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Riikliku lepitaja kohusetäitja menetluses on 10. oktoobrist 2011 kollektiivne töötüli Eesti
Arstide

Liidu,

Eesti

Tervishoiutöötajate

Kutseliidu ja

Eesti

Haiglate

Liidu

vahel

kollektiivlepingu sõlmimise küsimuses.

Menetluse käigus esitasid osapooled oma seisukohad ja arusaamad kollektiivlepingu
sõlmimise võimalikkuse kohta. Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
avaldasid soovi sõlmida tervishoiuvaldkonnas pikaajaline üleriigiline kollektiivleping, millega
reguleerida

töötajate

töökoormust

ja

tõsta

töötasu

alammäärasid,

et

pidurdada

tervishoiutöötajate lahkumist Eestist ja tagada arstiabi kättesaadavus patsientidele. Kui
eelpool toodud ettepanekut ei toetata, siis esmalt lepitakse kokku 2012. aasta töötasu
alammäärades ja seejärel jätkatakse läbirääkimisi teiste kollektiivlepingu punktide üle.

Eesti Haiglate Liidu arvates on kollektiivlepingu läbirääkimiste jätkamiseks eeldused olemas.
Osapooled tunnetavad ühist eesmärki - tervishoiusektorisse vajalike lisaressursside juurde
toomine ning olemasolevate sihipärane kasutamine. EHL näeb lepingut tervikuna, kuid hetkel
on

ebaselge

erinevate

soodustustega ja

hüvitistega,

täiendavate

töö-

ja

puhkeaja

regulatsioonidega kaasnev mõju riigieelarvele ja haiglate eelarvetele. EHL ei näe reaalset
võimalust tervishoiutöötajate töötasu alammäärade tõstmiseks 2012. aastal, kuna 2012. aasta
riigieelarves ei ole selleks ette nähtud rahalisi vahendeid.

Manetluse käigus jäid osapooled oma seisukohtade juurde ning 21. detsembril 2011. aastal
toimunud lepituskoosolekul otsustati koostada Eesti Arstide Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate
Kutseliidu ja Eesti Haiglate Liidu vahelise kollektiivse töötüli osas eriarvamuste protokoll
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(KTLP p. 23). Osapooled esitavad ettepanekud eriarvamuste protokolli ning lepitusmenetlus
lõpetatakse peale eriarvamuste protokolli allkirjastamist.
12.01.2012. aastal toimunud kohtumisel, kus osalesid riikliku lepitaja kohusetäitja, EAL-i
president ja EHL-i juhatuse esimees, otsiti osapooli rahuldavat sõnastust koostatavasse
eriarvamuste protokolli. Tõdeti vajadust, et sõlmitav eriarvamuste protokoll peaks olema
üheselt mõistetav ja lakooniline.

Kohtumisel kinnitas EAL-i esindaja veelkord soovi sõlmida kokkulepe 2012. aasta
töötasu alammäärade osas, EHL-i esindaja kordas, et ei näe reaalset võimalust töötasu
alammäärade tõstmiseks 2012. aastal.
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