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Eesti Keele  Instituudi kollektiivleping

1. ÜLDOSA
1.1. Kollektiivlepingu pooled ja selle eesmärgid
1.1.1 Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI), keda esindab direktor Urmas Sutrop, ja Eesti Keele Instituudi Ametiühing (edaspidi AÜ), keda esindab juhatuse esimees Sven-Erik Soosaar, keda edaspidi koos nimetatakse pooled või eraldi pool, on sõlminud Eesti Keele Instituudi kollektiivlepingu (edaspidi kollektiivleping) allolevatel tingimustel.
1.1.2. Käesoleva kollektiivlepingu eesmärk on reguleerida EKI kui tööandja  ja töötajate, kes on AÜ liikmed, vahelisi kollektiivseid töösuhteid.
1.2. Kollektiivlepingus kasutatavad mõisted
1.2.1. Töötajateks  antud kollektiivlepingu raames on EKI-sse töölepingu alusel tööle võetud töötajad, kes on AÜ liikmed. 
1.2.2. Töötajate esindajaks on AÜ juhatus, keda esindab AÜ poolt usaldusisik või tema  poolt volitatud juhatuse liige.
    
2. EKI JA AÜ VAHELISED TÖÖSUHTED
2.1. Üldosa
2.1.1. EKI võimaldab AÜ juhatusel tasuta kasutada oma tööks ruumi 502, ruumis asuvat telefoni, EKI faksi, arvutit, paljundustehnikat ja kantseleitarbeid. Transpordivahendite kasutamine toimub eraldi kokkuleppel EKIga.
2.1.2. EKI tagab ametiühingu liikmemaksude kinnipidamise palgast vastavuses ametiliidu konverentsil kinnitatud maksumäärale ning nende summade ülekandmise AÜ arvele.
2.1.3. EKI informeerib usaldusisikut järgmistes küsimustes:
          a) tööaja režiimi, töötingimuste ja töökoormuse muutmise korral;
          b) informeerib uute töökohtade loomisest ja uute töötajate töölevõtmisest 
2.1.4. AÜ usaldusisik või tema poolt volitatud isik kohustub kirjalikult informeerima kahe nädala jooksul EKIt AÜ juhatuses toimunud muudatustest, usaldusisiku valimisest ja tema volituste lõppemisest.
2.1.5. Ametiühingu koosolekuid ja konverentse peetakse reeglina töövälisel ajal. Töö ajal võib nimetatud üritusi läbi viia EKI ja AÜ juhatuse vastastikusel kokkuleppel.
2.1.6. EKI võimaldab AÜ juhatuse ja selle juurde moodustatud komisjonide liikmetele vajaduse korral töövabastuse kuni üheks päevaks kuus keskmise palga säilitamisega ametiliidu põhikirjaliste ülesannete täitmiseks. Töövabastuse taotlemine pikemaks ajaks toimub kokkuleppel EKIga.
2.1.7. AÜ juhatuse liikmete töölt vallandamisel EKI algatusel on nõutav Eesti Kõrgkoolide Ametiliitude Ühenduse UNIVERSITAS juhatuse eelnev nõusolek.
2.1.8. EKI ei sõlmi uusi rendilepinguid ilma AÜ nõusolekuta.
2.1.9. EKI teavitab AÜd teadusnõukogu koosoleku toimumisaegadest.

3. TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
3.1. Töölepingu sõlmimine
3.1.1. Tööle asumisel sõlmivad töötaja ja EKI direktor kirjaliku töölepingu. Töövõtja vormistatakse tööle individuaalse töölepinguga, milles fikseeritakse põhi- ja lisatingimused.
3.1.2. Töölepingu sõlmimisel ja selle täitmisel on keelatud töötaja õiguste piiramine, eeliste kehtestamine sõltuvalt soost, rassist, rahvusest, suhtumisest religiooni, varanduslikust seisust, osavõtust poliitilisest või ametiühingu tegevusest.
3.1.3.	Teadustöötajate tööle võtmine toimub vastavuses seadustele ja EKI põhimäärusele. 
3.1.4. AÜ usaldusisikul on õigus ametiühingu liikme soovil  tutvuda  töölepingute ja  lisadega.
3.2. Töölepingu peatamine, lõpetamine, töötingimuste muutmine 
3.2.1. EKI personali- ja haldusjuht on kohustatud  AÜ liikmega individuaalse töölepingu lõpetamisel teatama sellest ka usaldusisikule ja esitama töölepingu lõpetamise põhjuse.
3.2.2. AÜ liikmete koondamise korral töölejäämise eelisõiguse otsustamisel osaleb ka usaldusisik.
3.2.3. EKI on kohustatud muutustest, mis viib palga vähenemise või töötingimuste halvenemiseni, kirjalikult ette teatama töötajale, kes on AÜ liige, ja usaldusisikule vähemalt kaks kuud. 
3.2.4. Kui töötaja on EKI-s töötanud 20 aastat ja kui EKI kavatseb lõpetada töölepingu koondamise tõttu, võib AÜ juhatus töölepingu lõpetamise peatada kuni neljaks kuuks.
3.2.5 Töötajatega, kes on AÜ liikmed, ei lõpetata töölepingut tööandja algatusel 2 aastat enne pensioniea saabumist (v.a järgmistel alustel: töötaja jäme töödistsipliini rikkumine, töötaja vääritu tegu, töötaja pikaajaline töövõimetus, katseaja ebarahuldavad tulemused). 

3.3. Tööaeg ja tööaja korraldus
3.3.1. Töönädala kestus on 40 tundi. EKI tööaeg on 9.00–17.30, lõuna 13.00–13.30, välja arvatud iseseisva otsustuspädevusega töötajatel. Riiklike pühade eel on tööaja lõpp kell 12.00.
3.3.2. EKI töötajatele on ette nähtud tööaeg vastavalt individuaaltöölepingule. Teadustöötajatele võib direktor, kokkuleppel töötajaga, kehtestada töö iseloomust tulenevalt eelpool toodust erineva tööaja, informeerides sellest personali- ja haldusjuhti.
3.4. Kvalifikatsiooni tõstmine ja ümberkvalifitseerumine
3.4.1. EKI tagab haldustöötajatele, kes on AÜ liikmed, tööalaseks koolituseks (kvalifikatsiooni tõstmise ajaks) keskmise töötasu täies ulatuses kuni 14 tööpäevaks aastas. Koolituse aeg tuleb kooskõlastada direktori või personali- ja haldusjuhiga
3.5. Puhkeaeg
3.5.1. Kollektiivpuhkuse ajakava kooskõlastatakse AÜ juhatusega ja tehakse töötajatele teatavaks jaanuarikuu jooksul. Töötaja puhkuse pikkus on vähemalt 35 kalendripäeva.
3.5.2. Kui AÜ liige on töötanud EKI-s  üle viie aasta, saab ta lisaks viis, iga alla 14-aastase lapse kohta kaks ja arvutitega töötajad kolm päeva tasulist puhkust lisaks seaduses sätestatule, mis üldjuhul liidetakse korralisele puhkusele, erandjuhul kooskõlastatakse usaldusisikuga.
3.5.3. Töötajatele antakse tasuline jõulupuhkus 27.–31.12., kui seda võimaldab töö  iseloom (Puhkuseseadus  § 10, lõige3).  
3.5.4.   Osalise tööajaga töötajatele põhi- ja lisapuhkuse kestvust ei lühendata.
3.5.5.   Töötaja võib, kokkuleppel administratsiooniga, võtta puhkust osade kaupa, kusjuures ühe katkestamatu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva.
3.5.6. Kui töötaja peab välitööde ajal töö iseloomust tulenevalt töötama ka puhkepäevadel ja riiklikel pühadel, siis on tal õigus nende päevade eest saada vabad päevad kas välitööde perioodil või (kui töö iseloom seda ei võimalda) pärast välitööde lõppu. Vabade päevade võtmine tuleb kooskõlastada allüksuse juhatajaga.
3.5.7. Kasutamata puhkus viiakse poolte kokkuleppel  üle järgmisesse aastasse töötaja avalduse alusel. Järgmisse aastasse saab üle viia kõige rohkem ühe tööaasta kasutamata puhkuse.
3.5.8. Töötajale võimaldatakse lühiajalise haiguse korral kuni kolm vaba päeva aastas keskmise palga säilitamisega. 
3.5.9. Töötajale võimaldatakse töötaja või tema lapse abiellumisel puhkust kuni kolme tööpäeva ulatuses keskmise palga säilitamisega.
3.5.10. Töötajale võimaldatakse tema pereliikme surma korral puhkust kuni kolme tööpäeva ulatuses keskmise palga säilitamisega.
3.5.11. Isale, kes on töötaja, võimaldatakse lapse sünni korral puhkust kuni 14 päeva ulatuses keskmise palga säilitamisega.
4. PALK
4.1. Palga maksmise alused
4.1.1. Töötajate töö tasustamine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse määruste, TALO ja Vabariigi valitsuse vaheliste kokkulepetega ja EKI käskkirjadega.
4.1.2.  EKI kooskõlastab palgatingimuste muutmise AÜ usaldusisikuga.
4.1.3. Lisakohustuste täitmise eest tasustatakse vastavalt EKI ja töötaja vahelisele   kokkuleppele.

