - X - - 

Rikkumisi ei ole või ei tea X - X X - X - 

Vallandamine või sellega ähvardamine X - - - X - X 

Tabel 497. Ametiühingutega seotud rikkumised – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

 Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  AÜ UI Muu AÜ UI Muu 

AÜ dokumentides sobramine X - - - - - 

AÜ haruliidu esindajate ligipääsu takistamine - - - - - - 

Ebavõrdne kohtlemine X X - X - - 

Ei saa tutvuda töötajate töötingimustega - - - - - - 

Informeerimiskohustuse mittetäitmine X X - X - - 

Kokkuleppest hoidumine, keeldumise mittepõhjendamine - - - - - - 

Rikkumisi ei ole või ei tea X - X X - - 

Vallandamine või sellega ähvardamine X - - X - - 

5.3.4 Ametiühingute loomist ja tegutsemist mõjutavad ametiühingute praktikad 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Millised ametiühingute hoiakud ja praktikad mõjutavad töötajate astumist 

ametiühingutesse ja osalemist ametiühingutes? Kas ja millistes individuaalsetes vaidlustes 

ametiühinguid töötajaid esindavad? Millisel moel toimub töötajate esindamine, näiteks töötaja 

kaebus konkreetses küsimus või ka vaidlus ametiühingu poolt märgatud üldise rikkumise pinnalt? 

Millisel moel toimub töötajatele õigusabi andmine, näiteks töötaja pöördumisel või üldise töötajate 

koolitamise korras? 

Vastused on jaotatud nelja alamgruppi: 
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1. Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute praktikad; 

2. Ametiühingute tegusemist ja loomist pärssivad ametiühingute praktikad; 

3. Ametiühingute proaktiivsus; 

4. Liikmete- ja mitte-liikmete huvide kaitsmine. 

Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute praktikad 

Vastuste liigid: 

1. Eriala edendamine; 
2. Juriidiline nõustamine, koolitamine; 
3. Kollektiivsed läbirääkimised; 
4. Kommunikatsioon: 

a. Liikmeskonnale suunatud; 
b. Värbamisele suunatud; 

5. Lõimumine ja haruliitude töö usaldusisikutega; 
6. Toetused ja soodustused: 

a. Haiguspäevade kompenseerimine; 
b. Toetused; 
c. Soodustused ja kindlustus; 

7. Ürituste korraldamine liikmetele. 
Eriala edendamine. Ametiühing, kes koondab teatud spetsiifilise eriala töötajaid ja hoolitseb nende 

kvalifikatsiooni, kutsestandardite jms eest, on liikmetele atraktiivsem ja ka tööandjatele 

vastuvõetavam. 

 „... treenerid on tegelikult täna täielikult kaitseta. Nad ei kuulu ühtegi ametiühingusse ja /.../ 

tegelikult on treenerid on väga-väga viletsas seisus. /.../ See on üle-eestiline probleem, pigem on see 

üle-eestiline probleem ja noh, kui me saaksime niimoodi, et treenerid oleksid rohkem ühe mütsi all...“ 

(Tööandja) 

„Võib-olla küsimus on ka selles, et ütleme siin FFF liidu näol, ta ei ole küll puhtal kujul ametiühing, on 

nagu kutseorganisatsioon, kus niikuinii tuleb teatud asjadest rääkida ja ütleme, arvamusega 

arvestada ja siin tuleb teine organisatsioon lisaks, mis annab soodsa pinnase siis võib-olla rääkida ka  

nendest ametiühingulistest küsimustest. Kuidas tööandja seda aktsepteerib ja vastu võtab, see ka 

mõjutab natukene./.../ Inimene nagu tajub või töötaja tajub selle ära, et organisatsioon, mis toetab 

tema kutsealast arengut, pakub talle neid ja neid ja neid erinevaid võimalusi juhul, kui ta peaks 

tekkima ka tööalaselt, ütleme, töösuhtes mingisuguseid probleeme, siis on see koht, kuhu ta saab 

pöörduda, ta on esindatud, ta on rohkem informeeritud.“ (Ametiühingute liit) 

Juriidiline nõustamine, koolitamine puudutab teenust, mida ametiühingud pakuvad oma liikmetele 

(ja mõnel juhul ka mitteliikmetele) ettevõttes. Seda nähakse peamise põhjusena, miks kuuluda 

ametiühingusse. 

„Ametiühingutel peavad olema juriidilised institutsioonid ja see on üks hoob, kuidas ametiühingud 

ellu jäävad. /.../ Et ametiühingute tugevus seisab tema heades juristides ja nõuannetes. Sest 

tegelikult neid vajab töötaja praktiliselt ka kasvõi sama lepingu sõlmimisel.“ (Ametiühing) 

„Et ma tean, et siin on inimesed, kes ütlevad, et issand, see jurist on ju nii kallis, ja mul ei ole kuskil 

nagu seda abi … Noh, meil tänasel hetkel saavad kõik liikmed tasuta juristi abi, on võimalus saada. 

/.../ samamoodi on koolitusi igasuguseid“ (Ametiühing) 
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„... algusaastatel sai, kui kõik meil *oma valdkonnas+ muutus, uued suunad tulid, siis sai ametiühingu 

liikmetele erialast kirjandust ostetud. See oli ka küllalt kallis“ (Ametiühing) 

„Ainuke soodustus, mida *töötajad ametiühingult+ saavad, on see, et nad saavad õigusliku kaitse. 

Juhul kui tööandja nendega pahasti käitub, siis ametiühing oma kulu ja kirjadega palkab neile 

advokaadid. /.../ Ja seda nad hästi agaralt ka kasutavad.“ (Tööandja) 

„Ametiühingud peavad pakkuma lepingulist kaitset, juriidilist nõuannet, erialalist enesetäiendust.“ 

(Ametiühingute liit) 

Kollektiivsed läbirääkimised olid mainitud ka tööandjapoolsete praktikatena, mis ametiühingu 

tegevust hoogustab. Ametiühingud näevad kollektiivlepingus oma peamise väljundina. 

„See on kindla peale, kui sa läbirääkimistel saavutad midagi, paremaid tulemusi. See, mis on ütleme, 

seadusega paika pandud, sellest paremaid tulemusi, see kõik annab ju plusspunkte juurde jälle.“ 

(Ametiühing)  

„Reeglina ollakse *ametiühingus+ eelkõige sellepärast, et tarbida neid hüvesid, mis on seal 

kollektiivlepingus kirjas.“ (Tööandja)  

„Ametiühingu töö sisu on töötingimuste, palgatingimuste kehtestamine. See on kõige põhilisem. 

Muud ei olegi vaja.“ (Ametiühingute liit) 

Kommunikatsioon nii olemasolevate kui potentsiaalsete liikmetega on eraldi välja joonistuv 

praktika, sest vahetut töötajatega suhtlemist rõhutasid mitmed vastajad. Enda nähtavaks tegemine 

aitab ametiühingutel saada uusi liikmeid ja hoida olemasolevaid. 

