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Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Alar Sepp, Kersti Taal ja Tauri Tampuu.
Päevakord:
•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja korralduste kinnitamine (juhatuse liikmed);

•

Kollektiivlepingu võimalik rikkumine (Alar Sepp);

•

Ombudsmani ametikoha loomise vajadusest (Alar Sepp, Tauri Tampuu);

•

TÜ Ametiühingu võrgukodu edasisest arendamisest (juhatuse liikmed);

•

Värbamiskampaania jätkamisest (juhatuse liikmed);

•

Pärnus puhkamise järelkaja (Alar Sepp, Kaidi Koort);

•

Matusetoetused (juhatuse liikmed);

•

Muud küsimused (juhatuse liikmed).

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja korralduste kinnitamine (juhatuse
liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada juunikuu juhatuse koosoleku protokoll. Samuti on vaja
kinnitada

kaks

organiseerimisega

korraldust.
Pärnu

Esimene

Raeküla

korraldus

Koolis.

Teine

on

seotud

korraldus

hooajalise
on

puhkamise

Nordplus

projekti

administreerimise kulude maksmise ja selle projekti aruande esitamise kohta. Seoses
Nordplus projektiga raamatupidamisel maksta välja Tartu Ülikooli Ametiühingu poolsele
vastutavale esindajale Alar Sepale projekti administreerimise eest perioodil 01.09.2017 kuni
31.08.2018 tasu summas 1000 eurot. TÜ Ametiühingu vastutaval esindajal Alar Sepal esitada
Nordplus projekti koordinaatorile Helsingis aruanne projekti täitmise kohta perioodil 20172018.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada juunikuu juhatuse koosoleku protokolli ja
korraldused.
•

Kollektiivlepingu võimalik rikkumine (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu ja TÜ vahel sõlmitud kollektiivleping kehtib 9. juulist. Olen
teinud kollektiivlepingu võimaliku rikkumise kohta järele pärimise. Võimalik, et rikkumine
on toimunud seoses TÜ Ametiühingu liikme madalamale töötasule sundimisega. Liikme
töölepingus on kirjas, et töösuhetes kohaldatakse TÜ ja TÜ Ametiühingu vahel sõlmitud
kollektiivlepingut selle kehtivusaja jooksul. Saatsin kirja TÜ füüsika instituudi direktorile, kes
vastas, et ametiühingu liiget ei ole sunnitud madalamale töötasule. Toomas Plank kirjutas, et
muutunud töömahu tõttu on tekkinud vajadus liikme töölepingu tingimuste muutmiseks.
Töölepingut ei saa tööandja muuta ühepoolselt. Kõik muudatused tehakse kokkuleppel
töötajaga. Ametiühingu liige pole nõustunud töölepingu tingimuste muutmisega ja seetõttu
jätkame temaga läbirääkimisi. Selline oli TÜ füüsika instituudi direktori vastus. Ootan
juristidelt kokkuvõtet seoses ametiühingu liikme probleemiga.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Võimalik, et teatud osa selles probleemis mängib ametiühingu liikme vanus.
Tauri Tampuu: Mina ei näe siin kollektiivlepingu rikkumist.
Alar Sepp: Kollektiivlepingu rikkumine on teatud nüansiga. TÜ Ametiühingu liikme
töölepingus oli viide kollektiivlepingule. Seetõttu juhtisin füüsika instituudi direktori
tähelepanu uuele kollektiivlepingule.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et tegemist pole kollektiivlepingu rikkumisega. TÜ
Ametiühingu juhatuse esimees ootab juristidelt kokkuvõtet ja saadab vastuse edasi
ametiühingu liikmele.
•

Ombudsmani ametikoha loomise vajadusest (Alar Sepp, Tauri Tampuu);

