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Üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimised

Eesti Arstide Liidu poolt on Eesti Haiglate Liidule esitatud 17.05.2011 ja 24.05.2011
pöördumised, milles Eesti Arstide Liidu 17.05.2011 elektronkirjas kinnitati, et Eesti Arstide Liit
soovib jätkata 2009. a alustatud läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks sealt, kus
need 2009. a pooleli jäid. Eesti Arstide Liidu 24.05.2011 kirjas kutsuti Eesti Haiglate Liidu
esindajaid ja sotsiaalministrit riigi haldusalasse kuuluvate ja riigieelarvest rahastatavate
tervishoiuteenuse osutajate esindajana läbirääkimistele kolmapäeval, 01. juunil 2011. a kell 15.00.
Eesti Haiglate Liidu hinnangul tekitab põhjendamatuid õiguslikke probleeme Eesti Arstide Liidu
soov jätkata 2009. a alustatud läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks sealt, kus
need 2009. a pooleli jäid. Järelikult ei ole Eesti Arstide Liidu 04.05.2011 kiri „Ettepanek jätkata
läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks“ käsitletav kollektiivlepingu seaduse § 7 lg
2 ja 3 tähenduses iseseisva teatena soovist alustada üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimise
läbirääkimisi, vaid avaldusena jätkata 2009. a alustatud läbirääkimisi kollektiivlepingu
sõlmimiseks. Praegusel hetkel peaksid seega jätkuma 2009. a alustatud läbirääkimised, kuigi
vahepealse aja jooksul ei ole läbirääkimiste käigus mitte mingisuguseid toiminguid teostatud.
Läbirääkimiste jätkumise korral peaksid osapooltele olema õiguslikult siduvad kõik varasema
2009. a alustatud läbirääkimiste käigus teostatud toimingud ning tehtud tahteavaldused. Kuivõrd
2009. a kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamisest on möödunud enam kui 2 aastat, siis nõuab
Eesti Haiglate Liidult täiendavat tööd, et arhiividest kontrollida, millised on varasemate
läbirääkimiste käigus teostatud toimingud ning tehtud tahteavaldused.
Samas osundame, et käesoleval hetkel kehtib Eesti Haiglate Liidu, Vabariigi Valitsuse (kui
tööandjate esindajate), Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu (kui
töötajate esindajate) vahel sõlmitud üleriigiline kollektiivleping, mis reguleerib õdede,
tervishoiuteenuse osutamisega seotud spetsialistide (bioanalüütikud, füsioterapeudid,
tegevusterapeudid, radioloogiatehnikud) ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud hooldajate
(hooldusõed, hooldajad, põetajad ja sanitarid) vahelisi kollektiivseid töösuhteid. Kollektiivlepingu
punkti 7 kohaselt on algselt tähtajaga kuni 31.12.2008 sõlmitud kollektiivleping korduvalt
pikenenud ning kehtib praegu kuni 31.12.2011. Järelikult kehtib käesoleval hetkel osade
tervishoiutöötajate suhtes üleriigiline kollektiivleping, mis reguleerib tervishoiuala tööandjate ja
töövõtjate vahelisi kollektiivseid töösuhteid.
Ülalnimetatud kehtiva üleriigilise kollektiivlepingu kohaselt on õdede, tervishoiuteenuse
osutamisega seotud spetsialistide (bioanalüütikud, füsioterapeudid, tegevusterapeudid,
radioloogiatehnikud) ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud hooldajate (hooldusõed,
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hooldajad, põetajad ja sanitarid) esindajatena kollektiivlepingu sõlmimisel käsitletud Eesti Õdede
Liitu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liitu. Mõlemad kollektiivlepingu pooleks olevad
töötajate kutseliidud on registreeritud ametiühingutena, mille eesmärgiks on töötajate
kollektiivsete töö-, teenistus- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide
esindamine ning kaitsmine. Kuivõrd käesoleval hetkel kehtib Eesti Õdede Liiduga ja Eesti
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liiduga sõlmitud üleriigiline kollektiivleping, mis reguleerib
erinevate tervishoiutöötajatega seotud tervishoiuala tööandjate ja töövõtjate vahelisi kollektiivseid
töösuhteid, siis jääb arusaamatuks, millist uut kollektiivlepingut soovib sõlmida Eesti
Tervishoiutöötajate Kutseliit ning konkreetselt keda Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit esindab
uue kollektiivlepingu sõlmimisel. Nimetatud asjaolud tuleb kindlaks teha enne osapoolte
esindajate vaheliste läbirääkimiste pidamise aja kokkuleppimist kollektiivlepingu läbirääkimiste
pidamise suhtes. Kuivõrd Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit kutsusid Eesti
Haiglate Liitu kui tööandjate esindajat 01. juunil 2011. a kell 15.00 läbirääkimisi pidama ühiselt, ei
pea me võimalikuks läbirääkimistel osaleda, kui ei ole üheselt selge Eesti Tervishoiutöötajate
Kutseliidu roll läbirääkimistel.
Kollektiivlepingu seaduse § 7 lg 5 sätestab, et läbirääkimisi peetakse poolte vahel kokkulepitud
ajal. Käesoleval juhul ei ole tööandjate ja töövõtjate esindajate vahel sõlmitud kokkulepet
kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamise aja suhtes. Eesti Haiglate Liidu hinnangul ei saa sõlmida
kokkulepet kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamise aja suhtes enne seda, kui ülaltoodud
küsitavused on lahendatud ning kõik tingimused osapooltele üheselt selged.
Ülaltoodust tulenevalt ei pea Eesti Haiglate Liit võimalikuks korraldada läbirääkimised
kolmapäeval, 01. juunil 2011. a kell 15.00.
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