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Kommenteeritud kokkuvõte 
 
Arvestades erinevaid Euroopa direktiive, mis käsitlevad turu liberaliseerimist, on ümberkorraldamisest 
saanud pidevalt päevakorras olev küsimus sotsiaalpartnerite jaoks, kes tegutsevad Euroopa elektrisektoris 
(lk 5). Euroopa sotsiaalmudeli kontekstis mõistetakse tööandjate ja ametiühingute vahelist tõhusat 
sotsiaalset dialoogi kui parimat ümberkorraldamise mõju käsitlemise viisi. Seda tava edendavad nii Euroopa 
kui ka riigisisesed õiguslikud raamistikud ning samuti tugev ärimudel (lk 9). 
 
Et sotsiaalne dialoog oleks tõhus, peab see olema õigeaegne, aktiivne, koostööaldis ja kaasama täielikult ja 
pidevalt asjaomaseid töötajaid. Sellel peaksid olema ka mehhanismid edusammude jälgimiseks ja 
tulemuste hindamiseks. Sotsiaalne dialoog peab toetuma realistlikule arusaamale iga sotsiaalpartneri 
konkreetse positsiooni kohta. Sotsiaalse dialoogi algatamine VKEdes, allhangete korraldamine ja olukorrad, 
millega on seotud ebatüüpiliste lepingute alusel töötajad, võivad aidata vähendada nn vaikse 
ümberkorraldamise mõju (lk 14).  
 
Prognoosimine ja läbipaistvus on kesksel kohal iga eduka ümberkorraldamise puhul. Kõnealustest 
lähenemisviisidest peaks saama iga organisatsiooni igapäevaelu osa, kui organisatsioon tahab muutusi 
pidevalt ja tõhusalt juhtida (lk 21). Et arendada prognoosimise ja läbipaistvusega kaasnevat usaldust, 
peaks olema erinevaid ümberkorraldamisele pühendunud struktuure ja mehhanisme. 
 
Pikaajaline tööjõu planeerimine, mis hõlmab ametlikke ümberõppemehhanisme ja elukestva õppe eetost, 
aitab kaasa nii töötaja üldisele tööalasele konkurentsivõimele kui ka tema võimalikule ettevõttesisesele 
ümberpaigutamisele (lk 31).  
 
Ümberkorraldamisvõimalused, millega kaasneb kogenud töötajate kaotus, näiteks ennetähtaegne 
pensionile jäämine, soodustab oskuste äravoolu nii ettevõtte kui ka sektori tasandil (lk 34). 
 
Ümberkorraldamiskogemustel võib olla kahjulik mõju töötajate tervisele – nii nende töötajate tervisele, kes 
ettevõtetest lahkuvad, kui ka nende töötajate tervisele, kes ettevõttesse jäävad. Et see kahjulik mõju 
miinimumini viia, peaksid tervishoiustrateegiad olema kehtestatud enne ümberkorraldamist ja need peavad 
pärast ümberkorraldamist muutuma organisatsiooni elu osaks (lk 40). 
 
Sõltuvalt oludest, milles ümberkorraldamine toimub, võib riiklikel asutustel kohalikul, riigisisesel ja/või 
Euroopa tasandil olla seoses sotsiaalpartnerite tegevusega kasulik roll (lk 45). Seda eriti juhul, kui ettevõte, 
kus ümberkorraldamine parajasti toimub, on konkreetses geograafilises piirkonnas suurim tööandja. 
 
Sotsiaalpartnerid võivad olemasolevate Euroopa rahastamiskanalite kaudu saada konkreetset abi, et 
juhtida muudatusi seoses oma töötajate ja liikmetega (lk 46). Arvestades sektori üha suuremat 
rahvusvahelist iseloomu, leidub üha rohkem võimalusi selleks, et arvestada mujal paiknevate ettevõtete hea 
tava lähenemisviise ümberkorraldamisele. Seda on võimalik hõlbustada olemasolevate Euroopa tasandi 
sotsiaalpartnerite organisatsioonide kaudu. 
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2.4. Sotsiaalse dialoogi kontrollküsimustik 