„... kui neil on /.../ mingid valimised tulemas või... siis nad kindlasti käivad ju piirkondades kohtumas 

töötajatega ja lubamas igasuguseid asju. /.../ No tihti on need küsimused ka oma eksistentsi jaoks 

olulised, et ma oleks nähtav.“ (Tööandja)  

„Meil on niimoodi, et kui juhtkond on midagi otsustanud, et teeme nii või teeme naa või... meil olid 

siin tähtajalised näiteks töötajad. Me otsustasime juba ammu-ammu ära, et me teeme /.../  

tähtajatuteks. Nii kui see info vaikselt imbus, nii meie ametiühing kisas, kuidas tema on kõik võitnud, 

teinud, tema on...“ (Tööandja) 

„... sa pead inimestele suutma päevast päeva süstida ka kõige raskemal ajal seda lootust ja 

optimismi, või veenma, et ära astu ametiühingust välja, siis sa oled veel õnnetum.“ (Ametiühingute 

liit) 

„*Ametiühingu usaldusisikud+ käivad samamoodi töötajate muresid kuulamas /.../ Noh, keegi näiteks 

on helistanud neile, mingit nõu küsinud, siis nad on ka alati öelnud, et astu meie liikmeks, siis me 

tegeleme sinuga, eks. /.../ Võib-olla nad mingit nõu annavad, aga kui sa rohkem tahad, siis tule meie 

liikmeks. Ja ma olen ka näinud objektidel niisuguseid lendlehti siis. Et tule astu ametiühingu liikmeks.“ 

(Usaldusisik) 

„Vaata see ongi, ega enese reklaamimine, see kõik tänapäeval maksab, et ütleme, hakata kusagil 

lehtedes või televisioonis kuulutama. Selle jaoks tuleb teha väljasõitusid ja selliseid … Noh, nüüd 

kevadel tulevad jälle üritused, kus käime väljas tutvustamas ametiühingut.“ (Ametiühing) 
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Lõimumine ja haruliitude töö usaldusisikutega viitab institutsionaalsele koostööle erinevate 

ametiühingute vahel ja keskorganisatsiooni toele. Siia alla kuuluvad ka usaldusisikute koolitamine ja 

abistamine haruliitude poolt. Ametiühingu usaldusisikud (aga ka mõned tööandjad) leiavad, et ilma 

selleta ei suudaks nad oma liikmete ootuseid sama hästi täita. 

„meie *haruliit on+ püüdnud oma ametiühingu usaldusisikutega teha usaldusisiku lepingu, mis on 

kollektiivlepingu lisana. Milline, kui ta on valitud usaldusisikuks, siin on kirjutatud meie suhetes ja siin 

on eraldi lisa, mida usaldusisik peab tegema.“ (Ametiühing) 

„... EAKL nagu omalt poolt tegi ja teeb jätkuvalt koolitusi usaldusisikutele ja organisatsiooni juhtidele 

ikkagi nagu majanduse seisukohalt, siis majandustulemuste analüüsioskuse poole pealt, 

raamatupidamise poole pealt. Et EAKL on jah neid koolitusi teinud ja teeb edasi ka.“ (Ametiühing) 

„Mina leian, et see on positiivne *kui läbirääkimiste juures on ametiühingu keskliidu töötajad], /.../ 

see annab nagu sellise teise mõõtme juurde. /.../ Ja... ja ma nüüd konkreetselt võin öelda, et need on 

viinud sellise parema konsensuse saavutamiseni.“ (Tööandja) 

„Ametiühingust meie firmas minu meelest jääb väheseks. Kui teha, siis ametiühing, meie liidu 

/rõhutatud sõna/ ametiühing.“ (Tööandja)  

Toetused ja soodustused koondavad kõikvõimalikke materiaalseid hüvesid, mida ametiühingud oma 

liikmetele pakuvad. Jaotuvad need kolmeks: eristub haiguspäevade kompenseerimine, soodustused 

ning toetused ja kindlustus. Antud koodi all on püütud kajastada ametiühingupoolset panust (kui see 

oli vähegi tuvastatav), mitte kollektiivlepingus sätestatud tööandjapoolseid soodustusi. 

„No see nüüd on meie ametiühingul, et … aga ei ole veel vaja olnud, et kui keegi jääb töötuks või 

keegi *ametiühingu liikmetest+ saab haiguslehele, siis keskametiühing maksab need esimesed paar 

päeva mingi protsendi. Muud nagu ei ole eriti praegu.“ (Ametiühing) 

„... meil on organisatsioonis haigustoetusfond, et kolme esimese päeva eest maksame toetust.“ 

(Ametiühing) 

„... teatripiletid on soodsamad /.../. Ja siis see on jah ikka väga hästi, kui ikka poole odavamalt saad 

neid *pileteid+“ (Ametiühing) 

„... neid soodustusi, mis me sisemiselt pakume, ega need ongi ju need, mille pärast ju inimesed 

tulevad.“ (Ametiühing)  

„Et kui te ametiühingusse tulete, et kui töötuks jääte, siis te saate mingisuguse pisikese 

kompensatsiooni.“ (Tööandja)  

„Noh, matusetoetus, kuna riik on võtnud matusetoetused, igasugused toetused ära, siis meie ikkagi 

jätkuvalt veel maksame.“ (Ametiühing) 

„Siis tööõnnetustoetus /.../ vist jõulude puhul saab iga teatud vanuses laps kommipaki ja ausalt 

öeldes see on kõik, kogu tegevus, mis ma neist üldse kuulnud olen viimasel ajal.“ (Tööandja) 

Ürituste korraldamine liikmetele. Lisaks materiaalsetele hüvedele ja kollektiivsetele kaitsele 

panustavad ametiühingud ka töötajate kuulumisvajaduse rahuldamisele ja seltsielule. Näidetena võib 

tuua suvepäevad, ekskursioonid, jõulupeod jms. 
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„... osad liikmed olid lihtsalt sellepärast *ametiühingus+, et maksta liikmemaksu ja käia pidudel, mida 

ametiühing korraldas... Et noh, maainimeste jaoks väljasõit aastas paar korda oli nagu tore.“ 

(Usaldusisik) 

„Ma tean, et nad aeg-ajalt... korraldatakse mingeid suvepäevi.“ (Tööandja)  

„... kui neid *ametiühingu liikmeid+ rohkem  oli, siis nad pidasid üritusi, oma  jõulupidusid ja vahetasid 

oma kingipakke ja, et pigem tekitas see teiste, kes sinna ei kuulunud, natukene niimoodi  õrna 

kadedust“ (Tööandja) 

Tabel 498. Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute praktikad – vastuste liigid vastajate tüüpide 
lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Eriala edendamine X - - - X X - X 

Juriidiline nõustamine, koolitamine X X X - X X - X 

Kollektiivsed läbirääkimised X X - - - - X X 

Kommunikatsioon         

i. Liikmeskonnale suunatud X X X - - X - X 

ii. Värbamisele suunatud X X X - - X - X 

Lõimumine ja haruliitude töö usaldusisikutega X X X - X X - X 

Toetused ja soodustused         

i. Haiguspäevade kompenseerimine X X - - - - X - 

ii. Soodustused X X - - - X - X 

iii. Toetused, kindlustus X X - - - X X X 

Ürituste korraldamine liikmetele X X X - - - - X 

Tabel 499. Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute praktikad – vastuste liigid vastaja tüübi ja 
organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Eriala edendamine X - - - X - - - 

Juriidiline nõustamine, koolitamine X X X - X X - - 

Kollektiivsed läbirääkimised X X - - X X - - 

Kommunikatsioon         

iii. Liikmeskonnale suunatud X X X - X X - - 

iv. Värbamisele suunatud X X X - X X - - 

Lõimumine ja haruliitude töö usaldusisikutega X X X - - X - - 

Toetused ja soodustused         

iv. Haiguspäevade kompenseerimine X X - - - - - - 

v. Soodustused X X - - - - - - 

vi. Toetused, kindlustus X X - - X X - - 

Ürituste korraldamine liikmetele X X X - - - - - 

Tabel 500. Ametiühingute tegutsemist soodustavad ametiühingute praktikad – ametiühingutega tööandja 
vastuste liigid esindaja tüübi lõikes 

  AÜ AÜ ja UI 

Eriala edendamine - - 
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  AÜ AÜ ja UI 

Juriidiline nõustamine, koolitamine X X 

Kollektiivsed läbirääkimised X - 

Kommunikatsioon   

v. Liikmeskonnale suunatud X X 

vi. Värbamisele suunatud X X 

Lõimumine ja haruliitude töö usaldusisikutega X X 

Toetused ja soodustused   

vii. Haiguspäevade kompenseerimine X - 

viii. Soodustused X - 

ix. Toetused, kindlustus X X 

Ürituste korraldamine liikmetele X X 

Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad ametiühingute praktikad 

Vastuste liigid: 

1. Ebaprofessionaalsus, vähene kogemus; 
2. Koondab vanemaid inimesi; 
3. Mitu ametiühingut või lootmine teisele; 
4. Nõrkus kollektiivsetel läbirääkimistel; 
5. Partnerluse puudumine; 
6. Puudub eestvedaja; 
7. Tunnetatud kasu puudumine; 
8. Väljapaistmatus ettevõttes. 

