TARTU ÜLIKOOLI AMETIÜHING
JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9/2017
Tartu

21. september 2017

Algus kell 15.00, lõpp kell 18.14
Protokollis Kaidi Koort
Võtsid osa: Avo Ennok, Stefan Groote, Katriin Kaljovee, Kaidi Koort, Malle Kurm-Oks,
Tiina Linder, Alar Sepp, Kersti Taal ja Tauri Tampuu.
Päevakord:
•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse kinnitamine;

•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustikud: voorud, vastanute arv jms
(arutelu);

•

TÜ Ametiühingu kodulehe versioon ja selle edasiarendamine seoses positiivse
strateegia kontseptsiooniga aastateks 2017-2021 (Alar Sepp, Stefan Groote);

•

TÜ Ametiühingu tegevused seoses Universitasega http://universitas.ee/et/ (Alar Sepp);

•

TÜ Ametiühingu ja Tartu Ülikooli vaheliste kollektiivlepingu läbirääkimiste
taustamaterjalid (Alar Sepp, Stefan Groote);

•

TÜ Ametiühingu Fond ja stipendiumide annetamine koostöös Tartu Ülikooli
Sihtasutusega http://www.sihtasutus.ut.ee/ (Alar Sepp);

•

Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusseadustiku kohta arvamuse esitamine
koostöös Eesti Maaülikooliga http://www.eakl.ee/ (Alar Sepp);

•

Kohal algatatud küsimused.

•

Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja juhatuse esimehe korralduse
kinnitamine;

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada ära eelmise juhatuse koosoleku protokoll. Juhatuse
esimehe korraldus on koostamisel ja see on seotud kirjaga, mille saatis Aleksander Jakobson
augustis.
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Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada ära 31. augusti koosoleku protokolli.
•

TÜ Raamatukogu töötajate töötervise küsimustikud: voorud, vastanute arv jms
(arutelu);

Kuulati:
Tartu Ülikooli töökeskkonna peaspetsialist Tiina Linder: TÜ Raamatukogus käib taas
ehitustegevus, aga tööd tehakse kvaliteetsemalt. Tolmukanalid on pandud kinni ja püütakse
ära hoida tolmu lendumist ruumidesse. Töötajatele on antud tolmumaskid kasutamiseks. Tööl
saab käia paindliku graafiku alusel. Remont raamatukogus on paratamatu, sest Tartu Ülikooli
hooned lagunevad ja vajavad remonti.
Sõnavõtud:
TÜ Raamatukogu direktori referent Katriin Kaljovee: Hetkel on TÜ Raamatukogu
ehitustegevus graafikus ja jaanuariks peaks esimene ehitustegevuse etapp olema lõppenud.
TÜ Raamatukogu hoone osutus raskemaks juhtumiks esialgsele ehitajale.
Kersti Taal: Raamatukogu töötajate tervist ei mõjuta ainult ehitustegevuse käigus tekkinud
tolm, vaid oluline osa on ka raamatute tolmul.
Tiina Linder: Kevadel oli juttu küsitlusest. Tegemist on meditsiinilise uuringuga, mille on
Tartu Ülikooli Ametiühing endale teha võtnud. Kas sellest uuringust on huvitatud
kopsukliinik? Tartu Ülikool võiks ise ka sellise uuringu läbi viia, kui see oleks väga vajalik.
Meie peame remonti paratamatuks. Remondid on ja jäävad Tartu Ülikoolis. Raamatukogu
töötajad on käinud tervisekontrollis. Ma pole saanud tagasisidet, et raamatukogu töötajatel
esineb terviseprobleeme. Jääb mulje, et TÜ Ametiühingu arvates on midagi korrast ära. Mis
on küsitluse eesmärk?
Avo Ennok: Tegemist on sotsioloogilise uuringuga. Soovime teada saada, milline on TÜ
Raamatukogu töötajate tervislik seisund. Me ei tea, kas esineb probleeme või mitte.
Küsimustikud on koostanud oma valdkonna spetsialistid.
Tiina Linder: Kas küsitluse tegemise üks põhjuseid võib olla ka see, et TÜ Ametiühingu
liikmete hulgas on palju raamatukogu töötajaid? Pluss remont.
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Avo Ennok: Jah, need asjad langesid kokku. Tegelikult oli plaanis küsitlus juba varem ära
teha.
Alar Sepp: Saadame raamatukogu töötajatele ise küsitluse lingi ja info, kuidas küsimustikku
täita. Küsimustik koosneb kolmest osast. Esimene osa on seotud töötingimuste ja tervisliku
seisundiga. Eestikeelse küsimustiku autor on Argo Soon, kes töötab Eesti Teadusagentuuris.
Teine küsimustiku osa käsitleb nahaga seotud probleeme. Eestikeelse küsimustiku autor on
TÜ Nahahaiguste Kliiniku vanemarst-õppejõud. Küsimustiku kolmas osa on seotud
hingamisteede sümptomitega. Ingliskeelne küsimustik on saadud Tartu Ülikooli Kliinikumi
Kopsukliiniku arst-õppejõult, professor Alan Altrajalt. Olen üritanud saada infot
professionaalsetelt tegijatelt.
Tiina Linder: Tartu Ülikool viib läbi mitmeid küsitlusi. Kahjuks inimesed pole väga
motiveeritud küsimustikke täitma ja vastamisprotsent Tartu Ülikoolis on madal.
Katriin Kaljovee: Loodan väga, et TÜ Ametiühing saab vastamisprotsendiks ikka 50% või
60%.
Alar Sepp: Ma loodan, et teile sobib, et küsitluse tulemused on ka Tartu Ülikooli omad.
Tegemist on meie ühise küsitlusega.
Tiina Linder: Loomulikult. Me saame küsitluse tulemusi arutada ka töötervishoiuarstidega.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühing viib läbi terviseteemalise küsitluse septembris ja oktoobris.
Küsimustiku link saadetakse raamatukogu töötajate e-posti aadressidele ja aluseks võetakse
kodulehel olev töötajate nimekiri. TÜ Ametiühing viib läbi anonüümse küsitluse.
•

Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusseadustiku kohta arvamuse esitamine
koostöös Eesti Maaülikooli Ametiühinguga http://www.eakl.ee/ (Alar Sepp);

Kuulati:
EMÜ Ametiühingu esimees Malle Kurm-Oks: Avalik õiguslikel ülikoolidel on olemas
ülikooliseadus, mis kehtib Eesti Maaülikoolile ja teistele kõrgkoolidele, aga Tartu Ülikoolil ja
Tallinna Tehnikaülikoolil on oma ülikooliseadus. Arvan, et ülikooliseadus peaks olema
kõikidel kõrgkoolidel ühtemoodi. Loomulikult ei loobu TÜ ja TTÜ oma ülikooliseadusest.
Sel juhul peaks iga kõrgkool endale oma seaduse koostama. Samuti oleks vaja muuta
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ülikoolide juhtorganite nimetusi ja selles kokku leppida. Näiteks kasutada ülikoolides
ühtemoodi juhtorgani nimetust senat või siis nõukogu. Hetkel on Tartu Ülikoolis senat, aga
Eesti Maaülikoolis nõukogu. Ametikohtade nimetused ülikoolides võiksid ka olla üheselt
mõistetavad. Akadeemilisel puhkusel olevatel tudengitel võiks olla võimalus teha eksameid
akadeemilise puhkuse ajal. Mina ei pea õigeks ülikoolis 3+2 süsteemi, aga ei usu, et keegi
hakkab süsteemi ümber muutma.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Mina pean 3+2 süsteemi kõrghariduse allakäiguks.
Alar Sepp: Me ise seame oma lõpetajad nõrgemasse olukorda. Mujal võib magistrikraadi teha
kiiremini kui kahe aastaga, näiteks ühe aastaga. Rakenduskõrghariduse diplomi nimetus võiks
olla rakenduslik bakalaureus. Samuti võiks diplomi nimetus olla teaduslik bakalaureus.
Üks probleem on see, et ülikoolis on palju dubleerimist. Eesti Teadusagentuur võiks teha
koostööd kõrghariduse arendajatega. Eestis kogu aeg muudetakse midagi, puudub
järjepidevus. Väga palju esineb bürokraatiat.
Stefan Groote: Haridusseadustikus on isegi lause Humboldti süsteemi kohta, mis näeb ette, et
teadus- ja õppetöö ülikoolides on teineteisega tihedalt seotud ning antavaid toetusi on
omavahel keeruline ja ebamõistlik lahus hoida. Teadusrahastamise osa oli hästi kirjas
haridusseadustikus.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühing täiendab haridusseadustikku koostöös Eesti Maaülikooli
Ametiühinguga. Täiendused saadetakse Eesti Ametiühingute Keskliidule.
•

