
  
 
 
 
Riigi-ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL) Esindajate 
Üldkoosoleku pöördumine Vabariigi Valitsuse poole 
 
 
 

1. ROTAL toetab, et: 
1.1 Edendatakse riigi-ja kodanikusektori partnerlust nii toetusmeetmete  arendamisel kui  

info vahetamisel 
1.2 Kaasatakse kodanikuühiskonda  seadusloome välja töötamisse tagamaks laiapõhjaline 

ning läbipaistev otsuste kujunemine 
1.3 Täpsustatakse streigi ja läbirääkimiste korraldust eesmärgiga reguleerida paremini 

töötajate ja tööandjate õigusi ning kohustusi. 
1.4 Seatakse eesmärgiks tõsta töötasu päästetöötajatel, sotsiaalvaldkonna ja siseturvalisuse 

valdkonna teenistujatel ja kultuuritöötajatel. 
 
2. ROTAL kutsub valitsust kahepoolsele dialoogile eesmärgiga alustada viivitamatult 
läbirääkimisi, et saavutada kokkulepped: 
2.1 ametnikele kollektiivlepingute läbirääkimisõigus 
2.2 ametiühingute usaldusisikutel võimaldatakse osaleda palgaläbirääkimistel ja, et seejärel 
sõlmitakse palgakokkuleppeid 
2.3 sõlmitakse teenistujatele tööga seotud stressi kokkulepe 
2.4 riigiteenistujate tööandja esindaja liitumiseks  Euroopa  riigiteenistujate sektorialase 
sotsiaalse dialoogi töörühmaga 
2.5 Riigikogu ratifitseeriks ILO konventsioonid nr 151 ja nr 154 
2.6 muudetaks avaliku teenistuse seadust: 
a) Pr.61 lg 3,4,6, mis võimaldavad riigil ühepoolselt palka vähendada ning ei kohusta seda 
taastama tingimuste muutumisel. 
b)  Pr.105 lg 1 ja 3, mis näevad haldusakti õigusvastasuse tuvastamisel ja võrdse kohtlemise  
põhimõtte rikkumisel ette kahju hüvitamise. Ametnik ei saa nõuda ametisse ennistamist kui 
kohus on tuvastanud  haldusakti õigusvastasuse (ATS Pr.105) või tunnistanud selle tühiseks 
(HMS Pr.60 lg 1 ja Pr. 61 lg 2) oleks õiguspärane  sarnaselt VÕS Pr. 127 lg1 toodule asetada 
ametnik olukorda, mis on ligilähedane olukorrale milles ta oleks olnud  kui kahju hüvitamise 
kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Ehk siis ta ennistatakse ametisse. 
c) tagatakse ametnikele võimalus kohtult esialgse õiguskaitse taotlemiseks ebaseaduslikult 
ametist vabastamise kohta teatise saamisel 

d) täiendatakse seadust ametnike ametiühingu usaldusisiku kaitse sätetega ning ametnikele 
kollektiivlepingu sõlmimise  õigusega. 
2.7 Tagatakse ametiühingu liikmemaksu tulumaksust vabastamine.  
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Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu esindajate üldkoosolek on 
veendunud, et Eestis toimib õiglane ja arenemisvõimeline ühiskond vaid juhul kui riik 
loobub poliitikast, mis püüab saavutada majandusedu töötajate sotsiaalse turvatunde arvel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
Kalle Liivamägi 
ROTAL-i juhatuse esimees 