 

Mitmed siinkohal toodud vastused on peegelpilt efektiivsust soodustavatest teguritest ja/või 

tööandjatele meeldivatest ametiühingutest ja seepärast ei ole enamikku pikemalt lahti seletatud; 

toodud on vaid iseloomulikumad tsitaadid iga liigi all. 

Ebaprofessionaalsus, vähene kogemus.  

„Mitte millestki ei ole rääkida. Sest nad ei saa aru, millest me räägime. Nad võitlevad millegi eest, 

mida ei ole enam olemas.“ (Tööandja) 

„Vähene kogemus veel *minul ametiühingu usaldusisikuna+. Kaks aastat, see on väga väike … ei ole nii 

palju kogemusi. Et kes on juba seda kümme aastat *teinud+, et sellel on juba kogemusi rohkem. Aga 

mul vähene kogemus.“ (Ametiühing)  

„Et 24/7/365 saavad teha ametiühingu tööd ettevalmistatud, koolitatud, haritud, seda valdkonda 

tundvad inimesed. See on eriala. See on töö. Ametiühingut ei saa teha niimoodi, et ma millegi kõrvalt 

natukene...“ (Ametiühingute liit) 

Koondab vanemaid inimesi. Kuvand ametiühingust kui „eilsest päevast“ ja „ajast mahajäänud 

nähtusest“, mis noori töötajaid ligi ei tõmba, pärsib nii uute ametiühingute tekkimist kui ka 

olemasolevate elujõulisust. 

„... no see ametiühingute osa on meil nii väikeseks jäänud, kokkukuivanud, et ta on isegi vist /.../ kuue 

aastaga kahekümne ühelt *liikmelt+ läinud kuue peale, et lihtsalt inimesed on läinud pensionile.“ 

(Tööandja) 
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„Ja *meie ametiühing+ järjest, jah, nagu hääbub, et vanemad töötajad, vanemad olijad *ongi ainult+. 

Aga jah, noored, kes peale tulevad, ei liitu enam ametiühinguga.“ (Tööandja) 

„*Ametiühingu+ liikmeskonnas on pigem ikka pika staažiga liikmed, sellised 50+, et seal sisuliselt ei ole 

noori.“ (Tööandjate liit) 

Mitu ametiühingut või lootmine teisele. Kui ettevõttes tegutseb mitu ametiühingut, siis tervikuna on 

nende positsioon reeglina nõrgem (vt. ka esindajate probleemide all „Mitmest ametiühingust või 

esindajast tulenevad probleemid“).  

„... enne vist oli niimoodi, et meil oli ikka liikmeid hästi palju. Aga kuna siis tehti see *teine 

ametiühing+, ja siis väga paljud need *meie ametiühingusse kuuluvad töötajad+ läksid siis [teise 

ametiühingusse+.“ (Ametiühing) 

„milleks *tööandja poolt+ hoida mitut ametiühingut, kui ma *st tööandja+ pean nendega kõigiga 

nagunii võrdselt käituma /.../. Uskuge mind, nad hakkavad seda ütlema, las nad näitavad, kus nad 

kõik *ametiühingud+ on pannud ühe laua taha võrdselt kokku.“ (Ametiühingute liit) 

„Seal on ka see, et *ameti+ühingud ise lähevad omavahel tülli“ (Tööandjate liit) 

Nõrkus kollektiivsetel läbirääkimistel. 

„Sisuliselt jurist valmistab meil kollektiivlepingu ette ja siis, ma ütleksin, et ega need *ametiühingu+ 

usaldusisikud on kaunis mömmid ka ja nad isegi ei oska midagi väga tahta.“ (Tööandja)  

„Ja võib-olla see on ka minu seisukoht, sest ei ole ju mõtet /.../ osaleda *läbirääkimiste+ protsessis, kus 

ta tunned, et see teine pool on sinust /.../ lihtsalt nõrgem.“ (Tööandja)  

„... läbirääkimiste laua taga on võimalik ja vajalik saavutada teatud niiöelda koostöö. Aga peab 

olema ka õigus alati öelda, et kui teine pool hakkab juba mängima, venitama, tahtlikult vastu 

töötama, et saage aru, meil on nii palju jõudu, et me lähme, paneme uksed kinni, väravad kinni, 

tuleme tänavale. Mis iganes.“ (Ametiühingute liit) 

Partnerluse puudumine. 

„Noh, pigem mina arvan, et kui meie suhtes võtta, siis *ametiühing+ pigem õõnestab seda meie 

töökeskkonda, täna. Ja õhutab siis töötajaid tööandja vastu, kui võib-olla kõigil seda põhjust isegi ei 

oleks.“ (Tööandja) 

 „Ka meie ettevõttes on olnud ametiühingus sellised äärmuslikud inimesed, kes ei olegi suunitletud 

sellele, et läbirääkimisi pidada ja midagi saavutada, aga lihtsalt on, et saaks nagu... Saaks lihtsalt 

kakelda.“ (Usaldusisik) 

„... see hoiak on tegelikult mõlemapoolselt ja täiesti mõttetu, et tööandja tahab ära kasutada 

töötajat. No mis mõttes?“ (Tööandjate liit)  

Puudub eestvedaja. Ametiühingu tekkimist või ka tegutsemist takistab konkreetse liidri puudumine.  

„Pigem on see, et ei ole ühtegi inimest, kes viitsiks *ametiühingu+ asja ajada, eks.“ (Tööandja) 



439 

 

„Kõik oleneb liidrist. Milline liider, selline ametiühing. Kui liider on tugev, kui ta seisab huvide eest ja 

kaitseb neid, siis on ametiühing ka selline.“ (Usaldusisik)  

„Teate küll, et ametiühinguga kaasnevad igasugused asjad, peab liikmemaksu maksma, mingit 

dokumentatsiooni pidama. Mina kohe loobun, noored ütlevad ka,  et ei taha ja nii me polegi siin 

midagi korraldanud.“ (Usaldusisik)  

„Et siin on viimastel aastatel teatud selline seisak olnud ja ma tean, et *ametiühingu+ liikmelisus on 

vähenenud tänu sellele, et on olnud juhtimine puudulik./.../ Et ei ole pikka aega ametiühingu juht 

oma tervise tõttu saanud aktiivselt tegutseda ja ka uut ei ole leitud.“ (Tööandja) 

Tunnetatud kasu puudumine on vastatud töötajate perspektiivist. Mida suudab ametiühing pakkuda 

sellist, mis töötajale oleks väärtuslik ja väärt liikmemaksu, on mitmete intervjueeritute jaoks 

mõistatus. 

