Konsensuslepe rakenduskõrghariduse õppekohtade vajadustest tervise valdkonnas
õppeaastatel 2022/2023–2025/2026
Sõlmitud: [_________]

Selleks, et tervishoiusüsteemi siseneks järjepidevalt piisaval hulgal hea praktilise väljaõppega
tervise valdkonna spetsialiste, peab rakenduskõrghariduse õppekohtade arv tervise
valdkonnas olema piisav ning kõikidele õppuritele peavad olema tagatud praktikakohad.
Soovitu saavutamiseks allkirjastavad osapooled konsensusleppe õppekohtade vajadusest
õppeaastatel 2022/23–2025/26.

1. Osapooled lepivad kokku, et minimaalne vastuvõtt õppeaastatel 2022/23–2025/26 on
järgmine:
1.1. õe põhiõppesse:
Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
Kokku vv arv

2022/23
309 + 57 = 366

2023/24
309 + 131 = 440

2024/25
309 + 131 = 440

2025/26
309 + 131 = 440

208 + 26 = 234

208 + 52 = 260

208 + 52 = 260

208 + 52 = 260

600

700

700

700

1.2. teistele prioriteetsetele tervise valdkonna erialadele:
2022/23
2023/24
2024/25
Tallinna Tervishoiu
48
48 + 25 = 73
48 + 25 = 73
Kõrgkool*
*farmatseut, tegevusterapeut
Tartu Tervishoiu
Kõrgkool**

78

2025/26
48 + 25 = 73

78 + 24 = 102 78 + 24 + 20 = 122 78 + 24 = 102

**bioanalüütik, radioloogiatehnik, füsioterapeut
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2. Punktis 1 toodud vastuvõtu tagamiseks võtavad osapooled hea tahte väljendusena
järgmised kohustused:
2.1. Haridus- ja Teadusministeerium
2.1.1. kohustub taotlema sihtotstarbelist toetust punktis 1 väljatoodud täiendavate
õppekohtade rahastamiseks, arvestades kumuleeruva õppekohtade arvu kasvuga;
2.1.2. kohustub eraldama tervishoiu kõrgkoolidele tegevustoetust mahus, mis võimaldab
jätkata perioodiks 2017–2020 sõlmitud konsensusleppe raames vastuvõetud õdede
väljaõppega.
2.2. Sotsiaalministeerium
2.2.1. kohustub rahastama õdede tööpraktika läbiviimist praktikabaasides aastatel 2022–2023
REACT-EU meetme kaudu;
2.2.2.
kohustub
taotlema
sihtotstarbelist
toetust
tervishoiu
kõrgkoolide
rakenduskõrgharidusõppe praktika korraldamiseks alates 2024. a, arvestades kumuleeruva
õppekohtade arvu kasvuga;
2.2.3. korraldab osapooltega koostöös tervishoiu kutsealade koolituskomisjoni, mille kaudu
vaadatakse igal aastal üle rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe koolitusmahud, sh
lähtuvalt käesolevast kokkuleppest;
2.2.4. kohustub jätkama „Õed tagasi tervishoidu“ projekti rahastamist leppe perioodil tagamaks
teistes sektorites töötavatele õdedele võimaluse pädevuse taastamiseks, tervishoiutöötajate
registrisse kandmiseks ning tervishoiusektoris töötamiseks.
2.3. Tervishoiukõrgkoolid
2.3.1. tagavad perioodil 2022-2026 rakenduskõrgharidusõppesse vastuvõtu vähemalt punktis
1 toodud mahus eeldusel, et ministeeriumid on võimaldanud rahastuse ning kandideerivaid
õppureid on piisavalt.
2.4. Praktikabaasid
2.4.1. tagavad punktis 1 nimetatud õppekavade üliõpilastele õppepraktika kohad ning
juhendajad eelpool planeeritud õppekohtade alusel;
2.4.2. võtavad teadmiseks, et praktika läbiviimiseks on võimalik taotleda toetust
sotsiaalministeeriumist REACT-EU meetme kaudu 2022. ja 2023. aastatel õe õppekaval
õppivatele üliõpilastele.
3. Sotsiaalministeerium, haridus- ja teadusministeerium koostöös Tallinna ja Tartu tervishoiu
kõrgkoolidega töötavad aastatel 2022–2023 välja tervise valdkonna praktikarahastuse
süsteemi.
4. Allakirjutanud ja kohustused võtnud osapooled kutsuvad käesoleva konsensusleppega
ühinema partnereid, kelle panus aitab suurendada Eesti tervishoiusüsteemis töötavate tervise
valdkonna spetsialistide hulka.
5. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel hindavad osapooled korra aastas ühiselt lepingu
tingimuste täitmist.
6. Kui vähemalt üks osapooltest lepinguga võetud kohustusi ei täida, vaadatakse
konsensusleppes ka teiste osapoolte võetud kohustused üle.
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Konsensusleppega kohustused võtnud osapooled:

_____________________
Sotsiaalministeerium

______________________
Haridus- ja
Teadusministeerium

_____________________
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

_______________________
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

_____________________
Eesti Haiglate Liit

_______________________
Eesti Perearstide Selts

_____________________
Eesti Kiirabi Liit

_______________________
Eesti Eratervishoiuasutuste
Liit

Konsensusleppega ühinevad osapooled:

_____________________
Eesti Õdede Liit

_______________________
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
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