5. KOLLEKTIIVLEPING
5.1. Sõlmimine
5.1.1. Kollektiivlepingu valmistab ette läbirääkimisi algatav pool, kes esitab selle kirjalikult teisele poolele koos teatega soovist alustada läbirääkimisi. 
5.1.2. Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindajad (kuni viis liiget mõlemalt poolt)
5.1.3 Läbirääkimisi peetakse poolte vahel kokkulepitud ajal. Läbirääkimistel osalemiseks töö ajal vabastatakse poolte kokkuleppel poolte esindajad põhitööst palga säilitamisega. 
5.1.4. Pooltel on õigus kaasata läbirääkimistele ja kollektiivlepingu sõlmimisele asjatundjaid ja eksperte ning moodustada pariteetsel alusel töörühmi. Asjatundjate ja ekspertide kutsumisega seotud kulud kannab neid kutsunud pool. 
5.1.5. Läbirääkimistes osalevate poolte esindajad, asjatundjad ja eksperdid ning teised kollektiivlepingu projekti väljatöötamisega seotud isikud peavad hoidma neile teatavaks saanud äri- või ametisaladusi. Eeltoodud nõude rikkunud isikud kannavad vastutust seadusega ettenähtud korras.
 
5.2. Vaidlused
Kollektiivlepingu sõlmimisel tekkinud vaidlused lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

5.3. Kehtivus ja avalikustamine
5.3.1. Käesolev kollektiivleping hakkab kehtima alates 02. jaanuarist 2007.
5.3.2. Kollektiivleping kehtib kolm aastat.
5.3.3. Kollektiivleping on täitmiseks kohustuslik mõlemale osapoolele. 
5.3.4. Leping säilitab oma kehtivuse osapoolte nimetuse, alluvuse, struktuuri ja koosseisude muutmise korral.
5.3.5. Kollektiivleping on kättesaadav EKI kodulehekülje kaudu. 
5.3.6. Töötajatele laienevate seaduste, EKI nõukogu otsuste või EKI direktori käskkirjade, kollektiivlepingu ja individuaalsete töölepingute vastuolu korral kohaldatakse sätet, milline on töötajale soodsaim. 
5.3.7. Tööandja on kohustatud tutvustama kollektiivlepingut uutele töötajatele nende tööle asumisel.

5.4. Muutmine ja täiendamine
5.4.1. Kollektiivlepingut muudetakse ja täiendatakse juhul, kui üks pool teeb selleks ettepaneku ja teine pool selle aktsepteerib. Kui kokkulepet ei saavutata, kehtib leping muutmata kujul. 
5.4.2.Läbirääkimisi kollektiivlepingu muutmiseks ja täiendamiseks kohustuvad osapooled alustama mitte hiljem kui kaks kuud enne lepingu kehtivusaja lõppu.


5.5. Täitmine ja  kontroll 
5.5.1. Kollektiivlepingu täitmist kontrollivad osapoolte volitatud esindajad. Ametiühingu poolt AÜ Juhatuse esimees ja usaldusisik,  EKI poolt direktor, personali- ja haldusjuht ning pearaamatupidaja.
5.5.2. Kollektiivleping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.
5.6. Kollektiivlepingu registreerimine
5.6.1. Kollektiivleping registreeritakse Sotsiaalministeeriumi poolt peetavas kollektiivlepingute andmekogus.


LEPINGU ALLAKIRJUTAMISE KUUPÄEV:    ............................................


POOLED:



Urmas Sutrop,
Eesti Keele Instituudi direktor
Sven-Erik Soosaar,
Eesti Keele Instituudi ametiühingu juhatuse esimees

 

 