„Ei põhimõtteliselt ma arvan sinna ametiühingusse seoses selle tulumaksu muudatustega on neid 

astujaid tõenäoliselt vähem, siiamaani oli seal liikmeks olemine soodsam, nad said arvutada maha 

oma tuludest liikmemaksu, nüüd seda enam ei ole ju.“ (Tööandja) 

„Et inimene ei näe nagu väga suurt kasu sellest, et ta sinna kuulub. Ja et ta seda ametiühingu 

liikmemaksu maksab.“ (Tööandja) 

„Ametiühing muidugi kaitseb koondamiste eest, aga kui me näeme, et  inimene on pensionär – sul on 

juba sissetulek. Me jätame parem noore, kellel on pere, kellel on lapsed – kui nii võtta. Ka on 

solvumisi olnud ja inimesed on ära läinud.“ (Ametiühing)  

„... kui töötajad leiavad, et *ametiühingust+ ei ole neil nagu käegakatsutavat abi, siis ei ole sellel asjal 

mõtet.“ (Tööandja) 

„Kes oskab mulle täna vastata, missuguseid soodustusi konkreetne töötaja astudes ametiühingusse, 

saab sellelt ametiühingult?“ (Tööandja) 

Väljapaistmatus ettevõttes. Ametiühing on ettevõttes pahatihti nähtamatu (võib olla seotud 

ebaprofessionaalsusega, aga ei pruugi); tööandjad sooviksid tegelikult aktiivsemat partnerit. 

„... kui ametiühing või organisatsioon kapseldub kuidagi omaette ja ei jaga infot. Et kui töötaja on 

ametiühingu liige ja ta ei tea, et ta on ametiühingu liige, eks.“ (Ametiühing)  

„Et *ametiühing+ on natuke nagu nähtamatu meie organisatsioonis. Et mina teda eriti tähele ei 

pane./.../ Mitte see, et nad midagi valesti teeksid, aga võib-olla pigem see, et noh, nagu.. nad on liiga 

vaiksed...“ (Tööandja) 

„Kui ma päris ausalt ütlen, siis ma isegi ei tea, mis /rõhutatud sõna/ ametiühingus *töötajad+ on. Sest 

et sellest on  tõesti, ma ütlen, nii vähe juttu olnud, et ma lihtsalt tean, et teatud inimeste pealt 

makstakse seda maksu, aga kuna sellest nagu üleüldse... Ei need inimesed ise ega ka see ametiühing 

ei anna mingit pidi märku, et  nad on olemas, siis ma isegi ei tea, mis ametiühingus nad on.“ 

(Tööandja) 
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Tabel 501. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad ametiühingute praktikad – vastuste liigid vastajate 
tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ebaprofessionaalsus, vähene kogemus X X - - X - X X 

Koondab vanemaid inimesi X - - - X - X - 

Mitu ametiühingut või lootmine 
teisele 

X X - - X X - - 

Nõrkus kollektiivsetel läbirääkimistel X X - - - - - X 

Partnerluse puudumine X - X - X X X X 

Puudub eestvedaja X X X - - X X - 

Tunnetatud kasu puudumine X X X - - X X X 

Väljapaistmatus ettevõttes X X X - - - - - 

Tabel 502. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad ametiühingute praktikad – vastuste liigid vastaja 
tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ebaprofessionaalsus, vähene kogemus X X - - X - - - 

Koondab vanemaid inimesi X - - - - - - - 

Mitu ametiühingut või lootmine teisele X X - - - - - - 

Nõrkus kollektiivsetel läbirääkimistel X X - - X - - - 

Partnerluse puudumine X - X - X - - - 

Puudub eestvedaja X X - - X - X - 

Tunnetatud kasu puudumine X X X - - X X - 

Väljapaistmatus ettevõttes X X X - - - - - 

Tabel 503. Ametiühingute loomist ja tegutsemist pärssivad ametiühingute praktikad – tööandja vastuste liigid 
esindaja olemasolu ja tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Ebaprofessionaalsus, vähene kogemus X X - X 

Koondab vanemaid inimesi - X - X 

Mitu ametiühingut või lootmine teisele - - - X 

Nõrkus kollektiivsetel läbirääkimistel - X - X 

Partnerluse puudumine - - - X 

Puudub eestvedaja X X X - 

Tunnetatud kasu puudumine X X X X 

Väljapaistmatus ettevõttes - X - X 

Ametiühingute proaktiivsus 

Vastuste liigid: 

1. Ettevõtte üldise poliitika küsimustes: 
a. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub; 
b. Pigem ei tegele; 

2. Seaduste ja kollektiivlepingu täitmise osas: 
a. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub; 
b. Tegeleb töötaja pöördumise korral; 

3. Töötajate individuaalsete lepingute osas: 
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a. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub; 
b. Pigem ei tegele; 
c. Tegeleb töötaja pöördumise korral. 

 

Ettevõtte üldise poliitika all uuriti, kas ametiühing püüab aktiivselt kaasa rääkida palga- karjääri- või 

värbamispoliitikas, töökorralduses, majandustegevuses jne väljapool kollektiivseid läbirääkimisi. Kuna 

tegemist on üldiste küsimustega, siis ei ole siin oluline, kust ametiühing informatsiooni saab – näeb 

ise või ütlevad töötajad – küsimus on selles, kas infole kuidagi reageeritakse. 

„Me oleme välja toonud mõnikord selliseid aspekte tööandjale, et kuule, et siin ei oleks vaja seda 

teha, et võiks ümber mängida siin, siin kokku hoida, et siin kokku hoida, et see kokkuhoid võiks meile 

taskusse minna, mitte taevasse.  Ja lõpptulemus on hea, positiivne, kui tööandja tahab seda kuulda.“ 

(Ametiühing) 

„See, mis *ametiühingu usaldusisik+ räägib nagu töökeskkonna asjadest, need on tõesti head asjad. 

See on täitsa positiivne. Ja kuna ta hirmsasti kisab ka, siis need ei saa meil kuidagi ununeda ka, sest 

see on nagu väga tähtis.“ (Tööandja)  

„Selles mõttes, et ka meil nt. on ametiühingu poolt tulnud päris mõistlikke ettepanekuid kasvõi 

tööturvalisuse osas, kuidas vahest asju paremini teha jne.“ (Usaldusisik) 

„... ma võin ju *tööandja juurde+ minna ja küsida palka või piima inimestele jagada või midagi, või 

graafik ära muuta, aga selliseid suuri asju... Sest meid *st ametiühingu liikmeid+ on lihtsalt vähe ja 

nad ei taha midagi teha.“ (Ametiühing)  

„Kui *ametiühing+ milleski tahab kaasa rääkida, siis ta on oma liikmete eest väljas, aga ma pean 

siiralt tunnistama, minu meelest ta ei taha milleski kaasa rääkida.“ (Tööandja) 

Seaduse ja kollektiivlepingu täitmise puhul saab eristada, kas ametiühing ise märkab rikkumisi või 

reageerib töötajate kaebustele. Kuna see funktsioon on ametiühingute põhiolemus, siis siin ei ole 

„pigem ei tegele“ varianti.  

„Siis sai ikka jälgitud töögraafikut, et seal ei oleks väga niimoodi … Et töö- ja puhkeajast kinni 

peetaks. Niimoodi on õigem öelda. Et vahepeal läks nagu käest ära.“ (Ametiühing) 

„Et mulle tundub, et just see QQQ kutseliit, et seal on eesotsas sellised pika-ajalise staažiga 

ametiühingu töötajad, nemad on ikka suhteliselt varmad selliseid asju nägema.“ (Tööandja) 

„Tallinna üks *organisatsioonidest+ kavatses *teatud töötajatele+ hakata järsku maksma põhipalka 

mitte  see 112 krooni tundi, mis on see kokkulepe vaid 75 krooni tund nagu vanas rahas. /.../ 

Ametiühing  tõstis selle peale kohe lärmi ja selline asi muudeti ära.“ (Ametiühingute liit)  

„ Kui on spetsiifiline, juriidilised, tõesti on vaja, siis küll kaitseb. Suunab ja kaitseb, aga /…/ Ega 

ametiühing ei hakka ju sellist /…/ ei jõua jälgida.“ (Ametiühing) 

„Meie jällegi kustutame sealt niiöelda tuld, aga järjest tuleb juurde inimesi, kes leiavad, et ta peab 

oma õiguste eest seisma.“ (Ametiühingute liit) 
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Töötajate individuaalsete lepingute osas võib eristada kolme vastuste liiki: olukorda, kus ametiühing 

nt sõlmibki töötaja eest lepingu või konsulteerib töötajat eelnevalt, on ennast individuaalsetest 

küsimustest täiesti distantseerinud (või pole ette selliseid olukordi tulnud) või kaitseb/esindab 

töötajat vaidluses viimase soovi korral. 

