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Riikliku lepitaja ettepaneku 3-7/3 16.10.2016 juurde

Eesti Arstide Liit (EAL), Eesti Õdede Liit (EÕL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (ETK)
töötajate  poolt  ja  Eesti  Haiglate  Liit  (EHL)  ja  Eesti  Kiirabi  Liit  (EKL)  tööandjate  poolt
pöördusid  16.septembril  2014.a  riikliku  lepitaja  poole  ühise  avaldusega  töötüli
lahendamiseks.

Tulenevalt  asjaolust,  et  tervishoiusektor  on  erandlikus  olukorras,  kus  töötajatele  makstav
palgaraha  tuleb  peamiselt  riigieelarvest  ja  suurim  osas  sellest  Haigekassa  kaudu  ning
makstakse välja teenuseosutajatele  Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavas tervishoiuteenuste
loetelus  fikseeritud  hindade  alusel,  siis  ei  ole  tegemist  tavapäraste  palgaläbirääkimistega.
Selleks,  et  tööandjad  saaksid  teha  töötajatele  pakkumise  töötasu  alammäära  tõstmiseks,
peavad  tööandjad  selleks  eelnevalt  vastava  kinnituse  saama  Haigekassalt  ja
Sotsiaalministeeriumilt,  kes  omakorda  saavad  kinnituse  tingimuste  täitmise  osas  Vabariigi
Valitsuselt. 

Sellest  tulenevalt  on  konsulteeritud  tervishoiutöötajate  kollektiivlepingu  läbirääkimiste
raames  lisaks  töötajate  ja  tööandjate  esindajatele  ka  sotsiaalministri  ja  Haigekassa
esindajatega ning  jõutud järeldusele:

selleks, et töötajad ja tööandjad jõuaksid tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimistel
kokkuleppele,  peaks  Vabariigi  Valitsus  kehtestama  alates  01.01.2015  Eesti  Haigekassa
tervishoiuteenuste  loetelu,  mis  arvestab  palgakomponendis  töötasu  (miinimumpalga)
kehtestamisega  vähemalt:  arsti  puhul  9,00  eurot  tunnis,  õe  puhul  5,00  eurot  tunnis  ning
hooldaja puhul 3,00 eurot tunnis ja 01.01.2016 arsti puhul 10,00 eurot tunnis, õe puhul 5,50
eurot tunnis ning hooldaja puhul 3,30 eurot tunnis.

Juhul,  kui  Vabariigi  Valitsus kehtestab ülalmainitud palgakomponendiga tervishoiuteenuste
loetelu, saavad töötüli osapooled sõlmida kollektiivlepingu, mis sisaldab järgmisi punkte:

1. Töötasu alammäär:
1.1  Arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärad kehtestatakse alates1.  jaanuarist

2015.a järgnevalt:  
- arst (sh residendid) 9,00 eurot tunnis;
- õde 5,00 eurot tunnis; 
- hooldaja 3,00 eurot tunnis;
- kiirabitehnikud vastavalt õe töötasu alammäärale koefitsiendiga 0,85 ehk 4,25

eurot tunnis.
1.2  Arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärad kehtestatakse alates 1. jaanuarist

2016.a järgnevalt:  
- arst (sh residendid) 10,00 eurot tunnis;
- õde 5,50 eurot tunnis; 
- hooldaja 3,30 eurot tunnis;



- kiirabitehnikud vastavalt õe töötasu alammäärale koefitsiendiga 0,85 ehk 4,70
eurot tunnis.

2. Arst-residentidel  on  õigus  tööaja  sees  osaleda  residentuuri  programmi  kuuluval
teoreetilisel koolitusel.

Tutvunud põhjalikult tervishoiutöötajate esialgse kollektiivlepingu projektiga tuleb nentida, et
lepingu projekti  enamik punkte ei  ole  ilma täiendavate rahaliste  vahenditeta  täidetavad ja
konsulteerides Sotsiaalministeeriumi ning Haigekassa esindajatega on selgunud, et selliseid
vahendeid  riigieelarvest  eraldada  pole  võimalik,  siis  teeme  ettepaneku  sõlmitava
kollektiivlepinguga reguleerida vaid töötasu alammäärad ja 2012. a kollektiivlepingus juba
kokku lepitud, kuid tänaseni realiseerimata töökoormuse punkt, mis täiendavat rahastamist ei
vaja.

Arvestades  asjaolu,  et  Haigekassa  2015.a eelarve  ja  Haigekassa  tervishoiuteenuste  loetelu
kinnitamise  protsess  alles  käib  ning  enne  nimetatud  dokumentide  kinnitamist  ei  ole
kollektiivlepingu tingimuste täitmiseks vajalike rahaliste vahendite  olemasolu tööandjatele
tagatud,  teeme pooltele  ettepaneku  sõlmida  tingimuslik  eelkokkulepe,  milles  kirjeldatakse
sõlmitava kollektiivlepingu tingimusi. 

Oleme veendunud, et  pakutud lepe on realiseeritav vaid ühtsete jõupingutuste tulemusena,
mille eelduseks on töörahu ja avatus kõige seni tehtu lahtimõtestamisel ning uute tulemuslike
lahenduste  leidmisel,  mis  annaks  töökoormuse  ühtlasema  jaotumise  abil  tööjõu  senisest
suurema väärtustamise ja läbimõeldud kasutamise. 

Kui kokkulepet ei saavutata, lõpetab riikliku lepitaja kt lepitusmenetluse vastavalt kollektiivse
töötüli lahendamise põhimääruse punktile 23.
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