EAL EESTSEISUSE KOOSOLEK 05.01.99
HELSINGIS
Protokoll
Osavõtjad: Indrek Oro, Andres Lehtmets, Aldin Talving, Toomas Kariis, Kai Tamm,
Väino Sinisalu, Katrin Rehemaa, Mai Taro.
Puudusid: Andres Ellamaa, Andrus Kreis.
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koosoleku avamine, päevakorra kinnitamine.
Üldkogu otsustest tulenevad ülesanded eestseisusele.
Ülevaade palgapoliitikast 1998. a. ja eesseisvad ülesanded k. a.
Eesti Arstide Päevad ’99 (aeg, koht, korraldajad, programm).
Ühinemisläbirääkimistest “Eesti Arstiga”.
EAL maja remondist.
Muud küsimused:
 Jack Reamy visiidist Eestisse
 Soome AL stipendiumifondist
 ENÜ tööturu projektist

1. Koosoleku avamine, päevakorra kinnitamine.
Koosoleku avab Indrek Oro. Esimest korda toimub eestseisuse koosolek välismaal.
Toomas Kariisi ettepanekul lisati päevakorda punkt ENÜ tööturu projektist.
Päevakord kinnitati.
2. Üldkogu otsustest tulenevad ülesanded eestseisusele.
Oro: Põhikirja lisati punkt, et üldkogu kinnitab EAL järgmise aasta eelarve. Selle
peab ette valmistama eestseisus, vajalik luua vastav töörühm.
Otsus: Luua töörühm Arstide Liidu 2000. a. eelarve koostamiseks koosseisus Indrek
Oro, Andres Lehtmets, Mai Taro.
3. Ülevaade palgapoliitikast 1998. a. ja eesseisvad ülesanded selleks aastaks.
Oro: Üldkogu otsustest tulenevalt on eestseisuse ülesanne sõlmida üldkokkulepe
palgaläbirääkimistel.
Aasta lõpus kinnitati ravikindlustuse eelarve ja 1. veebr. kehtima hakkav uus
raviteenuste hinnakiri.
Sinisalu: Määrati kindlaks ka voodipäevade arvu “norm” vastavalt raviasutuse
profiilile, mis üle selle, on pikaravipäev.
Oro: RK eelarve projektis oli ministri ettepanekul 3 riigihaigla investeeringud, kokku
30 milj. kr. Riigikogus hääletati see maha, otsuse taga oli põhjalik lobby-töö.
Raviteenuste alt viidi ka residentuuri baashaiglate toetus 11 milj. kr. ministeeriumi
eelarvesse. Minister kinnitas hinnakirja, kus voodipäeva hind teraapiaosakonnas
(diferentseeritud vastavalt voodite arvule) on 350 kr. ja kirurgiaosakonnas 320 kr.
Nende otsustega on põhjust rahul olla, on olemas kõik tingimused, et sõlmida üldine

