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Tartu Utit<oot (edaspidi: iilikool), keda esindab rektori kohusetiiitja T6nu Lehtsaar, ja Tartu
Utikooti Ametiiihing (edaspidi: ametitihing), keda esindab esimees Alar Sepp, edaspidi koos
nimetatud pooled v6i eraldi pool, sOlmivad kiiesoleva kollektiivlepingu.

I.peatiikk
ULDOSA

1.

Kollektiivlepingu eesmiirk
1.1. Kollektiivlepingu eesmiirk on aidata kaasa iilikoolis atraktiivse tciokeskkonna ja
tasakaalustatud tdosuhete loomisele, hoidmisele ja edendamisele, liihtudes iilikooli
arengukavas kokku lepitud p6hiviifirtustest ja arengueesmiirkidest.

2.

Kollektiivlepingu rakendusala

2.1. Kollektiivleping rakendub iilikoolile kui tooandjale ning 0likoolis tocilepingu

alusel

todtavatele tootaj atele.

2.2. Kollektiivlepingu tingimused, mis on tootaja jaoks halvemad

seaduses v6i muus
digusaktis etteniihtust, on tiihised, vtilja arvatud juhul, kui sellise kokkuleppe v6imalus
on seaduses ette niihtud.

3.

Poolte suhted

3.1. Poolte suhted p6hinevad usaldusel

ja

teabevahetusel kollektiivlepingu taitmist

puudutavates ki.isimustes.

3.2.

Omavahelisel suhtlemisel kohustuvad pooled:

ja

p6himdtetest ning eetikast,
mdistlikkuse ja hea usu p6him6ttest;
3.2.2. tunnustama ja arvestama teise poole huve, vajadusi ja v6imalusi;
3.2.3 . teavitama teist poolt planeeritavatest olulistest muudatustest;
3.2.4. informeerima teist poolt kiiesoleva lepingu tiiitmisel tekkinud probleemidest ja

3.2.1. liihtuma i.ilikoolis v6ljakujunenud viiiirtustest

ebak6ladest.

II peatiikk
SUHTED UITTOOII JAAMETIUHINGU VAHEL

4.

Uhishuvid ja koostiiii
4.1. Utikoot ja ametiiihing deklareerivad i.ihise huvi ja koosto<i iilikooli kui haridus- ja
teadusasutuse ning tdoandja edendamisel jiitkusuutliku arengu vaimus. Viiiirtustame
iilikoolis tootavaid ja 6ppivaid inimesi ning loome nende arenguks ja eneseteostuseks
parimad tingimused ning innustava t66- ja Opikeskkonna.
4.2. Ulikool peab oluliseks ametiiihingu kaasamist otsustusprotsessidesse. KOik kavandatavad
tilikoolisisesed personalitrio valdkonna Sigusaktid, sh palgaeeskiri, puhkuse-eeskiri,
tci<ikord, akadeemiliste t66tajate t66suhteid reguleerivad digusaktid, saadetakse enne
vastuvOtmist ametiiihingule arvamuse avaldamiseks. Selleks v6imaldatakse ametiiihingu
esimehele j uurdepiiiis

iilikooli

6i

gusaktide koo skd lastami se tdovoole.

4.3. Ametitihing kohustub t6hustama koostood teiste k6rgharidus- ja

teadusvaldkonnas

tegutsevate ametitihingute ja katusorganisatsioonidega, vdimaldamaks olulistes
kiisimustes luua t6husat ametiiihingute iihistegevust, mis vdimaldaks kolmepoolseid
liibiriiiikimisi, kus ametiiihingud oleksid kolmandaks partneriks riigi ning k6rgharidus- ja

teadusasutuste kOrval.

5.

Poolte digused ja kohustused
5.1. Ulikool annab vdimaluse korral ametiiihingule sobivad kontoriruumid, mille haldamisega
seotud kulud tasub ametitihing.
5.2. Ulikool annab viihemalt kord kuus tasuta ruumi ametiUhingu tirituste liibiviimiseks.
5.3. Ulikool v6imaldab ametii.ihingu liikmele ametiiihingu poolt esitatud kirjalike kutsete
alusel aastas v2ihemalt viis toost vaba piieva osalemiseks ametiiihingu korraldataval
koolitusel v6i ametii.ihingute organite t6os tingimusel, et sellega ei kaasne olulisi takistusi
iilikooli tegevuses. Kiiesoleva punkti alusel antavatel t66st vabadel ptievadel sailitatakse
tciotajale tema keskmine ttjcjtasu, kuid mitte rohkem kui viie ptieva eest aastas.
5.4. Ulikool vdimaldab kuni kolmele ametiiihingu tddtajale juurdepiiiisu iilikooli siseveebi.
5.5. Ulikool tagab, et viide kollektiivlepingu olemasolu kohta on iga tootaja tdolepingus ning
kollektiivleping on k6ikidele avalikult kiittesaadav iilikooli veebilehel.
5.6. Ametiiihing kohustub iilikooli personaliosakonda e-kirja teel viivitamatult teavitama
ametiiihingu juhatuses toimunud muudatustest ja ametitihingu usaldusisikute valimisest
ning nende volituste l6ppemisest ning kord kvartalis saatma info liikmete arvu muutumise
kohta.