TÜ Ametiühingu kodulehe versioon ja selle edasiarendamine seoses positiivse
strateegia kontseptsiooniga aastateks 2017-2021 (Alar Sepp, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Saatsin Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonnale kirja ja küsisin, kas saame
avada domeeni, mis oleks union.ut.ee. Vastust pole veel saanud. Aastamaks domeeni
hoidmiseks on 50 eurot. See pole väga suur summa. Koduleht on plaanis teha Tartu Ülikooli
kaudu.
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Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühingul on plaanis uus koduleht valmis saada aasta lõpuks.
•

TÜ Ametiühingu Fond ja stipendiumide annetamine koostöös Tartu Ülikooli
Sihtasutusega http://www.sihtasutus.ut.ee/ (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Tartu Ülikooli Ametiühingul on plaanis hakata stipendiume välja andma Tartu
Ülikooli Sihtasutuse kaudu. Saatsin TÜ Sihtasutusele ära stipendiumi statuudi ja fondi. TÜ
Ametiühing plaanib välja anda stipendiumid summades 500 ja 250 eurot. Tartu Ülikooli
Ametiühingule lubati anda tagasisidet. TÜ Sihtasutusele on vaja raha maksta 5% stipendiumi
summast. Haldustasu on kuskil 30 eurot aastas. Hea on veel see, et TÜ Sihtasutus on valmis
edastama stipendiumiga seotud infot. Lähiajal on tulemas ühe stipendiumi kandidaadi
ettekande kuulamine. Juhiabi võiks saata teate TÜ Sihtasutusele.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhiabi saadab TÜ Sihtasutusele teate, kus on kirjas järgmine info: 26.
septembril kell 14.00 peab Tartu Ülikooli Ametiühingu stipendiaat Elmira Gurbanova
ettekande teemal Specific characteristics of tuberculosis in low default, but high multidrugresistance prison setting (Tuberkuloosi iseärasused madala ravikatkestamise, kuid kõrge
ravimresistentsusega iseloomustuvates vanglatingimustes). Tartu Ülikooli arstiteaduskonna
doktorandi Elmira Gurbanova esinemine toimub Avatud Hariduse Liidu õppeklassis (Lutsu
14a, teine korrus, Tartu linn).
•

TÜ Ametiühingu tegevused seoses Universitasega http://universitas.ee/et/ (Alar
Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Käimas on uus läbirääkimiste voor Universitasega ja soovitakse, et TÜ
Ametiühing astuks liikmeks. Universitase liikmemaks on liiga kõrge. Ütlesin Eesti
Ametiühingute Keskliidule, et kaalume Universitasega ühinemist, kui liikmemaks on sama
suur nagu Haritlaste Ametiühingul.
Otsustati:
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TÜ Ametiühing ei plaani veel liituda Universitasega, aga mõtleb ühinemise peale, kui
liikmemaks on samasugune nagu Haritlaste Ametiühingul. TÜ Ametiühing teeb koostööd
Universitasega.
•

TÜ Ametiühingu ja Tartu Ülikooli vaheliste kollektiivlepingu läbirääkimiste
taustamaterjalid (Alar Sepp, Stefan Groote);

Kuulati:
Alar Sepp: Laua peal on Eesti Maaülikooli Ametiühingu kollektiivleping 2013. aastast, mis
on allkirjastamata, aga saame ikka vaadata, mis seal on kirjas. Meile on eeskujuks Tallinna
Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu kollektiivleping.
TÜ Ametiühingu kollektiivlepingu esialgne kavand on plaanis valmis saada, punktid on vaja
ära sõnastada ja saata TÜ rektorile. Anname Volli Kalmule teada, mida soovime muuta
kollektiivlepingus. Vaja on teha teine kollektiivlepingu läbirääkimiste koosolek, mis võiks
toimuda 26. septembril.
Otsustati:
Teisipäeval, 26. septembril kell 13.00 toimub Tartu Ülikooli Ametiühingu kollektiivlepingu
läbirääkimiste koosolek ametiühingu kontoris (Lutsu 14a, teine korrus). Koosoleku eesmärk
on

sõnastada

ettepanekud

kollektiivlepingu

täiendamiseks

ettevalmistamine Volli Kalmule).
•

Kohal algatatud küsimused.

Kuulati:
Alar Sepp: Kohal algatatud küsimuste all täna teemasid ei ole.

Juhataja

Protokollija

Alar Sepp

Kaidi Koort

(Allkiri)

(Allkiri)
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TÜ

rektorile

(kirja