palgakokkulepe Haiglate Liiduga. Räägitud on miinimumtöötasust õdedel 17 kr./t. ja
arstidel 35 kr/t.
Sinisalu: Haiglajuhid ei taha palgaläbirääkimisi alustada enne, kui haigekassadega on
lepingud sõlmitud. Selge pole ka, kuidas RK maks laekub.
Oro: Maksu laekumine on tänu kontsernikontole kontrolli all.
Lehtmets: Lisaraha tuli 2 nädalat enne aasta lõppu, see toetas halvasti planeerinuid,
kellel lepingumaht oli ületatud. Peaks soodustama korralikku planeerimist.
Oro: Ettepanek muuta palgaläbirääkimiste delegatsiooni koosseisu: Lehtmets, Kariis,
Oro.
Kariis: Miinimumtasu peab olema erinev eriarstil ja residendil.
Lehtmets: Residendi ravitöö koormus on väiksem kui 1,0, osa aega läheb õppetööle.
Residendi miinimumtasu pole vaja eraldi kehtestada. Ka staaži arvestamine või mitte
on tööandja küsimus.
Talving: Eriarstidele üle Eesti võrdne miinimumtunnitasu - 35 kr.
Oro: Üldkogul oli kõne all raviasutuste omanikud kui läbirääkimiste partnerid.
Haiglate Liit on omanike esindajate liit.
Lehtmets: Omanike küsimus on segane: raviasutus ei saa olla mittetulundusühing, kui
ta põhieesmärk on teenuse osutamine, sihtasutusel polegi omanikku.
Talving: Algnõudmiseks peab jääma siiski 50 kr./t. nagu varem.
Otsus: Palgaläbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Toomas Kariis, Andres Lehtmets,
Indrek Oro. Nõudmine eriarsti miinimumtöötasuks 50 kr./tunnis.
Luua töögrupp, kes töötab välja kollektiivlepingu raamprojekti, koosseisus Väino
Sinisalu, Aldin Talving, Katrin Rehemaa.
4. Eesti Arstide Päevad ’99.
Mai Taro: Senine koostööpartner Tartu Näitused tõstis 50% hinda, kokkuleppele ei
saanud ka meile sobiva aja suhtes. Ettepanek korraldada tänavused Arstide Päevad
Pärnus teatris “Endla”. Aeg pole veel täpsustatud, kas 15.-16. või 29.-30. aprill.
Ehitaja valikul kaks kandidaati: Eesti Näitused ja Articum Grupp, viimase pakkumine
soodsam.
Sinisalu: Konverentsi päevateemadeks on I päeval onkoloogia ja II päeval
meditsiinieetika.
Otsus: Korraldada Eesti Arstide Päevad ’99 Pärnus teatris “Endla” aprilli lõpus.
5. Ühinemisläbirääkimistest “Eesti Arstiga”.
Oro: Kirjastus “Perioodika” tegi eelarve projekti. Aluseks maht 5-6 trükipoognat,
tiraaž 2500-3000. Kulud kokku 1,6 milj. kr./a., tulud (reklaam, tellimine, müük) maha
arvestades kahjum ~600 000 kr., selle kataks toetus riigieelarvest 187 000 ja Arstide
Liidult 408 000. Meie osa oleks umbes võrdne praegu “Teatajale” tehtavate
kulutustega. Kui võtta aluseks see kalkulatsioon, saaks teha OÜ, kus 1/3 kuuluks
“Perioodikale” ja 2/3 EAL-le. Siis saaks edasi hakata mõtlema, kuidas kulusid
vähendada ja tulusid suurendada.
Otsus: Jätkata läbirääkimisi “Perioodikaga”. Aktsepteerides nende kalkulatsiooni,
moodustada osaühing, kus 2/3 osalusest kuuluks EAL-le, 1/3 “Perioodikale”.
6. EAL maja remondist.
Mai Taro: Tellitud on üldprojekt veevärgi, kanalisatsiooni, ventilatsiooni,
signalisatsiooni jaoks. Gennet kolib esimesele korrusele, kolmandale on plaanis teha
külaliste toad, põhjalikku remonti vajab kelder ja teisel korrusel peab remontima kaks
ruumi.

Oro: Kui projekt on valmis, tuleb teha plaan, millal mis töid teha. Ilmselt tuleb võtta
pangalaenu.
7. Muud küsimused
 Jack Reamy visiidist Eestisse
Jack Reamy on USA Xavier Ülikoolist, kes uurib arstliku tööjõu liikumist. Ta on
Tallinnas 4.-7. veebr. ja soovib külastada sotsiaalministeeriumi, Keskhaigekassat
ja tutvuda meditsiinistatistikaga. Tartus on ta 8.-9. veebr., 9. EAL majas ümarlaud
koos ülikooli esindajatega.
 Soome AL stipendiumifondist
Taotlused peavad tulema EAL eestseisuse kaudu. Arutame õhtusel koosolekul
koos Soome AL-ga.
 ENÜ tööturu projektist
Kariis: ENÜ on hankunud infot raviasutustest vabade töökohtade kohta ja
avaldanud neid tasuta “Teatajas”. Seoses sellega taotles ENÜ liikmetele
soodushinda, mida ei rahuldatud. Kas saaks kustutada seoses sellega tekkinud
ENÜ võla.
Otsus: Kustutada ENÜ võlg EAL ees 7000 kr.
Otsused:
1. Luua töörühm Arstide Liidu 2000. a. eelarve koostamiseks koosseisus Indrek Oro,
Andres Lehtmets, Mai Taro.
2. Palgaläbirääkimiste delegatsiooni kuuluvad Toomas Kariis, Andres Lehtmets,
Indrek Oro. Nõudmine eriarsti miinimumtöötasuks 50 kr./tunnis.
3. Luua töögrupp, kes töötab välja kollektiivlepingu raamprojekti, koosseisus Väino
Sinisalu, Aldin Talving, Katrin Rehemaa.
4. Korraldada Eesti Arstide Päevad ’99 Pärnus teatris “Endla” aprilli lõpus.
5. Jätkata läbirääkimisi “Perioodikaga”. Aktsepteerides nende kalkulatsiooni,
moodustada osaühing, kus 2/3 osalusest kuuluks EAL-le, 1/3 “Perioodikale”.
6. Kustutada ENÜ võlg EAL ees 7000 kr.

Koosoleku juhataja Indrek Oro
Protokollis Katrin Rehemaa