5.7. Ametitihing informeerib personaliosakonda ametiiihingu korraldatavatest olulise
tiihtsusega tiritustest.

5.8. Ametitihingu valitud esindajail on 6igus vastavalt 6igusaktides ette niihtud

korrale
takistamatult tutvuda tciiitajate tddkorralduse ja -tingimustega tilikoolis.
5.9. Ametitihingul on 6igus saada palgaandmeid tci<itajate rtihmade (mitte vtihem kui viis
tdotaj at) tasustamise kohta.
5.10. Ulikool kohustub ametii.ihingu liikme kirjaliku avalduse alusel pidama tema tci<jtasust
kinni ametiiihingu liikmemaksu ning kandma selle tile ametitihingu arvelduskontole.

6.

Ametiiihingu usaldusisik

6.1. Ametitihingu usaldusisik on iilikooli
6.2.

7.

tootaja, kes on ametiiihingu liikmete poolt valitud
t66tajate esindajaks ametitihingute seaduse $ 16 l6ike 4 m6ttes.
Ametirihingu usaldusisikute arv on maksimaalselt 12.

Tiiiivaidluste lahendamine

7.1. Lahkarvamus t66taja ja tilikooli vahel t<i6taja tdcisuhet puudutavas

kiisimuses

ja tdoandja kokkuleppel. Selleks pdordub tdcitaja
esmalt oma tcio vahetu korraldaja ja struktuuritiksuse juhi poole. Vajaduse korral
kaasatakse personaliosakond j a usaldusi sik vdi ametiiihingu esindaj a.
lahendatakse vOimaluse korral t<i<itaja

7.2.

Lahkarvamuse kokkuleppe teel lahendamise taotlemine ei v6ta pooltelt 6igust pocirduda
tdovaidluse lahendamiseks toovaidlusorganisse.

III

peatiikk
TOO- JA PALGAKORRALDUS

8.

Tiiiitajate koosseisu planeerimine ja tiiiikorraldus
8.1. Tootajate koosseisu planeerimisel ja muutmisel liihtutakse:
8.1.1. tookorralduse otstarbekuse p6himdttest ja olemasolevatest rahalistest vahenditest;
8.1.2. akadeemiliste ametikohtade planeerimisel ja nende vajaduse hindamisel l[htutakse

teadusto<i tegelikust mahust ja eripiirast, akadeemilise personali
ametijuhendites kirjeldatud erinevate akadeemiliste ametikohtade tddiilesannetest
ning arvestatakse tulemusvestlustelt saadud informatsiooni t6o tulemuste ja
intensiivsuse kohta;
8.1.3. mitteakadeemiliste ametikohtade planeerimisel ja nende vajaduse hindamisel

6ppe-

ja

liihtutakse toofunktsioonidest

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9.
9. I

.

ja

tegelikust t66mahust ning

arvestatakse
ja
kohta.
intensiivsuse
too
tulemuste
tulemusvestlustelt saadud informatsiooni
Ulikool peab oluliseks iilikoolisisese infovahetuse parendamist ja to<itajate aktiivsemat
osalemist struktuuriiiksusi ja iilikooli tervikuna puudutavate teemade aruteludes.
Ulikoolis viiiirtustatakse tulemustele orienteeritud t<i<ikorraldust ja tasustamist ning
todtaj ate j iirj epidevat arendamist.
Ulikool peab oluliseks tulemusvestluste liibiviimist juhtide ja neile alluvate tootajate
vahel vdhemalt kord aastas.
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapiievale, v6idupi.ihale ja j6ululaupiievale eelneval
todpiieval ning eestikeelse iilikooli aastapiieval 1. detsembril l6peb tocipdev kell 12.00.
Struktuuriiiksuse juht v6imaldab tootajale aasta jooksul kokku kuni kolme ttidpiieva
ulatuses vabaaega koos tdcitasu siiilimisega jiirgmistel juhtudel: tervise edendamiseks ja
haiguste ennetamiseks, lapse 1. klassi mineku, abiellumise ning pereliikme surma korral.
Vaba af a kasutamise lepib t66taja eelnevalt kokku t66 vahetu korraldajaga.

Palgakorraldus
Tridtaj ate tasustamine toimub vastavalt iilikooli palgaeeskirj ale.
Ulikooli t66tajate tasustamisel arvestatakse Eesti palgaturu konteksti.