Kuulati:
Alar Sepp: Käisime Tauriga kevadel kohtumas Tallinna Ülikooli Ametiühingu juhtkonnaga.
TLÜ Ametiühing on välja pakkunud idee luua ombudsmani ehk õigusvahemehe ametikoht
Tallinna Ülikooli. Mina saatsin kirja Tartu Ülikooli rektorile ja küsisin, kas Tartu Ülikoolis on
olemas või plaanis luua ombudsmani ametikoht. Sain teada, et Tartu Ülikoolis ei ole
ombudsmani ja ülikoolil pole plaanis luua õigusvahemehe ametikohta. Tartu Ülikoolil on
olemas võrdse kohtlemise juhend. Probleemide korral on üliõpilasel ja töötajal võimalus
pöörduda kas struktuuriüksuse juhi, dekaani või akadeemilise sekretäri poole. Lõppastmes on
Tartu Ülikoolis võrdse kohtlemisega seotud kaebuste sõltumatuks lahendajaks akadeemiline
sekretär Andres Soosaar, kellele rektoraat on andnud vastavad volitused. Töötajatele pakub
tuge nõustaja-kaplan professor Tõnu Lehtsaar, kelle ülesanne on toetada ülikooli töötajaid

tööeluga seotud küsimustes, aidata kaasa üksuste ja meeskondade suhtekliima paranemisele
ning vajaduse korral osapooli lepitada. Samuti on nii üliõpilastel kui ka töötajatel võimalik
nõu küsida ülikooli juristidelt.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Välja on kujunenud kaks ombudsmani tüüpi – skandinaavia ja ameerika
mudel. Tartu Ülikoolis on tegelikult olemas ombudsman, aga nõustavas rollis. TÜ nõustajakaplan professor Tõnu Lehtsaar täidab ombudsmani rolli ameerika mudeli järgi. TÜ
Ametiühing võiks kohtuda TÜ nõustaja-kaplan Tõnu Lehtsaarega ja rääkida ombudsmani
ametikoha teemal.
Kersti Taal: Tõnu Lehtsaarega peaks kohtuma ja TÜ Ametiühingu listi võiks saata info, kelle
käest saavad TÜ töötajad küsida nõu. TÜ Ametiühingu ülesanne võiks olla selgitada
liikmetele kaplani-nõustaja ülesandeid.
Alar Sepp: Minu jaoks oli üllatus see, et kõige suurem läbirääkija on akadeemiline sekretär.
Tauri Tampuu: Mina teen ettepaneku, et TÜ Ametiühing võiks kohtuda akadeemilise
sekretäriga.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks ombudsmani ametikohaga seotud info Tartu ja
Tallinna Ülikoolis. TÜ Ametiühingu juhatuse esimees Alar Sepp saadab juhatusele edasi TÜ
rektori Toomas Asseri vastuse ombudsmani teemal. Alar Sepp vastab TLÜ Ametiühingu
kirjale. TÜ Ametiühing kohtub TÜ nõustaja-kaplani Tõnu Lehtsaare ja akadeemilise sekretäri
Andres Soosaarega.
•

TÜ Ametiühingu võrgukodu edasisest arendamisest (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: TÜ Ametiühingu võrgukoduga on tegelenud Tauri Tampuu, kes läheb sügisel
doktorantuuri. Juhatusel oli plaanis Taurile anda preemia, aga ta loobus preemiast. Sellel
põhjusel otsustasin Taurile pakkuda võimalust TÜ Ametiühingusse tööle edasi jääda väga
väikese koormusega, mis ei takista doktoriõpinguid. Tauri on nõustunud tööle edasi jääma.
Töökoormus on 0,1. Tööleping on aastaks. Kas juhatus on nõus Tauri tööle edasi jäämisega?
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Nii väikese koormusega võib ikka edasi jääda. Muidugi.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et Tauri Tampuu jääb TÜ Ametiühingusse edasi tööle 0,1
koormusega aastaks.

•

Värbamiskampaania jätkamisest (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Plaanis on värbamiskampaaniaga alustada oktoobris. Värbamiskampaania raames
võiks minna TÜ füüsika instituuti ja TÜ kliinikumi. Juhatuse liikmed on oodatud
värbamiskampaaniast osa võtma.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Oluline on käia ülikooli õppehoonetes ametiühingut tutvustamas, aga küsimus
on selles, et kes käib. Kohapeal käimine võtab aega. Peab mõtlema, kuidas organiseerida
õppehoonetes käimist sel viisil, et see toob edu. Mina sel aastal ei saa õppehoonetes käia, sest
töökoormus on väga väike. Eesti Ametiühingute Keskliidust on Artjom Arhangelski nõus
vajaduse korral TÜ Ametiühingut aitama. Artjom Arhangelskiga oli tore koostöö.
Otsustati:
TÜ Ametiühing alustab uute liikmete värbamisega oktoobris. Plaanis on külastada ülikooli
õppehooneid, et uusi liikmeid saada.
•

