
Eesti Keele Instituudi kollektiivleping

1. ULDOSA
1.1. Kollektiivlepingu pooled ja selle eesmiirgid
1.1 .1. Eesti Keele Instituut (edaspidi instituut), keda esindab direktor Urmas Sutrop, ja Eesti
Keele Instituudi Ametiflhing (edaspidi AU), keda esindab AU juhatuse esimees Heete
Sahkai, keda edaspidi koos nimetatakse pooled vdi eraldi pool, on sdlminud Eesti Keele
Instituudi kollektiivlepingu (edaspidi kollektiivleping) allolevatel tingimustel.
1.1.2. K?iesoleva kollektiivlepingu eesmiirk on reguleerida instituudi kui tdtiandja ja td<itajate
vahelisi kollektiivseid torisuhteid.
1.2. Kollektiivlepingus kasutatavad m6isted
l.2.l.Toritajateks antud kollektiivlepingu raames on instituuti t<idlepingu alusel t6ole voetud
t<i<itajad.
1.2.2. Todtajate esindajaks on AU poolt usaldusisik ja juhatuse liikmed. Usaldusisik esindab
tdotajaid individuaalseid tddsuhteid puudutavates kiisimustes, juhatus kollektiivseid
t66suhteid puudutavates kiisimustes.

2.INSTITIJI]DI JA AU VAHELISED ToOSUIITED
2.1. UHosa
2.1.1. Instituut vdimaldab AU usaldusisikul ja juhatusel tasuta kasutada oma iilesannete
tiiitmiseks instituudi t<iciruumi, ruumis asuvat telefoni, instituudi faksi, arvutit
palj undustehnikat j a kantseleitarbeid.
2.I.2.Instituut tagab ametitihingu liikmetel liikmemaksude kinnipidamise palgast vastavuses
ametiliidu konverentsil kinnitatud maksumiiiirale ning nende summade rilekandmise AU
arvele.
2. I .3 . Instituut informeerib AU j uhatust j ?irgmi ste s kiisimustes :

a) t<i<iaja reZiimi, tdotingimuste ja tcidkoorrnuse muutmise korral;
b) informeerib uute ttiokohtade loomisest ja uute t66tajate t<i<llevStmisest.

2.1.4. AU juhatus kohustub kirjalikult informeerima kahe naduta jooksul instituudilt AU
juhatuses toimunud muudatustest, usaldusisiku valimisest ja tema volituste ldppemisest.
2.1.5. Ametiiihingu koosolekuid ja konverentse peetakse reeglina tcirivrilisel ajal. Tcid ajal v6ib
nimetatud iiritusi ltibi viia instituudi ja AU juhatuse vastastikusel kokkuleppel.
2.1.6. Instituut vOimaldab AU usaldusisikule ja juhatuse esimeheli vdi nende poolt
ametiiihingut esindama volitatud AU liikmele a/ii katusorganisatsiooni poolt korraldatavatel
iiritustel osalemiseks, vajaduse konal tririvabastuse keskmise palga siiilitamisega.
2.1.7. AU usaldusisiku ja AU kolmeliikmelise juhatuse vdhemalt kuus kuud juhatusse
kuulunud liikmete koondamisel instituudi algatusel on ndutav Eesti Kdrgkoolide Ametiliitude
Uhenduse LINIVERSITAS juhatuse eelnev n6usolek.
2.1 .8 . Instituut teavitab AUd teadusnouko gu koosoleku toimumi saegadest.
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3. TOOLErTNGU SOLMTMIT{E, MUUTMTNE JA LOpETAMrryE
3.1. T66lepingu s6lmimine
3.1.1. T66le asumisel sdlmivad tciritaja ja instituudi direktor kirjaliku t<icilepingu. T<i6v6tja
vormistatakse tcitile individuaalse tci<ilepinguga, milles fikseeritakse p6hi- ja lisatingimused.
3.1.2. Tti<ilepingu s6lmimisel ja selle tiiitmisel on keelatud tciOtaja diguste piiramine ja eeliste
kehtestamine sdltuvalt soost, rassist, rahvusest, suhtumisest religiooni, varanduslikust seisust,
osav6tust poliitilisest v6i ametiiihingu tegevusest.
3.1.3. Teadustti<itajate tci<jle vdtmine toimub vastavuses seadustele ja instituudi
pdhimiiiirusele.

