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Ettepanek alustada läbirääkimisi tervishoiuala töötajate kollektiivlepingu sõlmimiseks
Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu nimel teeme ettepaneku alustada
läbirääkimisi üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega kehtestatakse tervishoiuala
töötajate töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi. Ettepanekule on lisatud
kollektiivlepingu projekt.
Oleme seisukohal, et miinimumtunnitasu tõstmise ja töötingimuste parandamise kaudu on
võimalik pidurdada arstide ja õdede lahkumist Eestist ja muuta kvaliteetne arstiabi
patsientidele kättesaadavamaks.
Eesti Haiglate Liit esindab suuremat osa, kuid mitte kõiki tervishoiuvaldkonna tööandjaid,
seetõttu on varasemate palgaläbirääkimiste üheks pooleks olnud ja peaks kindlasti olema ka
seekord tööandjate esindajana Eesti Vabariigi valitsus.
Sisuliselt on tegemist läbirääkimistega, kus lepitakse kokku ka Eesti tervishoiutöötajate töö
tasustamise põhimõtted, mis paratamatult vajab ka tervishoiu rahastamise üle otsustajate –
valitsuse ja haigekassa esindajate osalemist. Sotsiaalministri osalemine palgaläbirääkimistel on
juba väljakujunenud tava, Haigekassa esindajaid kutsume läbirääkimistele eelkõige eksperdi
rollis. Ka haiglate liit on rõhutanud, et kollektiivlepingute sõlmimisel on oluline teada ja
arvestada rahastamisvõimalusi.
Eesti Arstide Liit (EAL) esindab kollektiivläbirääkimistel EAL liikmete hulka kuuluvaid arste
ja hambaarste, volituse alusel Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsi ja Eesti Hambaarstide Liidu
liikmeid. Delegatsiooni kuuluvad: Andrus Mäesalu, Andres Kork, Toomas Kariis, Katrin
Rehemaa, Jaan Sütt.
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK) esindab palgaläbirääkimistel ETK liikmete hulka
kuuluvaid õdesid, ämmaemandaid, hooldustöötajaid ja tervishoiu tugispetsialiste.
Delegatsiooni kuuluvad: Iivi Luik, Katrin Olo-Laansoo, Elena Mahhova.
2009. a alustatud kollektiivlepingu läbirääkimised ei ole vaatamata meie korduvatele kutsetele
jätkunud. Käesolevale kirjale lisatud kollektiivlepingu projekti on oluliselt muudetud, lisatud
töötasu alammäärad ja tehtud mõned muudatused ka järgnevates punktides. Seega on tegemist

uue kollektiivlepingu projektiga ning me soovime alustada uusi kollektiivlepingu läbirääkimisi
vastavalt kollektiivlepingu seadusele.
Eesti Arstide Liidul ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidul ei ole Eesti Haiglate Liidu ja Eesti
Vabariigi Valitsusega kehtivaid kollektiivlepinguid, seetõttu soovime alustada uue
kollektiivlepingu läbirääkimisi. Meie ettepanekud palga- ja töötingimuste kohta on esitatud
lisatud projektis. Kehtivate seaduste järgi ei takista asjaolu, et eksisteerib 2007. a sõlmitud
miinimumtunnitasu kokkulepe Eesti Haiglate Liidu, EV Valitsuse, Eesti Õdede Liidu ja Eesti
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liidu vahel, tervishoiuvaldkonnas teiste kollektiivlepingute
sõlmimist.
Teeme ettepaneku pidada läbirääkimiste esimene voor 26. septembril 2011. a algusega kl 15.00
Tallinnas Eesti Ametiühingute Keskliidu saalis, Pärnu mnt 41a.
Kollektiivlepingu seaduse järgi alustavad pooled läbirääkimisi 7 päeva jooksul pärast teate
saamist. Juhul, kui teile mõjuval põhjusel ei sobi meie pakutud aeg, palume teha omapoolne
ettepanek kohtumiseks ajavahemikus 26.–30.09.11.
Palume vastata hiljemalt 21. septembriks 2011. a.
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