• Kas kõik juhid on teadlikud tööandjate ja töötajate esindajate vahelisest 
ümberkorraldamisalasest konsulteerimisest seoses kehtivate õigusnormidega? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on selgelt välja öelnud organisatsiooniliste muutuste peamise 
liikumapaneva jõu allika – nt erastamine, liberaliseerimine, tehnoloogiaalased muudatused, 
ühinemised ning ülevõtmised jne – ja kas neil on sellest ühine arusaam? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas ümberkorraldamist käsitleva sotsiaalse dialoogi protsess on enne arutelu kavandatud ja 
sotsiaalpartnerite vahel kooskõlastatud? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas juhid on saanud ümberkorraldamisprotsessiga tegelemise alast koolitust? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerite vahel on läbi viidud ühiskoolitus, mis hõlmab 
ümberkorraldamisprotsessiga tegelemist? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas on loodud struktuure sotsiaalse dialoogi jaoks organisatsiooni eri tasanditel, nt Euroopa
töönõukogud, riikide töönõukogud, ettevõtte majanduskomitee jne, ning kas need on 
ümberkorraldamist käsitleva konsulteerimise jaoks sobivad? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas on välja töötatud ümberkorraldamist käsitlevad sätted ja mehhanismid seoses töötajate 
esindatusega organisatsiooni kõikidel tasanditel? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas tööandjatel ja töötajate esindajatel on kooskõlastatud teavet ja/või õigusi aruteluks seoses 
eeldatavate ja prognoositavate organisatsioonis toimuvate muutustega? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on loonud sihtotstarbelise ja jätkuva foorumi, nt ümberkorraldamisüksuse või -
rühma, kus on võimalik ümberkorraldamisprotsessi arutada, kavandada, rakendada ja/või hinnata?

Märkida linnukesega □ 

• Kas on selliseid kolmandaid isikuid, kes võiksid või peaksid olema sotsiaalse dialoogi protsessi 
kaasatud, nt kohalikud, piirkondlikud või riiklikud ametiasutused? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas ametiühingutel on olnud võimalus pakkuda välja alternatiive ümberkorraldamisele või 
koondamistele ümberkorraldamisprotsessis?  
Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on realistlikud oma seisukohtades sotsiaalse dialoogi ajal, nt kas 
küsimused, mis ei pruugi olla kummagi partneri kontrolli all, juhivad dialoogi õigelt suunalt 
kõrvale? 
Märkida linnukesega □ 
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• Kas on kehtestatud struktuurid, et sotsiaalpartnerid saaksid ümberkorraldamisprotsessi jälgida 
ja hinnata, st kas on loodud alaline võrdlusrühm (Vattenfall, vt lisa)? 

Märkida l innukesega □ 

• Kas töötajate esindajatel on sotsiaalse dialoogi ettevalmistamiseks ja oma valijaskonnaga 
konsulteerimiseks piisavalt töövälist aega? 

Märkida l innukesega □ 

• Kas organisatsioonilised muutused mõjutavad renditud töötajaid või ajutisi töötajaid ja kas neid 
esindatakse protsessis piisavalt? 
Märkida l innukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on kaalunud erinevaid võimalusi, nagu näiteks töötajate ühenduste 
loomine, et leevendada võimalikku mõju tööhõivele organisatsiooniliste muutuste ajal ja pärast 
neid? 

Märkida l innukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on arvestanud mõjuga, mida ettevõtte põhitegevuste hulka 
mittekuuluvate tegevuste väljastpoolt allhanke korras tellimine töötajatele avaldab?        
Märkida l innukesega □ 
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3.6. Prognoosimise ja läbipaistvuse kontrollküsimustik 

• Kas sotsiaalpartnerite vahel toimub õigeagne teabevahetus seoses organisatsiooni tervise 
ning võimalike ohtude ja võimalustega? 

Märkida linnukesega □ 
• Kas ettevõte on kohandatud alaliseks ümberkorraldamiseks, arvestades majanduslikke, 

tööstuslikke ja keskkonnaalaseid muutusi ja nende mõju tööjõule? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas neid arvesse võttes on käimas dialoog tulevaste oskuste alaste nõudmiste ning töötajate 
ümberõppe ja ümberpaigutamise üle? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas juhid on muutuste prognoosimise ja juhtimise alal koolitatud? 
Märkida linnuke-sega □ 