3.2. T60lepingu peatamine, ldpetamine, tddtingimuste muutmine
3.2.1. Instituudi personali- ja haldusjuht on kohustatud tciritajaga individuaalse t<irilepingu
ldpetamisest teatama ka usaldusisikule ja esitama tridlepingu l6petamise p6hjuse.
3 .2.2. Koondamisest teatatakse t66taj ale ette j iirgmiselt:
a) alla iihe aasta t66tanule - viihemalt 30 kalendripiieva;
b) iiks kuni viis aastat t66tanule - viihemalt 60 kalendripiieva;
c) viis kuni ktimme aastat tdritanule - vtihemalt 90 kalendripiieva;
d) kiimme ja enam aastat tci<itanule - 120 kalendripiieva.
3.2.3. AU liikmete koondamise korral tri<ilejiiiimise eelisdiguse otsustamisel osaleb ka A/ti
usaldusisik.
3.2.4. Instituut on kohustatud muutustest, mis viivad palga viihenemise vdi td<ltingimuste
halvenemiseni, kirjalikult teatama t<idtajale ja usaldusisikule viihemalt kaks kuud ette.

4. KARJAARIMUDEL JA PALGAKORRALDUS
4.1. Toritajate t66 tasustamisel liihtutakse instituudis viilja t<i<itatud palgapoliitikast ja
palgajuhendist.
4.2. Instituudi t<i<itajate karjiiiirimudel ja palgapoliitika, sh palgaastmestik, kujundatakse v?ilja
koost<icis ametirihinguga vdi ttiotajate esindajatega 31. miirtsiks 20ll ja neid hakatakse
rakendama aastast 2012.
4.2.2. Instituudi palgapoliitika viiljat<iritamisel liihtutakse jiirgmistest pohimdtetest:

a) palgapoliitika peab olema l2ibipaistev ja tcttitajaile arusaadav;
b) vdrdse t66 eest makstakse vdrdset palka;
c) neile, kelle panus ja vastutus on suuremad, makstakse rohkem;
d) palk on konkurentsivdimeline ning sarnasel tasemel Eestis samas vdi liihedases
valdkonnas te gutsevate organisatsioonide t<idtaj ate palkadega;
e) palgapoliitika peab olema paindlik ning arvestama asutuse tegelikke
rahalisi v6imalusi.

5. T06- JA PUHKEAJA KORRALDUS
5.1. T66aeg
5.1.1. Ttitiniidala kestus on 40 tundi. Instituudi t66aeg on 9.00-17.30, l6una 13.00-13.30, kui
t<i<ilepingus ei ole kehtestatud teisiti. 24. veebruarile (Eesti Vabariigi aastapiiev), 1. jaanuarile
(uusaasta), suurele reedele, l. maile (kevadpriha),23. juunile (vdiduptiha), 20. augustile
(taasiseseisvumispliev) ja 2a. detsembrile (dululaupiiev) vahetult eelnev t66piiev on kolme
tunni v6rra liihendatud, st l6peb 14.00.
5.1.2. Olenevalt ttid iseloomust on teadustiidtajatel 6igus individuaalsele t<i<iajale, mis on
siitestatud,,Raamatuko guslkodus t<iritami se korraga".

5.2. Puhkeaeg
5.2.1. Puhkuse ajakava kooskdlastatakse AU juhatusegajatehakse tci<itajatele teatavaks



kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Triotaja puhkuse pikkus on viihemalt 35 kalendripiieva.
5.2.2. Instituudi tdotajate puhkuste andmise aluseks on ,,Eesti Keele Instituudi puhkuste
andmise kord". Puhkuste andmise korda saab muuta tiksnes koosk6lastatult A./U-ga.
5.2.3. T<i6tajatel on 6igus ltihiajalise haiguse korral vastava avalduse alusel kasutada kolme
piieva aastas tervise parendamiseks keskmise t<i<itasu siiilitamisega.
5.2.4. Ttititajale vdimaldatakse tema pereliikme (ema, isa 6de, vend, lapsed, abikaasa,
elukaaslane) surma korral puhkust kuni kolme t<iripiieva ulatuses keskmise palga
siiilitamisega.
5.2.5. Tti<itajale vdimaldatakse abiellumise puhul alati iiks piiev ja lapse abiellumise puhul
kuni iiks piiev puhkust keskmise palga siiilitamisega juhul, kui abiellumine leiab aset
t6dpiieval.

o. r00rnRvrsHorD JA r06onurus
6.1. Vastavalt tddtervishoiu- ja td<iohutuse seadusele on instituudil kohustus korraldada
tervisekontrolli t<iritajatele, kelle tervist vdib t<iciprotsessi kiiigus mdjutada t<idkeskkonna
ohutegur vdi tci6 laad, ning kandma sellega seotud kulud.
6.2.Tootaja on kohustatud kiiima t<iriandja poolt korraldatud tervisekontrollis.
6.3. Instituudi rahaliste vahendite olemasolul on tdritajatel 6igus taotleda sporditoetust kaks
korda aastas juunis ja detsembris. Toetuse maksmise vdimalikkuse ja toetuse suuruse otsustab
instituudi juhtkond pearaamatupidaja-finantsjuhi poolt koostatud finantsiilevaatele tuginedes.
6.4. Tdtitajatel on 6igus taotleda niigemise halvenemise korral prillide ostuks toetust kuni
1000 krooni iga kolme aasta tagant. Prillitoetuse saamise aluseks on nduetekohase arstitdendi
esitamine.

