Tervishoiuala üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimiste 1. koosolek 28.05.2014 Tallinnas
Protokoll
Osavõtjad:
Sotsiaalministeerium (SoM) – Ivi Normet, Heli Paluste, Reena Müller;
Haigekassa (HK) – Tanel Ross, Kuldar Kuremaa, Tiina Sats;
Eesti Haiglate Liit (EHL) – Tõnis Allik, Mart Einasto, Ralf Allikvee, Arvi Vask;
Eesti Kiirabi Liit (EKL) – Ago Kõrgvee;
Eesti Arstide Liit (EAL) – Andres Kork, Lembi Aug, Jaan Sütt, Natalia Jefimova, Märt Põlluveer, Katrin
Rehemaa;
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK) – Iivi Luik, Katrin Olo-Laansoo;
Eesti Õdede Liit (EÕL) – Ester Öpik, Piret Kruuser.
Koosolekut juhatas Andres Kork.
1. Läbirääkimiste protseduurilised küsimused.
Otsustati:
 Läbirääkimiste koosolekud salvestatakse diktofonile ja protokollitakse, salvestust kasutatakse
ainult protokolli koostamiseks.
2. EAL, ETK EÕL esitatud kollektiivlepingu projekt.
Töötajate seisukohad:
Arstiabi kvaliteedi hoidmiseks on oluline koormusstandardite kehtestamine ja nende rakendamine;
ületundide, sh valvetöö arvestamine ja tasustamine seadusi järgides, milleks oleks vaja suurendada
haigekassa tööjõukulu koefitsiente; täienduskoolituse tagamine ja kulude katmine tööandja poolt
vähemalt seaduses ettenähtud mahus; tunnitasu alammäärade tõstmine ja eriarstidele üldarstidest
kõrgema tunnitasu kehtestamine. Arst-õppejõudude töötasu mõjutab arstiõppe kvaliteeti. Haigekassa
finantskoormuse vähendamiseks tuleb haiglate kapitalikulud katta riigieelarvest, nagu seadus ette
näeb.
Tööandjate seisukohad:
Palgakomponendi tõstmisel HK hindades peab arvestama, et oleks võimalik katta ka muud kulud.
Koormuse reguleerimiseks saab kehtestada personalistandardid. HK hindades pole piisavalt raha
koolituseks ja HK arvestab seaduses nõutust vähem koolituspäevi, mille eest makstakse keskmist
palka; on vaja kokku leppida, mida loetakse täienduskoolituseks ja välja arvestada reaalselt vajalikud
kulud. Arst-õppejõudude töötasuks TÜK raha haridusministeeriumist ei saa, saab ainult õpetava
haigla tasu. Abiarstide töötasu peaks vähemalt osaliselt katma riik, vaja on kokkulepet, kas arstiõppe
praktikandid võetakse tööle abiarstidena.
SoM info:
RE kevadprognoosi järgi tõuseb keskmine palk 2015.a 6,4% ja 2016.a 6,3%. Kapitalikulu taotletakse
riigieelarvest. SoM-il puudub info, et TÜK ei saa haridusministeeriumi eelarvest raha arstõppejõudude töötasuks.

Läbirääkimiste jätkamiseks on vaja arvutada palgatõusu ja tööjõukulu koefitsientide suurendamise ja
koolituskulude suurendamise mõju haigekassa ja riigi eelarvele; hinnata arst-õppejõudude ja
abiarstide palgakulu ja selgitada välja rahastamise võimalused; selgitada välja arsti- ja õeõppe
praktika (sh juhendamise) rahastamise praegune olukord ja vajalikud muudatused.
Otsustati:
 Haigekassa ja Sotsiaalministeerium esitavad hiljemalt 06.06.14 kollektiivlepingu tingimuste
rahalise mõju riigi ja haigekassa eelarvele. Arst-õppejõudude ja abiarstide palgakulude
arvestamisel osaleb ka TÜK.
 ETK ja EÕL küsivad infot õdede praktika rahastamise olukorra kohta tervishoiu
kõrgkoolidest.
 Järgmine läbirääkimiste voor toimub 16.06.14 kl 11.00 Lääne-Tallinna Keskhaiglas.
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