• Kas on olemas tunnustatud kanaleid, mille kaudu toimub kommunikatsioon kõigi nende vahel, 
keda organisatsioonilised muutused mõjutavad, nt personali- või ettevõtte juhtimisosakond, 
ametiühing või teised töötajate esindajad, töötajad jne? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas selliste muutustega seotud ärialaste tundlike küsimuste tõttu esineb võimalikke takistusi 
teabevahetusele? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerite vahelises õhkkonnas valitseb usaldus ja ausus, mis võimaldab vajalikku 
paindlikkust, et uurida võimalikke lahendusi enne organisatsioonilisi muutusi? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas teave ja esindamine seoses võimalike organisatsiooniliste muutustega on kättesaadav 
neile, keda need võivad mõjutada, st töötajad, keda võib oodata koondamine? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas – arvestades võrdõiguslikkust käsitlevaid õigusakte teie riigis – peetakse valiku tegemise 
protsessi töötajate ümberpaigutamise, ümberõppe ja koondamise korral sidusaks, ausaks ja 
õiglaseks? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas kriteeriumid töötajate võimalikuks ümberpaigutamiseks, ümberõppeks või koondamiseks
on kehtestatud võimalikult laialdaselt, st need ei piirdu üksnes ettevõtte äriliste vajadustega? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on oma aruteludes selle üle, kuidas organisatsioonilistele muutustele 
läheneda, viidanud rahvusvahelistele raamlepingutele või eelnevalt ühistekstides kokku 
leppinud? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on loonud tööhõive vaatluskeskusi või viidanud tööhõive
vaatluskeskustele, mis on suutelised andma teavet tööhõive alaste suundumuste, 
demograafiliste ja/või töötajate vajaduste kohta sektoris?  

Märkida linnukesega □ 
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4.4. Töötajate koolituse, ümberõppe ja ümberpaigutamise kontrollküsimustik 

• Kas organisatsiooni jaoks on ette nähtud teatav kutseoskuste profiil ja sellele vastav 
koolitusstrateegia? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas oskuste alased ulatuslikumad prognoosid sektori suhtes ja keskkonnaga seotud ülemineku 
prognoosimine annab organisatsioonilise strateegia jaoks teavet? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas on välja töötatud pikaajaline ümberpaigutamise kava, mis hõlbustab töötajate 
edasiliikumist töökohtadelt, mis muutuvad kasututeks piirkondade jaoks, kus on nõudlus 
oskuste järele, ning kas on kehtestatud mehhanism selliste võimaluste jälgimiseks ja
hõlbustamiseks? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas on kehtestatud valdkondlikke mehhanisme, mis võimaldavad ümberõpet neile, keda 
mõjutavad organisatsioonilised muutused? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on oma aruteludes organisatsiooniliste muutuste üle käsitlenud töötajate 
erinevate oskustega seotud küsimusi? 

Märkida linnukesega □ 

• Kui on kasutatud ennetähtaegset pensionile jäämist, kas siis on käsitletud potentsiaalset 
oskuste äravoolu ohtu? 

Märkida linnukesega □ 

• Kui on soovitatud hästi makstud vabatahtliku koondamise hüvitiste makseid, kas on kaalutud 
alternatiivi kasutada selliseid makseid isikute ümberõppeks? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on kaalunud võimalikku küsimust seoses vanemate töötajate töökohal 
hoidmisega, sealhulgas vanemate töötajate soodustused, Euroopa ja riigisiseste ealist 
diskrimineerimist käsitlevate õigusaktide mõju, elukestva õppe edendamine? 

Märkida linnukesega □ 

• Kui on võetud vastu otsus kasutada organisatsiooniliste muutuste ajal koondamist, siis kas on 
loodud mehhanisme, mis aitavad isikutel leida alternatiivset tööhõivet organisatsiooni sees ja 
väljaspool organisatsiooni? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas on kaalutud ametiühingu õppeküsimustega tegelevate esindajate kasutamist, 
hõlbustamaks ümberõpet enne organisatsioonilisi muutusi või nende toimumise ajal või 
elukestva õppe raames? 

Märkida linnukesega □ 

• Kas on olemas mehhanismid ümberõppeprogrammide jälgimiseks ja hindamiseks?  
Märkida linnukesega □ 

 



 

5.4. Tervishoiu- ja psühhosotsiaalsete küsimuste kontrollküsimustik 

• Kas ettevõtte töötervishoiuteenused on organisatsiooniliste muutuste protsessi kaasatud? 
Märkida linnukesega □ 

• Kas organisatsioonilistesse muutustesse kaasatud ametiühingud annavad tervisega seotud 
küsimustes nõu ja/või praktilist abi? 

Märkida l innukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on järelejäänud tööjõu tervisega seoses võtnud arvesse 
organisatsiooniliste muutuste, näiteks töö intensiivistamine, võimalikku mõju? 

Märkida l innukesega □ 

• Kas sotsiaalpartnerid on kaalunud mehhanisme, mis võimaldavad töötajail oma tervislikku 
seisundit kontrollida, ja kui see on nii, siis kas sellest tulenev teave on kättesaadav neile, kes
organisatsioonilisi muutusi käsitlevaid strateegilisi otsuseid vastu võtavad? 