„Ikka *ametiühingu+ usaldusisikud on väga olulised *töötajate+ jaoks seal, et nad on volitanud... Isegi 

oma töölepinguid volitasid ametiühingu alla kirjutama.“ (Tööandja) 

„... küsisin, et mul on selline tunne, et  tööandja petab teid vist, et andke mulle kontrollida 

töölepingut. Koheselt kui ma uksest välja läksin, kohe *öeldi+ tööandjale, et ametiühing käis ja nõudis 

lepinguid. Mulle [anti] vastu pead, et millise õigusega sina käid kontrollimas nende töölepinguid.“ 

(Ametiühingute liit) 

„On olnud ka selliseid asju, et ametiühingu esimees tuli kaasa, kui mul oli töölepingute muutmine 

tähtajatuteks.“ (Tööandja)  

„Minu jaoks oli see konkreetse vaidluse puhul väga hea, et tuli *ametiühingu+ usaldusisik laua taha, 

sest usaldusisik oli lõpuks ainuke, kes suutis töötajale selgeks teha, et kui ta jätkab sama moodi, siis 

ta tekitab olukorra kus 10 inimest jääb tööta.“ (Tööandjate liit) 

„Aga me ei tea neid *individuaalseid+ lepinguid ega nende … Ametiühingule ei esitata neid lepinguid.“ 

(Ametiühing) 

„... meil on kollektiivis niimoodi, et iga mees peab natukene enda jaoks ka tegema. Ei saa olla, et 

mingi onu teeb või … noh, ma olen ka … ma tahan ka tööd teha.“ (Ametiühing)  

„Aga kui *töötajal+ probleem on nt. töölepinguga, siis ta teab kuhu ta tuleb, tuleb kohe ise meieni 

välja.“ (Ametiühing) 

Tabel 504. Ametiühingute proaktiivsus – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Ettevõtte üldise poliitika küsimustes         

i. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X X X - X - X 

ii. Pigem ei tegele X X X - X - X X 

Seaduste ja kollektiivlepingu täitmine         

i. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X - - - X - - 

ii. Tegeleb töötaja pöördumise korral X X - - - X - - 

Töötajate individuaalsete lepingute osas         

i. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X - X X X X X 

ii. Pigem ei tegele X X - - - - - - 

iii. Tegeleb töötaja pöördumise korral X X X - - X - X 

Tabel 505. Ametiühingute proaktiivsus – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Ettevõtte üldise poliitika küsimustes         

i. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X X X - - - - 
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  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

iii. Pigem ei tegele X X X - X - - - 

Seaduste ja kollektiivlepingu täitmine         

iv. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X - - - - - - 

v. Tegeleb töötaja pöördumise korral X X - - X - - - 

Töötajate individuaalsete lepingute osas         

iii. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X - X - X - - 

iv. Pigem ei tegele X X - - X - - - 

v. Tegeleb töötaja pöördumise korral X X X - - X - - 

Tabel 506. Ametiühingute proaktiivsus – ametiühinguga tööandja vastuste liigid esindaja tüübi lõikes 

  AÜ AÜ ja UI 

Ettevõtte üldise poliitika küsimustes   

vi. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub - X 

vii. Pigem ei tegele X X 

Seaduste ja kollektiivlepingu täitmine   

viii. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub X X 

ix. Tegeleb töötaja pöördumise korral X X 

Töötajate individuaalsete lepingute osas   

x. AÜ jälgib ja vajadusel sekkub - X 

xi. Pigem ei tegele X X 

xii. Tegeleb töötaja pöördumise korral X - 

Liikmete ja mitte-liikmete huvide kaitsmine 

Uurimisküsimused: Keda õiguslikult nõustatakse/esindatakse, kas vaid aü liikmeid või ka mitte-

liikmeid? Esindamine kollektiivsetes vaidlustes: keda esindatakse, kas vaid aü liikmeid või ka 

mitteliikmeid? Millistes kollektiivsetes vaidlustes ja miks esindab ametiühing ka mitteliikmeid? 

Vastuste liigid: 

1. Ei tea; 
2. Liikmete huvid: 

a. Ei tegeleta; 
b. Esindatakse; 
c. Nõustatakse; 

3. Mitte-liikmete huvid: 
a. Ei tegeleta (v.a. informeerimine); 
b. Esindatakse: 

i. Ainult kollektiivsetes küsimustes; 
c. Nõustatakse tasuta; 
d. Tasu eest esindamine või nõustamine. 

 

Ei tea. Mitmed tööandjad ei osanud vastata, mida ametiühingud oma teenusena pakuvad ja kas 

tegeletakse ka mitte-liikmetega. 

 „Ei tea. Ma võin arvata, et ilmselt küll nagu... *antakse õigusabi+“ (Tööandja) 



444 

 

Liikmeid enamjaolt kas esindatakse ja/või nõustatakse, kuid kahel juhtumil väljendati seisukohta, et 

ametiühingud ei tegele mitte millegi ega kellegagi.  

„... kirjutati *kollektiivleping+ alla ja sinna see asi praktiliselt jäigi ja ma ütlen, paari kuu pärast oli 

*ametiühingu liikmetelt+ see, et kuulge, ärme rakenda ja... /naer/“ (Tööandja) 

„Esindusroll on suhteliselt väike, sellepärast, *ametiühingu liikmed+ ei taha, et sa neid esindad. Sa võid 

rääkida niimoodi üldisemalt ja niimoodi ääri-veeri, et selle osakonnajuhatajaga või teise 

osakonnajuhatajaga, et kuule, ma kuulsin, sul oli mingisuguseid probleeme...“ (Ametiühing) 

 „*Kui ametiühingu liikmed+ paluvad, siis me esindame neid igasugustes vaidlustes. Kuna meil on liidus 

jurist.“ (Ametiühing) 

„... kui näiteks töötaja ei tea, siis ametiühing pöördub meie poole, et kas te saaksite teha möönduse, 

et ta ei teadnud, et ta peab selle avalduse esitama, et ta sooviks ikkagi seda toetust saada. Kuigi 

toetuse avalduse esitamise aeg on möödas.“ (Tööandja) 

„Ametiühingu usaldusisik nüüd esindab konkreetselt ametiühingu liikmeid.“ (Usaldusisik) 

„Meie organisatsioonil on ametiühingu liikmel õigus tasuta õigusabile. Sellisel juhul ta peab 

pöörduma organisatsiooni poole.“ (Ametiühing)  

Mitte-liikmete huvide eest seismise praktikad on erinevad: on ettevõtteid, kus mitte-liikmetega ei 

tegeleta põhimõtteliselt, on kohti, kus polegi suurt vahet, kas töötajal on aktiivne liikmestaatus või ei. 

Mõnel pool peavad mitte-liikmed juriidilise nõustamise eest tasu maksma. Mitte-liikmete abistamise 

peamiseks argumendiks on see, et töökollektiiv on ühtne või et see on osa värbamistaktikast. 