Z. r66ar,ANE KOOLITUS
7.1. Totialane koolitus on ttiienduskoolitus v6i iimber6pe ameti- vdi tdrikohal t<icitamiseks
vajalike ameti-, kutse- ja erialaste teadmiste omandamiseks kvalifikatsiooni tdstmiseks;
samuti tiiienddpe, t<i<ikeskkonnavoliniku, osaleja vms tilesannete tAitmiseks. Aflj usaldusisiku
ja kollektiivlepingu l?ibireitikimistes osaleja koolitust finantseerib A/U oma vahenditest.
7.2. T66tajatel on 6igus saada koolitust iihe kuu palga ulatuses iga kolme aasta tagant, kui
instituudi ja projektide finantsolukord seda vdimaldab.

8. KOLLEKTIIVI,EPING
8.1. Sdlmimine
8.1.1. Kollektiivlepingu valmistab ette liibiriiiikimisi algatav pool, kes esitab selle kirjalikult
teisele poolele koos teatega soovist alustada liibir[?ikimisi.
8.I.2. Liibir?iiikimiste pidamiseks miiiiravad pooled oma esindajad (kuni viis liiget molemalt
poolt)
8.1.3. Liibiriiiikimisi peetakse poolte vahel kokkulepitud ajal. Liibiriitikimistel osalemiseks tcjci
ajal vabastatakse poolte kokkuleppel poolte esindajad p6hitcirist palga siiilitamisega.
8.1.4. Pooltel on 6igus kaasata liibir&ikimistele ja kollektiivlepingu sdlmimisele asjatundjaid
ja eksperte ning moodustada pariteetsel alusel t66riihmi. Asjatundjate ja ekspertide
kutsumisega seotud kulud kannab neid kutsunud pool.
8.1.5. Liibir?iiikimistes osalevate poolte esindajad, asjatundjad ja eksperdid ning teised
kollektiivlepingu projekti viiljat<idtamisega seotud isikud peavad hoidma neile teatavaks
saanud ametisaladusi. Eeltoodud n6ude rikkunud isikud kannavad vastutust seadusega
etteniihtud korras.
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8.2. Vaidlused
8.2.1. Kollektiivlepingu sdlmimisel tekkinud vaidlused lahendatakse seaduses etteniihtud
korras.

8.3. Kehtivus ja avalikustamine
8.3.1. Kiiesolev kollektiivleping hakkab kehtima alates allkirjastamise hetkest.
8.3.2. Kollektiivleping kehtib kolm aastat.
8.3.3. Kollektiivleping on tiiitmiseks kohustuslik mdlemale osapoolele.
8.3.4. Leping siiilitab oma kehtivuse osapoolte nimetuse, alluvuse, struktuuri ja koosseisude
muutmise korral.
8.3 . 5. Kollektiivleping on kiittesaadav instituudi kodulehektilj e kaudu.
8.3.6. T<ititajatele laienevate seaduste vastuolu korral kohaldatakse siitet, milline on tddtajale
soodsam.
8.3.7. Totitajatele laienevate instituudi teadusndukogu otsuste vdi instituudi direktori
kiiskkirjade, kollektiivlepingu ja individuaalsete tririlepingute vastuolu korral kohaldatakse
siitet, milline on todtajale soodsam.
8.3.8. T<idandja on kohustatud tutvustama kollektiivlepingut uutele tddtajatele nende tri<ile
asumisel.

8.4. Muutmine ja tfliendamine
8.4.1. Kollektiivlepingut muudetakse ja tiiiendatakse juhul, kui iiks pool teeb selleks
ettepaneku ja teine pool selle aktsepteerib. Kui kokkulepet ei saavutata, kehtib leping
muutmata kujul.
8.4.2. Liibiriiiikimisi kollektiivlepingu muutmiseks ja tiiiendamiseks kohustuvad osapooled
alustama miue hiljem kui kaks kuud enne lepingu kehtiwsaja l6ppu.

8.5. Tflituine ja kontroll
8.5.1. Kollektiivlepingu taitmist kontrollivad osapoolte volitatud esindajad. Ametitihingu
poolt AU Juhatuse esimees ja usaldusisik, instituudi poolt direktor, personali- ja haldusjulht
ning pearaamatupidaj a-fi nantsj uht.
8.5.2. Kollektiivleping on koostatud kahes vdrdset juriidilist j6udu omavas eksemplaris,
millest kumbki pool saab iihe.

8.6. Kollektiivlepingu registreerimine
8.6.1. Kollektiivleping registreeritakse Sotsiaalministeeriumi poolt peetavas
kollektiivlepingute andmekogus.
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