Märkida l innukesega □ 
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6.4. Riigiasutuste rolli kontrollküsimustik 

• Kas on kehtestatud Euroopa, riigisisese ja/või piirkondliku tasandi algatusi, mis aitaksid kaasa
organisatsioonilistele muutustele teie piirkonnas, nt Euroopa Sotsiaalfond, rahastatud
taaselavdamisprogrammid või haridusalased algatused? 
Märkida l innukesega □ 

• Kas teie paikkonda on võimalik esitleda riigiasutustele kui piirkonda, millel võivad olla
organisatsioonilistest muutustest tulenevad ainulaadsed sotsiaal-majanduslikud vajadused, 
millega on vaja tegelda Euroopa ja/või riigi valitsuse sekkumise abil?  

Märkida l innukesega □ 

• Kas partnerid esitavad varajases etapis riigiasutustele nõudmisi, et nad aitaksid leevendada 
ümberkorraldamise laiemat mõju piirkonnale, sealhulgas tarneahelale? 
Märkida l innukesega □ 

• Kas partnerid esitavad varajases etapis riigiasutustele nõudmisi, et nad aitaksid 
organisatsioonidel kavandada sektoris laialdasemaid muudatusi, sealhulgas üleminekut vähem 
süsihappegaasiheidet tekitavale majandusele? 
Märkida l innukesega □ 

• Kui riigiasutustel võib olla mõju organisatsioonilistele muutustele, kas nad taotlevad samu 
tulemusi, mida taotlevad sotsiaalpartnerid? 
Märkida l innukesega □ 
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7.4. Piiriülese õppe kontrollküsimustik 

 
• Kas Euroopa töönõukogud jälgivad ja prognoosivad organisatsioonilisi muutusi Euroopa 

tasandil ja kasutavad oma eriteadmisi ümberkorraldamisküsimustes riigisisesel tasandil? 



 

Märkida  linnukesega □ 
 
• Kas töötajate ja tööandjate liite on kasutatud, et hõlbustada teiste ettevõtete 

organisatsiooniliste muutustega seotud hea tava levitamist? 
Märkida  linnukesega □ 
 

• Kas piiriülese õppe võimalusi on uuritud organisatsiooni tasandil kas personaliosakonna või 
ametiühingu ülesannete raames? 

Märkida linnukesega □ 
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5. lisa 
 

Ümberkorraldamise peamine 
kontrollküsimustik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 



 

Ümberkorraldamise peamine kontrollküsimustik 
Käesolev jagu võimaldab lugejatel saada kiire üldülevaade oma kogemustest ja menetlustest võrreldes 
esitatuga. Lugejatele tuletatakse meelde, et see kontrollküsimustik on üldine, lühendatud nimekiri ja sellest 
on tegelikult abi vaid juhul, kui lugeja on lugenud läbi üksikasjalikuma analüüsi koos käesoleva abivahendite 
paketi iga peatüki lõpus esitatud kõikehõlmava kontrollküsimustikuga. 

• Kas kõik juhid on teadlikud tööandjate ja töötajate esindajate vahelisest ümberkorraldamisalasest 
konsulteerimisest seoses kehtivate õigusnormidega ja kas on välja töötatud ümberkorraldamist 
käsitlevad sätted ja mehhanismid seoses töötajate esindatusega organisatsiooni kõikidel tasanditel? 

• Kas juhte on koolitatud, et asetada nad paremasse olukorda, et muutusi prognoosida? 

• Kas valiku tegemise protsessi töötajate ümberpaigutamise, ümberõppe ja koondamise korral peetakse 
sidusaks, ausaks ja õiglaseks? 

• Kas sotsiaalpartnerid on selgelt välja öelnud organisatsiooniliste muutuste peamise liikumapaneva jõu 
allika – nt erastamine, liberaliseerimine, tehnoloogiaalased muudatused, ühinemised ning ülevõtmised 
jne – ja kas neil on sellest ühine arusaam? 

• Kas ümberkorraldamist käsitleva sotsiaalse dialoogi protsess on enne arutelu, sealhulgas enne selle 
hindamist, kavandatud ja sotsiaalpartnerite vahel kooskõlastatud? 

• Kas on olemas struktuure sotsiaalse dialoogi jaoks organisatsiooni eri tasanditel, nt Euroopa 
töönõukogud, riikide töönõukogud, ettevõtte majanduskomitee jne, ning kas need on 
ümberkorraldamist käsitleva konsulteerimise jaoks sobivad? 