„... ma ise üritasin ühte *mitte-liiget+ natuke kaitsta, mitte nüüd väga õnnestunult, aga /… / Et mis see 

olgu siis, et tööd pannakse kogu aeg juurde ja raha nagu ei tule. Et lõppes küll sellega, et tal 

töökoormust vähendati. /.../ Miks *ma seda tegin+? Et on nagu tulevikkuvaatav. Et kui ta näeb, et 

ametiühingust on tolku, siis ehk ta astub, ehk ta ütleb kellelegi teisele, et sellest on tolku.“ 

(Ametiühing) 

„Et selles mõttes oli nagu selline, töötajate vahelised suhted olid head. Ja see juba tingis seda, et sa ei 

hakanud eristama, et kuule, sa ei ole ametiühingu liige, ah, ma ei räägigi sinuga üldse sellest või ma 

ei räägi sulle seda, mida sa võiksid teada või kuidas sa peaksid selles situatsioonis või võiksid selles 

situatsioonis käituda.“ (Ametiühing)  

„... näiteks kui töötaja, kes ei kuulu ametiühingusse, pöördub *ametiühingute+ poole, nad vastavad 

niimoodi, et noh, kui te oleksite olnud ametiühingu liige, siis see probleem oleks saanud lahendatud.“ 

(Tööandja) 

„Noh, see on selles mõttes laiem teema muidugi ja natukene õigusfilosoofilisem. Seadus ütleb ju väga 

selgelt, et kollektiivsetes töösuhetes esindab ametiühing kõiki töötajaid.“ (Ametiühingute liit)  

„Mina nt, kui piirkonna koordinaator, mina ei leia, et ametiühing peaks minema nüüd kaitsma 

tavatöötajat. Jah *ainult siis+, kui ta maksab.“ (Ametiühing)  
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Tabel 507. Liikmete ja mitte-liikmete huvide kaitsmine – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

  Ei tea X - X - - - - - 

  Liikmete huvid         

a. Ei tegele X - - - - - - - 

b. Esindatakse X X X X X X - X 

c. Nõustatakse X X X X - - - - 

   Mitte-liikmete huvid         

a. Ei tegeleta (v.a. informeerimine) X X X X - X X X 

b. Esindatakse - X - - - - - - 

i. Ainult kollektiivsetes küsimustes - X - - - X - X 

c. Nõustatakse tasuta X X - - - - - X 

       d.    Tasu eest nõustamine või esindamine - X - - - - - X 

Tabel 508. Liikmete ja mitte-liikmete huvide kaitsmine – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni suuruse 
lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

  Ei tea X - X - X - - - 

  Liikmete huvid         

a. Ei tegele X - - - X - - - 

b. Esindatakse X X X X - X - - 

c. Nõustatakse X X X X - X - - 

   Mitte-liikmete huvid         

a. Ei tegeleta (v.a. informeerimine) X X X X X X - - 

b. Esindatakse - X - - - - - - 

i. Ainult kollektiivsetes küsimustes - X - - - - - - 

c. Nõustatakse tasuta X X - - - X - - 

       d.    Tasu eest nõustamine või esindamine - X - - - - - - 

Tabel 509. Liikmete ja mitte-liikmete huvide kaitsmine – ametiühinguga tööandja vastuste liigid esindaja tüübi 
lõikes 

  AÜ AÜ ja UI 

  Ei tea X X 

  Liikmete huvid   

a. Ei tegele - X 

b. Esindatakse X X 

c. Nõustatakse X X 

   Mitte-liikmete huvid   

a. Ei tegeleta (v.a. informeerimine) X X 

b. Esindatakse - - 

ii. Ainult kollektiivsetes küsimustes - - 

c. Nõustatakse tasuta X X 

       d.    Tasu eest nõustamine või esindamine - - 
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5.3.5 Ametiühingute liikmelisuse vähenemise põhjused 

Sissejuhatus 

Uurimisküsimus: Miks ametiühingute liikmelisus väheneb? 

Vastused on esitatud ühe alamgrupina. 

Ametiühingute liikmelisuse vähenemise põhjused 

Vastuste liigid: 

1. Aegunud meetodid, veidrad motiivid; 
2. AÜ-l pole rolli tänapäeval; 
3. AÜ-l puudub jõud; 
4. Eesti väiksus; 
5. Eestlaste ühinemisleigus; 
6. Hirm ühineda; 
7. Inimesed ei tea AÜ-st; 
8. Karismaatilise juhi puudumine; 
9. Nõukogude pärand; 
10. Poliitiline taak, halb mainekujundus; 
11. Pragmaatilisus; 
12. Traditsiooniliste sektorite vähenemine; 
13. Töötajate mobiilsuse kasv; 
14. Väikeettevõtete rohkus. 

 

Aegunud meetodid, veidrad motiivid. Vastajad leidsid, et ametiühingud ei ole alati käitunud kõige 

mõistlikumal viisil, samuti kahtlustatakse eestvedajaid omakasu tagaajamises või isiklike 

ambitsioonide rahuldamises, millel on vähe pistmist töötajate heaoluga. 

„... ametiühingu liikmed ise /rõhutatud sõna/ on tunnistanud, et need töövahendid on vahetevahel 

ikka väga karmid. /.../ Seal on see käsu ja keelu meetod päris tugev“ (Tööandja) 

„Kui seal on olemas mingi kesksüsteem, mingid aktiivsed mehed on saanud sealt endale tegevust, 

raha, palka ja võib-olla on tekkinud huvi need ametiühingute varad kätte saada. Noh, see on minu 

väga pessimistlik, väga must mõtlemine, aga Eesti riigis enamus asju on nii käinud.“ (Tööandja) 

„Noh, nii palju kui ma meie niiöelda eriala pealt tean, et näiteks AAA liit kui selline, siis seal liidus ei 

ole mitte keegi teine, kes lihtsalt on igalt poolt töö kaotanud ja lihtsalt üks kibestunud inimeste kamp, 

kes ei taha ega oska midagi teha. Et sellist... Sellisel liikumisel ei ole mingit pointi.“ (Tööandja)  

„... kui seda *ametiühingute+ meedia esinemisi vaadata ja näidatakse, siis seal on sellised väga 

äärmuslikud inimesed.“ (Usaldusisik)  

„Tegelikult *ametiühinguid+ huvitab ikkagi väga selgelt niiöelda see palgaküsimus. Kui tekib reaalne 

koondamis-situatsioon, siis ametiühing ütleb lihtsalt, ärge palka puutuge. Vähendage töötajaskonda. 

Ja ma arvan, et ka võib-olla selles on oma mõttetera. Nad ei suuda tegelikult tagada tööhõivet.“ 

(Tööandjate liit) 



447 

 

AÜ-l pole rolli tänapäeval. Arvatakse, et kogu töösuhete süsteem on kardinaalselt muutunud ja see, 

millega ametiühingud oma algusajal tegelesid, on kaasaegsete juhtimismeetodite poolt niigi üle 

võetud, sest muidu ei püsi lihtsalt konkurentsis. 

„... tegelikult tööandjad pakuvad juba neid hüvesid. Ja on töötajate vastu ikkagi mõistvad ja sellised 

... tahavad töötajaid motiveerida.“ (Tööandja) 

„Kui ettevõtja teeb lollusi, siis ta ei eksisteeri. Raha on kriteerium tegelikult. Kui ma teen valeasju, 

valeotsuseid, siis HHH läheb pankrotti. Või mul ei ole tööjõudu, eks-ole. /.../ Ma küsin, millega... Kas 

see miinimumpalk või ma ei tea, pikad tööpäevad või mis need on, need probleemid, millega 

tegeleda?“ (Tööandja) 

„Aga ametiühing? Minu meelest see on natukene juba vananenud värk. Vabandust ka muidugi, 

aga...“ (Tööandja) 

„Minu meelest on aegade jooksul asi muutunud selliseks, et niiöelda pooled tööandjad ja töövõtja või 

töötaja - nad on ikka oluliselt teineteisele lähemal. Mingeid selgeid pooli ei ole enam minu meelest 

niisama lihtsalt võimalik välja tuua...“ (Tööandjate liit) 

AÜ-l puudub jõud. Siin on vastused, mis näevad liikmeskonna vähenemise põhjusena Eesti 

ametiühingute nõrkust ja seda eelkõige streikide korraldamisel. 