Pärnus puhkamise järelkaja (Alar Sepp, Kaidi Koort);

Kuulati:
Kaidi Koort: Majutamine hooajalises Pärnu puhkekodus möödus rahulikult ja suurte
probleemideta. Majutuspäevi Pärnu puhkekodus oli sellel aastal kokku 635 ja puhkajaid 127.
Pille Paulberg Pärnu Raeküla Koolist tõi kokkuvõttes välja kaks probleemi. Esimene
probleem oli see, et mõned puhkajad ei saabunud puhkekodusse õigel ajal. Puhkaja
meelespeas on kirjas, et puhkekodusse on vaja saabuda hiljemalt kell 14.00. Teine probleem
oli see, et mõned puhkajad ei koristanud lahkumispäeval oma ruumi ära. Puhkaja meelespeas
on kirjas, et lahkumispäeval on puhakaja kohustus põrand mopiga ära pesta. Kokkuvõttes oli
kirjas, et puhkajad ei puhastanud võileivagrilli ära. Võimalik, et kõik ei loe puhkaja
meelespead läbi. Rohkem probleeme ei olnud, kõik läks hästi. Ma ei ole teadlik, kas järgmisel
aastal toimub majutamine hooajalises Pärnu puhkekodus, sest sellel aastal oli suur probleem
majutusloa saamine Pärnu Linnavalitsuselt. Pakun välja idee läbi viia Pärnu puhkekodu
küsitlus septembris. Viimati tegin Pärnu puhkekodu küsitluse 2016. aastal. Küsimustikule
vastasid ainult need puhkajad, kes täitsid puhkekodu avalduse, sest nende kontaktandmed olid
minul olemas. Küsimus on selles, kas on mõtet sellel aastal küsitlus teha? Uurida võiks,
kuidas jäid puhkajad rahule majutustingimustega.
Sõnavõtud:
Avo Ennok: Ikka võiks läbi viia küsitluse.
Kersti Taal: Olen nõus küsitlusega.

Tauri Tampuu: Võib küll teha küsitluse.
Alar Sepp: Mul on üks kommentaar. Kollektiivlepingu läbirääkimistel sai TÜ Ametiühing loa
küsitleda kõiki ülikooli töötajaid septembris 2018. See on üks meeldetuletus. Teine
meeldetuletus on seotud Pärnu Linnavalitsusega. Probleem pole ainult Pärnu Linnavalitsuses.
Linnavalitsuse juurde on liidetud kõik Pärnu ümbruskonna vallad. Otsustamiseprotsess on
muutunud väga venivaks. Ootasime Pärnu Linnavalitsuse otsust pikalt, sest teemast ei saadud
aru. Arvati, et Tartu Ülikoolist tulevad rikkurid, kes soovivad Pärnu koolimajas odavalt
puhata. Lõpuks saadi aru, et nii see pole. Pärnu Raeküla Koolis puhkavad enamasti need
ülikooli töötajad, kes on madalapalgalised.
Kaidi Koort: Ühe kommentaari ütleksin veel. Mõned puhkajad kurtsid selle üle, et linnaliini
bussipilet oli läinud kallimaks. Pileti hind oli 3 eurot. Pärnu Raeküla Koolist Pärnu kesklinna
ja sealt tagasi koolimajja kokku 6 eurot.
Alar Sepp: Oleme saanud loa küsitleda kogu ülikooli töötajaskonda. Pärnu puhkekodu teema
võiks olla plokina sees suures küsitluses ja vastavad kõik ülikooli töötajad. Samuti need
ülikooli töötajad, kes ei puhanud Pärnu puhkekodus.
Kaidi Koort: Pärnu puhkajate seas olid Eesti Maaülikooli töötajad ja Haritlaste Ametiühingu
liikmed, kes ei tööta Tartu Ülikoolis. Nendele ei saa küsimustikku saata, mis on suunatud
ainult Tartu Ülikooli töötajatele. Minu jaoks on oluline saada vastused nendelt inimestelt, kes
puhkasid Pärnu Raeküla Koolis. Arvan, et vaja on teha kaks küsitlust: Pärnu puhkekodu
küsitlus ja TÜ töötajatele suunatud küsitlus.
Alar Sepp: Oleme saanud ülikoolilt loa küsitleda kõiki töötajaid ja see võimalus on vaja ära
kasutada. Mina ei ole nõus Pärnu puhkekodu küsitlusega.
Stefan Groote: Mina teeksin kaks erinevat küsitlust.
Avo Ennok: Ülikooli töötajatelt tuleb väga vähe vastuseid seoses Pärnu puhkekoduga.
Ülikooli personali hulgas võib olla vähe inimesi, kes puhkasid Pärnu Raeküla Koolis.
Kersti Taal: Pärnu puhkajate seas on pensionärid, kes ei tööta Tartu Ülikoolis. Nemad ei saa
suurest küsitlusest osa võtta, mis on suunatud TÜ töötajaskonnale.
Alar Sepp: Teeme ainult ühe küsitluse ja eesmärk on küsitleda kogu ülikooli töötajaskonda.
Juhiabi ei vii läbi Pärnu puhkekodu küsitlust.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks Pärnu puhkekoduga seotud info. TÜ Ametiühing
viib läbi küsitluse Tartu Ülikooli töötajaskonna seas käesoleva aasta sügisel.
•