• Kas Euroopa töönõukogud jälgivad ja prognoosivad organisatsioonilisi muutusi Euroopa tasandil ja kasutavad 
oma eriteadmisi ümberkorraldamisküsimustes riigisisesel tasandil? 

• Kas töötajate ja tööandjate liite on kasutatud, et hõlbustada teiste ettevõtete organisatsiooniliste 
muutustega seotud hea tava levitamist? 

• Kas neid arvesse võttes on käimas dialoog tulevaste oskuste alaste nõudmiste, töötajate ümberõppe 
ja ümberpaigutamise üle ja kas ettevõttel on pikaajaline oskusi käsitlev strateegia? 

• Kas asjakohased tööandjate esindajad on saanud ümberkorraldamisprotsessiga tegelemise alast 
koolitust ja kas sotsiaalpartnerite vahel on läbi viidud ühiskoolitust? 

• Kas tööandjatel ja töötajate esindajatel on kooskõlastatud teavet ja/või õigusi aruteluks seoses 
eeldatavate ja prognoositavate organisatsiooniliste muutustega? 

• Kas kõnealuste õiguste hulka kuulub sätteid, mis käsitlevad sotsiaalpartnerite vahelise teabevahetuse 
ajastamist, ja kas töötajate esindajatel on aega piisavaks ettevalmistuseks ning konsulteerimiseks oma 
valijaskonnaga? 

• Kas sotsiaalpartnerid on oma aruteludes selle üle, kuidas organisatsioonilistele muutustele läheneda, 
viidanud rahvusvahelistele raamlepingutele või eelnevalt ühistekstides kokku leppinud? 

• Kas sotsiaalpartnerid on loonud tööhõive vaatluskeskusi või viidanud tööhõive vaatluskeskustele, mis 
on suutelised andma teavet tööhõive alaste suundumuste, demograafiliste ja/või töötajate vajaduste 
kohta sektoris? 
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• Kas on kolmandaid isikuid, keda võiks protsessi kaasata – eelkõige kehtestatud Euroopa, riigisisese 
ja/või piirkondliku tasandi algatusi, mis aitaksid kaasa organisatsioonilistele muutustele teie piirkonnas, 
nt Euroopa Sotsiaalfond, rahastatud taaselavdamisprogrammid või haridusalased algatused? 



 

• Kui riigiasutustel võib olla mõju organisatsioonilistele muutustele, kas nad taotlevad samu tulemusi, 
mida taotlevad sotsiaalpartnerid? 

•  
• Kas ametiühingutel on olnud võimalus pakkuda välja alternatiive ümberkorraldamisele või 

koondamistele ja kas partnerid on kaalunud seda, kuidas leevendada ümberkorraldamise negatiivset 
mõju?  

• Kas on välja töötatud pikaajaline ümberpaigutamise kava, mis hõlbustab töötajate edasiliikumist 
töökohtadelt, mis muutuvad kasututeks piirkondade jaoks, kus on nõudlus oskuste järele, ning kas on 
kehtestatud mehhanism selliste võimaluste jälgimiseks ja hõlbustamiseks? 

• Kas sotsiaalpartnerid on kaalunud võimalikku küsimust seoses vanemate töötajate töökohal 
hoidmisega, sealhulgas vanemate töötajate soodustused, Euroopa ja riigisiseste ealist 
diskrimineerimist käsitlevate õigusaktide mõju, elukestva õppe edendamine? 

• Kas on olemas mehhanismid ümberõppeprogrammide jälgimiseks ja hindamiseks? 

• Kas sotsiaalpartnerid on järelejäänud tööjõu tervisega seoses võtnud arvesse organisatsiooniliste 

muutuste, näiteks töö intensiivistamine, võimalikku mõju ja koondamise mõju neile, kes lahkuvad? 

• Kas ettevõtte töötervishoiuteenused on organisatsiooniliste muutuste protsessi kaasatud? 

• Kas organisatsioonilistesse muutustesse kaasatud ametiühingud annavad tervisega seotud küsimustes 

nõu ja/või praktilist abi? 

• Kas sotsiaalpartnerid on kaalunud mehhanisme, mis võimaldavad töötajail oma tervislikku seisundit 
kontrollida, ja kui see on nii, siis kas sellest tulenev teave on kättesaadav neile, kes organisatsioonilisi 
muutusi käsitlevaid strateegilisi otsuseid vastu võtava 