„... see streik on nagu naljanumber, et hoiatusstreik - no jäi siis midagi tegemata või? Kas see mõjutas 

tööandjat? Ei mõjutanud, noh! Jaa, ma streigin küll, aga lõuna ajal. No keda see loksutab siis?“ 

(Ametiühing) 

„Mina ei tea, et meil ametiühinguid üldse oleks. /.../ Minu arust neid nagu ei oleks olemas.“ 

(Tööandja) 

„Meil on ametiühing praktiliselt olematu. Noh, iga kapitalisti unistus justkui, et ametiühinguid 

praktiliselt ei olegi.“ (Tööandja) 

„Mina arvan, et *ametiühingud+ ei ole nii võimekad. Oleks nad nii võimekad kui igal pool mujal nad 

on, kui kuulad, mis kõik ametiühingud teevad, siis meie omad on igal juhul natukene nõrgad.“ 

(Usaldusisik) 

„... kuna ametiühingutel puudub tänases majandusolukorras ka tegelikult selline, kuidas öelda, 

survestamise võimalus, noh, reaalselt siis kas tööseisakute või muude nende asjade tagajärjel“ 

(Tööandjate liit) 

Eesti väiksus. Üks põhjus, miks ametiühingud Eestis õitseda ei saa, on see, et ühel erialal töötavaid 

inimesi, keda ametiühing põhimõtteliselt võiks koondada, on niivõrd vähe. Sellest tuleneb ka, et Eesti 

ametiühingud ei suuda oma liikmetele olulisi soodustusi pakkuda, kuna mastaabiefekti ei teki. 

„Aga kui on niisugune kitsas valdkond, millega tegeleb võib-olla mingisugune tuhatkond inimest või 

veel vähem, seal viissada inimest, siis ma ei tea, kuivõrd, kuivõrd kandev oleks see ametiühingu 

organisatsioon selles harus üldse.“ (Tööandja) 
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„... kui ma vaatan ka siin kolleege põhjamaadest, siis neil on väga massiivsed liikmesorganisatsioonid, 

neile pakutakse tõesti massi pealt soodustust. Meil ei ole seda massi taga, meile keegi massi pealt 

soodustust ei anna, et selle koha pealt on seda üsna raske teha.“ (Ametiühingute liit)  

Eestlaste ühinemisleigus tähistab individualismi, kodanikuühiskonna vähest arengut, inimeste 

lootusetust, et ollakse võimelised protsesse mõjutama.   

„...see on pigem nagu kogu Eesti mentaliteet, et tehke seda head meie eest. /.../ Kõige naljakam on 

siin mõnede liikmete poolt öelda keskliidule või ütleme, *haruliidule+, et streikige. No mida nemad 

streigivad? Teie peate streikima ju, noh! Et see on see kõige suurem probleem Eesti ametiühingutes ja 

töölisliikumises üldse, on see, et teised peavad tegema.“ (Ametiühing) 

„See on nüüd selle *Eesti+ ühiskonna üldine pilt, selle võiks ju taandada ka sellise mõtlemise 

ametiühingu peale, et mis ma seal ametiühingus olen, kui see on nagunii... sellest minu olekust või... 

Mitte midagi ei olene, minu juttu keegi ei kuula, kuidagi arvesse ei võta.“ (Tööandja) 

„... kui inimesed kõik tõesti jälle tunnetaksid, et kui me koos, üheskoos hakkame midagi nõudma ja 

tahtma, siis meiega ka arvestatakse. /.../ Aga seda tunnet ei ole inimestel.“ (Tööandja)  

„Üks asi on kindlasti see, et inimesed ei usu, et nad suudavad asju mõjutada väga. Ehk see eneseusu 

nappus. See on osaliselt seotud ka sellega, et ka meie poliitikud on vähemalt inimeste alateadvusesse 

püüdnud taguda seda mõtet, et erakonnad lahendavad kõik probleemid. /.../ Aga erakond ei tee 

töökohal mitte midagi. See on ilmselge.“ (Ametiühingute liit) 

Hirm ühineda. Siin all leitakse, et töötajad tahaksid küll ametiühingusse astuda, kuid kardavad oma 

töökohta kaotada, sest tänastes töösuhetes on tööandjad jõulisemal positsioonil. 

„Ma arvan, et seal on vast tööandjate poole pealt kah nagu tekitatud seda. Et inimesed kardavad 

ametiühingusse astuda, sest ma olen palju kuulnud, kus inimene ei julge astuda, kuna tööandja 

ähvardab teda koondada.“ (Ametiühing) 

„Võib-olla on ka natukene probleem selles, et võib-olla ametiühingusse astumisega äkki kardetakse 

tööandjale halvasti silma jääda? Äkki on see, ma ei tea, ma ei ole ise astunud, ei oska kommenteerida 

nii täpselt.“ (Usaldusisik) 

„No muidugi see majanduslangus, seal on sellised omad hirmud, et *töötaja+ ei tea nüüd, kuidas 

hakatakse diskrimineerima või mis hakatakse tegema.“ (Tööandja) 

„... pigem ma arvan, et inimesed, /.../ kes on tiba kõrgemal *ameti positsioonil] juba, soovivad teha 

karjääri ikkagi ja hakata ametiühingu liikmeks on niiöelda selline... Noh, sellega karjääri ei tee, et sind 

lihtsalt ei edutata siis.“ (Tööandjate liit) 

Inimesed ei tea AÜ-st. Meie haridussüsteemis puudub komponent, mis võimaldaks uutel töötajatel 

suhtuda ametiühingusse kui millessegi loomulikku ja iseenesestmõistetavasse.   

„No ongi üks asi, et inimesed ei tea sellest mitte midagi praktiliselt, ma arvan. Lihtsalt alustada on 

hästi raske.“ (Tööandja) 

„... meie haridussüsteemis ei räägita kodanikuühiskonna tundides või riigi struktuurse ülesehituse 

loengutes kolmanda sektori olulisest esindajast ehk ametiühingutest.“ (Ametiühingute liit)  
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„Aga laiemas mõistes /.../ üleüldse, kui vaadata, jah, inimesed, kui nad jõuavad tööle, nad astuvad 

oma töösuhtesse, siis kui palju nad üldse teavad ametiühingu liikumisest või selle rollist tänapäeval.“ 

(Ametiühingute liit) 

Karismaatilise juhi puudumine.  

„Ma arvan, et eks see ametiühing tihti koguneb ka liidri ümber, mitte vastupidi. Et on mingi inimene, 

kes tajub, et nüüd tema võimalus on siin hakata tegema ametiühingut /.../. Ja ongi elupõline 

ametiühingu liider sündinud. See ei ole midagi sellist, et töölised ise tulevad kokku, korraldavad 

koosoleku ja siis valivad demokraatlikul teel ühe endi hulgast.“ (Tööandjate liit) 

Nõukogudeaja maine, halb kuvand. Ametiühing seostub paljuski „vene ajaga“ ja seetõttu ei taheta 

ennast sellega siduda. Ka meedia on kultiveerinud kuvandit rumalast ja agressiivsest ametiühingust. 

„Aga see ei tähenda, et meie klientide jaoks või konkurentide jaoks *ametiühingute olemasolu meil 

tolerantsust] tähendaks. Nemad võtavad seda teadmist kui .... nagu me ei oleks ajakohased või 

kuidagi  vanameelsus või midagi sellist.“ (Tööandja) 

„See ametiühingute häda on ikkagi väga suuresti sellest nõukogude aegsest pärandist, et me kõik 

imestame, kuidas ja mismoodi need ametiühingud siis töötasid ja mis nende funktsioon oli ja mis 

nende võimalused olid. Et minuvanustel ja vanematel on kõigil see, mis määrab ära suhtumise 

ametiühingutesse.“ (Tööandja)  

„Üks põhjus on see, et väga paljudel on meeles see vene-aegne taak, et ametiühing jagas maju, 

autosid, mida iganes. Kindlasti ametiühing enam ei ole see.“ (Ametiühing) 

„Mis meil meedia ütleb? Ainult 300 *inimest+ tuli *oma õiguste eest seisma+...rumalad jälle vaidlevad 

tarkade inimestega, et need on rumalate kamp, kes koguaeg ainult sõdib.“  (Ametiühing) 

Pragmaatilisus näitab aatelisuse puudumist; pelgalt idee nimel ei tehta midagi, kui kulu-tulu analüüs 

pole inimesele soodne.  