Matusetoetused (juhatuse liikmed);

Kuulati:

Kaidi Koort: Tartu Ülikooli Ametiühingu liige soovib saada matusetoetust. Saatsin juhatusele
kõik dokumendid edasi ja täna on vaja otsus vastu võtta.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas ametiühingu liikmele välja maksta matusetoetuse summas
128 eurot.
•

Muud küsimused (juhatuse liikmed).

Kuulati:
Alar Sepp: Meil on kaks uut liiget, kes on vaja TÜ Ametiühingusse vastu võtta ja kinnitada
juhatuse poolt.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas uued liikmed vastu võtta ametiühingusse.
•

TÜ Ametiühingu rahaline seis

Kuulati:
Alar Sepp: Hetkel on ametiühingu liikmemakse laekunud 2000 eurot vähem võrreldes eelmise
aastaga ja miinust peame hakkama tasa tegema uute liikmete värbamisega.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks eelarvega seotud info.
•

Kollektiivlepingu strateegiakonverents

Kuulati:
Alar Sepp: 31. augustiks oleks vaja teatada, kas keegi Tartu Ülikooli Ametiühingust võtab osa
kollektiivlepingu strateegiakonverentsist.
Sõnavõtud:
Tauri Tampuu: Minu arvates polnud teema päevakajaline.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et sel korral ei osale TÜ Ametiühing kollektiivlepingu
strateegiakonverentsil.
•

TÜ Ametiühingu liikme töötasuga seotud probleem

Kuulati:
Tauri Tampuu: Minule jäi arusaamatuks kirjavahetus Haritlaste Ametiühingu esimehega
seoses juriidilise abi saamisega Eesti Ametiühingute Keskliidu juristilt.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort:
Ma võin ise rääkida sellel teemal. Saatsin kirja Haritlaste Ametiühingu esimehele, et
ametiühingu liige saaks vastused Keskliidu juristilt. Minule vastas Haritlaste Ametiühingu

esimees, et ta ei saatnud minu kirja edasi Keskliidu juristile, sest Nelli Loometsa töökoormus
on väga suur ja ta tegeleb paljude haruliitude probleemidega. Keskliidu jurist on keskendunud
usaldusisikute probleemidele.
Tauri Tampuu: Mina sain Artjom Arhangelski jutust aru, et kõigil on juurdepääs õigusabile.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks juriidilise abiga seotud info. TÜ Ametiühing uurib
Keskliidu juhilt Peep Petersonilt, millised on õigusabi saamise võimalused Eesti
Ametiühingute Keskliidult.
•

TÜ Ametiühingu arenguvestlused

Kuulati:
Alar Sepp: Soovin läbi viia arenguvestlused töötajate ja juhatuse liikmete seas.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu arenguvestlused toimuvad oktoobris.
•

TÜ küsitluse ajurünnak

Kuulati:
Alar Sepp: Me võiksime alustada TÜ küsitluse tegemist ajurünnakuga.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhiabi saadab juhatuse liikmetele ja töötajatele kirja, et alustada TÜ
küsitluse ajurünnakuga.
•

TÜ töövoog

Kuulati:
Tauri Tampuu: Soovin teada, kuidas toimub osalemine TÜ töövoos?
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et TÜ töövoo arutelu toimub juhatuse koosolekutel, aga
töövooga seotud informatsiooni ei protokollita, sest tegemist on konfidentsiaalse infoga.
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