9.2.
9.3. Akadeemiliste

9.4.
9.5.

ametikohtade puhul on eesmiirk olla Eestis tilikoolide hulgas palgaturu
liider ning saavutada professori/juhtivteaduri, dotsendi/vanemteaduri, lektori/teaduri ja
assistendi/Opetaja/nooremteaduri keskmiseks kogupalgaks vastavalt 4:3:2:1,7 Eesti
Vabariigi keskmist tootasu, pidades vajalikuks j6uda soovitud palgatasemeni esmalt
lektori, assistendi, dpetaja ja teaduri, nooremteaduri ametikohal. Akadeemiliste to<itajate
tasustamisel arvestatakse valdkondade eripiirasid.
Mitteakadeemilistel ametikohtadel on eesmiirk maksta Eesti t66jduturul konkurentsivdimelist tasu.
Kaitseviie dppekogunemisel v6i lisadppekogunemisel osalevale t66tajale siiilitatakse
tema t66tasu.

10. Puhkus
1 0. 1 . Ulikool annab puhkust vastavalt puhkuse-eeskirj ale:
10.1 .1 . akadeemilisele personalile viihemalt 42 kalendripiieva;
l0.l.2.mitteakadeemilisele personalile 28 kalendripiieva, kui toolepingus ei ole kokku
lepitud teisiti.
10.2. Toolepingus kokkulepitud tingimustel v6ib pikemat pdhipuhkust anda:
10.2.1. juhi ja peaspetsialisti palgagrupi tootajale pingelise ja vastutusrikka t66 korral 7
kalendripiieva v6rra;
10.2.2.to<ikeskkonnavolinikule kohustuste tulemusliku tAitmise eest Tartu Ulikooli
puhkuse-eeskirj as etteniihtud tingimustel 7 kalendripiieva v6rra;
10.2.3.ametiiihingu usaldusisikule kohustuste tulemusliku taitmise eest Tartu Ulikooli
ametiiihingu esimehe ettepanekul kuni 7 kalendripiieva vdrra.

11. Ttiiitervishoid, tiiiiohutus ja tiiiikeskkond
1 1.1. Ulikool, ametitihing ja tootajad teevad ohutu tookeskkonna nimel koosttiod.
11.2. Ulikool koostab k6igis struktuuritiksustes riskianali.iiisi, mida uuendatakse vastavalt
vajadusele. Struktuurii.iksuse riskianaltii.is tehakse kiittesaadavaks k6igile selle i.iksuse
todtajatele.

11.3.

Ulikool seab eesmtirgiks, et igal tema t<icitajal on v6imalus kiiia tootervishoiuarsti
vastuvStul ning labida tervisekontroll liihtuvalt t66 spetsiifikast.

11.4.

Ulikool maksab haigestumise v6i vigastuse tdttu haiguslehel viibivale

t66tajale
haigushtivitist teise kuni kaheksanda kalendripheva eest. Hiivitise suurus on 100 protsenti
t66taja keskmisest todtasust.

12. Tiiiitepingu iilesiitlemine tiiiitajaga
12.1. T6olepingute kollektiivset iilesiitlemist (kollektiivset koondamist) kavandades konsulteerib titikool ametiiihinguga ning esitab ametithingule k6ik koondamist puudutavad
andmed (millises struktuuritiksuses, kui mitu t66tajat, mis ametikohtadel, mis pdhjusel).
12.2. T1olepingu tilesiitlemisel koondamise t6ttu on toole jaamise eelis6igus lisaks toolepingu
seaduse $ 89 lOikes 5 siitestatule ametitihingu juhatuse liikmel.
12.3. Ulikool voimaldab t<iritajale t66lepingu erakorralisest i.ilesiitlemisest etteteatamise tiihtaja
jooksul vaba aega uue tod otsimiseks viihemalt 10% todtajaga kokkulepitud tooajast
t<j<ltasu siiilitamisega. Vaba aja kasutamise tingimused, sh kestuse, lepib tci<ltaja kokku

too vahetu konaldajaga.

IV peatiikk
r 6OrN.r,IrELE PAKUTAVAD HUVED
13. Hiived
13.1. Ulikool to<iandjana pakub t66tajatele mitmesuguseid hiivesid, samuti pakuvad Tartu
Ulikooli t66tajatele soodustusi erinevad ettevdtted. Loetelu kehtivatest hiivedest ja
soodustustest on leitav siseveebist.

V peatiikk

r,6ppsArrBo
14. J6ustumine ja kehtivus
1 4. 1 . Kollektiivleping j Sustub selle allakirjutamise hetkel.
14.2. Kollektiivleping kehtib kolm aastat alates selle jdustumisest.

15. Avalikustamine
15.1. Kollektiivleping avaldatakse i.ilikooli ja ametitihingu kodulehektiljel.
I 5.2. Ulikool teeb kollektiivlepingu k[ttesaadavaks iilikooli siseveebis.
16. Muutmine ja tfliendamine
16.1. Ulikooli ja ametiiihingu esindaja kohtuvad vastavalt vajadusele hindamaks kollektiivlepingu tiiitmist ja arutamaks eslle kerkinud ktisimusi.
ja t[iendatakse poolte kirj alikul kokkuleppel.
1 6.2. Kollektiivlepingut m
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