„Seda meie statistika näitab, et kui olid väga head ajad ja kui palk justkui iseenesest sul 

kakskümmend protsenti  aastas tõusis, siis ei tulnud väga palju uusi *ametiühingu+ liikmeid. Aga nüüd 

on jah olnud.../.../ No meil ei ole ka mingit /.../ sellist argumenti, kui ma sinna liitu kuulun, siis mu 

palk sõltub sellest, eks-ole.“ (Tööandja) 

„Teate, inimesed on sellise arusaamaga, et kui nad maksavad ametiühingule mingi sada krooni, siis 

nad tahavad selle eest saada kõiki maiseid hüvesid. Aga seda ei saa olla.“ (Ametiühing)  

„Kui ta oleks kasulik, siis võib-olla oleks seal *ametiühingus+ rohkem  liikmeid, aga noh...“ (Tööandja) 

„Et inimene vaatab tõesti puhtpragmaatiliselt oma isiklikku rahakotti. Ja siis ta vaatabki, et ma saan 

selle asja ka niisama, et miks ma pean selle asja eest maksma.“ (Ametiühingute liit) 

Traditsiooniliste sektorite vähenemine. Ametiühingu kasvulavaks on lihttöötajad ja ühesugust tööd 

tegevaid töötajaid peab olema palju. Kuid sellised masstootmise harud on kahanevad ja seetõttu 

väheneb ka liikmete arv. 
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„Ühesugused huvid ja ühesugune töö, see on selline valdav alus tugeva ametiühingu liikumise jaoks. 

Noh, mis tänapäeva majanduskultuuri vaadates... Seitsekümmend protsenti majandusest me teeme 

teenust.“ (Tööandjate liit)  

„Eestis arvatavasti on üksikud niisugused sektorid, kellel on asjas ka mõte sees ja kus on tõesti 

vajadus.“ (Tööandjate liit) 

Töötajate mobiilsuse kasv. Nii professionaalne kui geograafiline mobiilsus vähendab töötajate huvi 

siduda end ametiühinguga.  

„Aga neid kaitsta, kes teoreetiliselt ikkagi liiguvad vabalt ringi, need peaks ikka ise kaitsma, ise 

asjadest aru saama.“ (Tööandja) 

„Inimesed on ikkagi suhteliselt valivad tööandja suhtes. Et kui vähegi võimalus, siis valitakse järgmine 

tööandja, siis ülejärgmine. Ei ole enam sellist seost töövõtja ja tööandja vahel, et nüüd ma töötan 

selles firmas mingi kakskümmend aastat, kolmkümmend aastat. /.../  Noortel on juba ammu muud 

huvid, et see, kui siin mässata mingi ühe tööandjaga, et... Mina arvan, et täna noored vaatavad ikka 

vähe avaramalt tööturul ringi kui omal ajal.“ (Tööandjate liit) 

Väikeettevõtete rohkus. Selleks et ametiühingul oleks mingi efekt, peaks sellel olema kauplemisjõud 

e arvukalt liikmeid. Et aga Eesti ettevõtted on valdavalt mikroettevõtted, ei saa ametiühing sellistes 

tingimustes tekkidagi ja jääb vaid teatud sektorite üksikute suurettevõtete pärusmaaks. 

„Jah, aga noh, kui me räägime ikkagi, et Eestis on rõhuv enamus on sihukesed väikeettevõtluse 

vormid, siis selge, et sinna ei looda seda *ametiühingut+.“ (Tööandja) 

 „...suurtes tootmisettevõtetes ilmselt on see olukord teistsugune, /.../ seal on võimalik suurt gruppi 

inimesi korraga ühiseid huvisid kaitsta ja ma arvan, et seal see tulebki. Et Eestis on neid väikefirmasid 

väga palju ja avaliku sektori osakaal on väga suur.“ (Usaldusisik) 

„..selge on see, et kui meil täna ikkagi 95% ettevõtetest on väikeettevõtted, hea küll - seal töötab 

võibolla kolmandik kogu hõivatutest, aga see on selge, väga palju on uusi ettevõtteid, et sinna jõuda, 

seal luua see ametiühing, see on ka keeruline“ (Ametiühingute liit)  

„... just see, et 95% on siiski mikroorganisatsioonid, et neid suuri organisatsioone on nii vähe *on 

põhjuseks, et ametiühingute liikmelisus väheneb+“ (Tööandjate liit) 

Tabel 510. Ametiühingute liikmelisuse vähenemise põhjused – vastuste liigid vastajate tüüpide lõikes  

  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Aegunud meetodid, veidrad motiivid X X X - X - X - 

AÜ-l pole rolli tänapäeval X X - X X - X - 

AÜ-l puudub jõud X X X X - - X X 

Eesti väiksus X - - - - - X X 

Eestlaste ühinemisleigus X X - X - X X X 

Hirm ühineda X X X X - - X X 

Inimesed ei tea AÜ-st X X X - - X - X 

Karismaatilise juhi puudumine X - - - - - X - 

Nõukogudeaja maine, halb kuvand X X X - X X X X 
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  Organisatsioon Haruliit Keskliit 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ TA AÜ 

Pragmaatilisus X X X - - X X X 

Traditsiooniliste sektorite vähenemine - - - - X X X - 

Töötajate mobiilsuse kasv X - X - - - X - 

Väikeettevõtete rohkus X X X - X - - X 

Tabel 511. Ametiühingute liikmelisuse vähenemise põhjused – vastuste liigid vastaja tüübi ja organisatsiooni 
suuruse lõikes 

  Üle 30 töötajaga Alla 30 töötajaga 

  TA AÜ UI Muu TA AÜ UI Muu 

Aegunud meetodid, veidrad motiivid X X X - X - - - 

AÜ-l pole rolli tänapäeval X X - - X - - X 

AÜ-l puudub jõud X X X X X X - - 

Eesti väiksus - - - - X - - - 

Eestlaste ühinemisleigus X X - X X X - - 

Hirm ühineda X X X X - X - - 

Inimesed ei tea AÜ-st X X X - - - - - 

Karismaatilise juhi puudumine X - - - - - - - 

Nõukogudeaja maine, halb kuvand X X X - X X - - 

Pragmaatilisus X X X - X - - - 

Traditsiooniliste sektorite vähenemine - - - - - - - - 

Töötajate mobiilsuse kasv X - X - - - - - 

Väikeettevõtete rohkus X X X - X - - - 

Tabel 512. Ametiühingute liikmelisuse vähenemise põhjused – tööandja vastuste liigid esindaja olemasolu ja 
tüübi lõikes 

  Puudub AÜ UI AÜ ja UI 

Aegunud meetodid, veidrad motiivid X X X X 

AÜ-l pole rolli tänapäeval X X X X 

AÜ-l puudub jõud X X X X 

Eesti väiksus X - - - 

Eestlaste ühinemisleigus X X X X 

Hirm ühineda X X X - 

Inimesed ei tea AÜ-st X - - - 

Karismaatilise juhi puudumine - X - - 

Nõukogudeaja maine, halb kuvand X X X X 

Pragmaatilisus X X X X 

Traditsiooniliste sektorite vähenemine - - - - 

Töötajate mobiilsuse kasv X - X - 

Väikeettevõtete rohkus X X X X 
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