
Euroopa sotsiaalpartnerite esinduslikkus raudtee ja linnatranspordi sektoris ning posti- ja 

kulleriteenuse sektoris 

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) avaldas kahe uuringu „Euroopa 

sotsiaalpartnerite esinduslikkus raudtee ja linnatranspordi sektoris“ ja „Euroopa sotsiaalpartnerite 

esinduslikkus posti- ja kulleriteenuste sektoris“ tulemused. Informatsiooni kõikide EL liikmesriikide 

kohta koguti Eurofoundi riiklike korrespondentide võrgustikult, mille raames andis olulise panuse 

uuringusse ka Praxis kui Eesti korrespondent. 

Esinduslikkuse uuringud annavad ülevaate ametiühingutest, tööandjate esindusorganisatsioonidest 

ja kollektiivsetest töösuhetest erinevates sektorites. Sektori definitsioonis lähtutakse EMTAK-ist. 

Nende uuringute laiem eesmärk on välja selgitada, kas ja kui esinduslikud on Euroopa tasandi 

sotsiaalpartnerid, st kas neil on liikmeid kõikidest Euroopa Liidu riikidest, kas on veel potentsiaalseid 

kohalikke sotsiaalpartnereid, keda oma tegevusse kaasata jne. 

Vastavalt uuringu metoodikale selgus, et raudtee ja linnatranspordi sektoris on Euroopa Liidus kokku 

171 ametiühingut, kusjuures igas riigis on rohkem kui üks ametiühing. See omakorda aga tähendab, 

et ametiühingute tegevus on üsna killustunud. Enamik (98%) ametiühingutest sõlmivad 

kollektiivlepinguid. Uuringuga tuvastati 45 tööandjate esindusorganisatsiooni kokku 20 riigis. 12 riigis 

on rohkem kui üks organisatsioon. Enamikes riikides vähemalt mõni tööandjate organisatsioon 

sõlmib ka kollektiivlepinguid.  

Eesti puhul tuvastas uuring 2 Euroopa-tasandi organisatsiooni liikmeks olevat ettevõtet, kes sõlmivad 

ka kollektiivlepinguid. Kolmest ametiühingust kaks kuuluvad Euroopa ametiühingu liitu, kuid kõik 

kolm sõlmivad kollektiivlepinguid. Tööandjate organisatsioonidest üks sõlmib kollektiivlepinguid 

kumbki aga ei kuulu Euroopa tasandi organisatsiooni liikmete hulka. Sektor paistab silma selle 

poolest, et transpordi sektor on üks kahest sektorist Eestis (teine on tervishoid), kus on sõlmitud 

kogu sektorile laiendatud kollektiivleping. 

Posti- ja kulleriteenuste sektoris tuvastati kokku 103 ametiühingut, igas riigis leidub vähemalt üks 

ametiühing. 95% kõikidest ametiühingutest sõlmivad kollektiivlepinguid. Tööandjate organisatsioone 

on sektoris tunduvalt vähem – 9 riigis kokku 23 organisatsiooni. Seejuures sõlmivad nad kõik 

kollektiivlepinguid.  

Eestis leidub kaks ametiühingut. Mõlemad sõlmivad kollektiivlepinguid, kuid vaid üks kuulub Euroopa 

tasandi organisatsiooni liikmete hulka. Sektoris liikmeid omavaid tööandjate organisatsioone Eestis ei 

leidu. 

Uuringutega on võimalik tutvuda siin (raudtee ja linnatransport) ning siin (posti- ja kulleriteenus). 

 

http://www.praxis.ee/tood/euroopa-tootingimuste-toosuhete-ja-struktuurimuutuste-monitooringud-5/eurofoundi-tutvustus/
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/11/REP-railways-and-urban-public-transport-2017.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/11/REP-postal-and-courier-activities-2017.pdf

