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Üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimised

Eesti Arstide Liidu poolt on Eesti Haiglate Liidule 17.08.2011 esitatud järjekordne kirjalik
pöördumine, milles on Eesti Arstide Liidu poolt Eesti Haiglate Liidu esindajaid kutsutud
kollektiivlepingu läbirääkimistele reedel, 26. augustil 2011. a kell 13.00 Tallinnas Pärnu mnt 41a
Eesti Ametiühingute Keskliidu saalis. Eesti Arstide Liidu 17.08.2011 pöördumises paluti Eesti
Haiglate Liidult vastust, kas Eesti Haiglate Liidu esindajad osalevad 26. augustil 2011. a
toimuvatel läbirääkimistel.
Eesti Haiglate Liidu poolt teatame Teile, et Eesti Haiglate Liidu tellimusel on käesolevaks hetkeks
koostatud esialgne õiguslik analüüs Eesti Arstide Liidu poolt edastatud kollektiivlepingu projekti
suhtes. Õigusliku analüüsi tulemused osundasid mitmetele õiguslikele probleemidele seoses
edastatud kollektiivlepingu projektiga, kusjuures õiguslik analüüs viitas asjaolule, et
kollektiivlepingu projektis ettenähtud mitmed erinevad soodustused ja hüvitised (sh töötajate
tööaja vähendamised, vabad päevad, pikem puhkus, töö- ja puhkeaja eriregulatsioon, mitmed
hüvitised ja kompensatsioonid jne) toovad kaasa tööandjatele väga olulisi täiendavaid kulutusi.
Õiguslikus analüüsis muuhulgas viidati asjaolule, et mitmed kollektiivlepingu projekti sätted
tuginevad kehtivuse kaotanud tööõiguse regulatsioonile (so kuni 01. juulini 2009. a kehtinud
töölepingu seadusele ja sellest tulenevatele muudele õigusaktidele) ning on vastuolus kehtiva
töölepingu seadusega ning Euroopa Liidu direktiividega.
Kuna tervishoiuasutused saavad oma finantseeringu väga suures mahus Haigekassaga sõlmitud
lepingute alusel riigieelarvest, siis on kindlasti vajalik kontrollida, kas riigieelarve (sh tulevaste
aastate eelarve) võimaldab tervishoiuasutustel teostada selliseid täiendavaid kulutusi. Osundame
muuhulgas kollektiivlepingu seaduse §-le 3 lg 4, mille kohaselt vastutab asutuse juht
kollektiivlepinguga võetud kohustuste vastavuse eest riigieelarvele. Osundatud sätte kohaselt ei ole
Eesti Haiglate Liidul ega selle juhatuse liikmetel õigust sõlmida kollektiivlepingut, mis võib kaasa
tuua riigieelarvele (või selle koosseisus olevale Haigekassa eelarvele) täiendava finantskoormuse,
kui eelarves ei ole ette nähtud kollektiivlepingu täitmiseks vajalikke rahalisi vahendeid.
Ülaltoodust tulenevalt ei pea Eesti Haiglate Liit võimalikuks korraldada osapoolte esindajate
kokkusaamist enne seda, kui on välja selgitatud Eesti Arstide Liidu edastatud kollektiivlepingu
projekti sõlmimisega kaasnevate täiendavate rahaliste kulude täpne suurus ning asjaolu, kas
tulevaste aastate eelarves on ette nähtud kollektiivlepingu projekti täitmiseks vajalikke rahalisi
vahendeid. Seetõttu ei pea Eesti Haiglate Liit võimalikuks korraldada kokkusaamine reedel, 26.
augustil 2011. a kell 13.00.
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Jätkuvalt märgime, et kollektiivlepingu seaduse § 7 lg 5 kohaselt peetakse läbirääkimisi poolte
vahel kokkulepitud ajal. Käesoleval juhul ei ole tööandjate ja töövõtjate esindajate vahel sõlmitud
kokkulepet kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamise aja suhtes, vaid Eesti Arstide Liidu poolt
saadetakse ühepoolse nõude vormis erinevaid kokkusaamise aegu, arvestamata seejuures
asjaoluga, et Eesti Haiglate Liidu esindajad võivad väljapakutud ajal olla hõivatud.
Viitame, 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. Eesti Haiglate Liidu hinnangul
ei ole mõtet ega vajadust selleks, kui erinevate tervishoiutöötajatega seotud tervishoiuala
tööandjate ja töövõtjate vahelisi kollektiivseid töösuhteid reguleerivad eri töötajate kutseliitudega
sõlmitud erinevad kollektiivlepingud. Seetõttu oleks mõistlik, kui kõikide tervishoiutöötajatega
seotud tervishoiuala tööandjate ja töövõtjate vahelisi kollektiivseid töösuhteid reguleeriks üksnes
üks üleriigiline kollektiivleping. Käesolevaga kutsume Eesti Arstide Liitu ühinema Eesti Haiglate
Liidu, Vabariigi Valitsuse, Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu
vahel sõlmitud kehtiva üleriigilise kollektiivlepinguga.
Edaspidi palume Teil lähtuda asutustevahelise kirjavahetuse heast tavast ning mõistlikkuse
põhimõttest, et kirjadele vastamise tähtaeg on 30 kalendripäeva kirja saamisest. Eesti Haiglate Liit
esindab haiglaid üle Eesti, ning ühise vastuse koondamine peab toimuma mõistliku tähtaja jooksul.
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