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Lugupeetud Hr Henn Pärn

Käesolevaga täname Teid uuesti meile edastatud riikliku lepitaja 30.11.2011 otsuse nr 3-9/4 ning
riikliku lepitaja 07.12.2011 kirja nr 3-3/38 eest, milles küsite Eesti Haiglate Liidult (edaspidi
EHL) vastust alljärgnevatele küsimustele:
1) Millistele töötajate gruppidele te loete ennast olevat tööandjaks ning kellede osas soovite olla
kollektiivlepingu osapooleks?
2) Kas EHL on võimeline andma hinnangut EAL ja ETK poolt väljapakutud kollektiivlepingu
projekti punktide maksumuse kohta (välja arvatud punkt 2), eeldades et Teil on olemas
Haigekassa hinnang täiendavate rahaliste vahendite vajaduse kohta 2012., 2013. ja 2014. aasta
töötasu alammäärade tõstmiseks nõutud tasemele?
3) Palume anda omapoolne seisukoht EAL ja ETK poolt esitatud kollektiivlepingu projekti
punktidele ja välja tuua punktid, milliste osas peate võimalikuks läbirääkimisi pidada?
Käesolevaga edastame riiklikule lepitajale alljärgneva omapoolse seisukoha esitatud küsimuste
suhtes:
1) EHL loeb käesolevas töövaidluses ennast tööandjate esindajateks EHL liikmeteks olevates
tervishoiuasutustest töötavate arstide osas. Kindlasti ei saa EHL olla tööandjate esindajaks
hambaarstide või perearstide osas. Seetõttu on EHL seisukohal, et lepitusmenetluse käigus
käsitletav kollektiivleping saab hõlmata üksnes arste (kellega praegusel hetkel puudub kehtiv
üleriigiline kollektiivleping).
Samuti peab uuesti välja tooma asjaolu, et seaduse kohaselt on piiratud EHL ja EHL juhatuse
liikmete pädevus üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks, millega võib tööandjatele kaasneda
täiendavaid rahalisi kulusid. Kuna EHL ei suuda iseseisvalt mõjutada tööandjateks olevate
tervishoiuasutuste rahastamist (kes saavad oma rahastamise suures osas Haigekassa eelarvest, mis
on riigieelarve üheks osaks), siis peab EHL poolt iga kollektiivlepingu projekti sätte
aktsepteerimiseks, millega võib kaasneda otsene või kaudne rahaline mõju Haigekassa eelarvele
või riigieelarvele, eelnema pädevate riigiorganite otsused riigieelarvest selliste kulude katteks
vajalike tuluallikate leidmise osas.
2) Kahjuks ei ole EHL iseseisvalt võimeline andma hinnangut EAL ja ETK poolt väljapakutud
kollektiivlepingu projekti teiste punktide (välja arvatud punkt 2) rakendamise maksumuse kohta,
kuivõrd EHL puuduvad selliseks tööks pädevad spetsialistid (samuti on nimetatud teiste
kollektiivlepingu punktide rakendamisega kaasneva rahalise mõju suhtes väga keeruline anda
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objektiivset ja igakülgset hinnangut). Samas saab EHL aru, et käesoleva kollektiivse töövaidluse
lahendamisega edasiliikumiseks peab kindlaks tegema kogu kollektiivlepingu kehtestamisega
kaasneva rahalise mõju suuruse Haigekassa eelarvele ning riigieelarvele. Seetõttu võtab EHL
enda kohustuseks koostöös Haigekassa ning Sotsiaalministeeriumiga leida pädevaid spetsialiste,
kes oleksid võimelised andma hinnangu (kasvõi ligikaudse hinnangu) EAL ja ETK poolt
väljapakutud kollektiivlepingu kehtestamisega kaasneva rahalise mõju suhtes.
3) Kahjuks ei pea EHL võimalikuks anda omapoolne hinnang EAL ja ETK poolt esitatud
kollektiivlepingu projekti punktide suhtes enne seda, kui on valminud hinnang iga
kollektiivlepingu sätte kehtestamisega kaasneva rahalise mõju kohta Haigekassa eelarvele ning
riigieelarvele.
EHL on olnud pidevalt seisukohal, et käesolevas töövaidluses peab kõige esimese küsimusena
välja selgitama asjaolu, milline on kollektiivlepingu projektis sisalduvate tervishoiuala töötajate
töötasu tunnipalga alammäärade ja muude töötajatele soodsamate töötingimuste kehtestamise
rahaline mõju Haigekassa ravikindlustuse eelarvele ja riigieelarvele ning millised peaksid olema
nimetatud kulude katteks vajalikud tuluallikad. EHL on nimetatud asjaolu osas korduvalt palunud
EAL-lt ja ETK-lt vajalikke selgitusi, kuid neid ei ole esitatud. Seetõttu peab käesolevas
töövaidluses esiteks saama ülevaate, milline on ühe või teise kollektiivlepingu sättega kaasnev
rahaline mõju Haigekassa eelarvele ja riigieelarvele ning millised peaksid olema nimetatud
kulude katteks vajalikud tuluallikad. Alles seejärel saab pidada sisulisi kollektiivlepingu
sõlmimise läbirääkimisi erinevate kollektiivlepingu projekti punktide suhtes.
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