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Kollektiivleping

Kiiesolev kollektiivleping (edaspidi nimetatud Leping) on s6lmitud vabatahtliku
kokkuleppe ja vastastikuse usalduse alusel Eesti Haiglut" iiia, ja Eesti Kiirabi Liidu kui
tci<iandjate ning Eesti Arstide Liidu, Eesti 6dede Liidu ja -Eesti 

Tervishoiut66tajate
Kutseliidu kui t<icitajate esindajate (edaspidi nimetatud rooled) vahel,

pidades esmatiihtsaks kvaliteetse arstiabi kattesaadavust kOigile patsientidele, vottes
eesmiirgiks tervishoiutddtajate t<idkoormust jiirgnevatel aastatel miite tdsta ja liihtudes
demokraatlikus iihiskonnas tunnustatud sotsiaalse dialoogi pdhimdtetest, et tagada
tervishoius t66rahu,

ning teadmises et Vabariigi Valitsus kehtestab Haigekassa tervishoiuteenuste loetelud, mis
arvestavad palgakomponendi kehtestamisega alates 01.01.2015. a viihemalt: arsti puhul
9,00 eurot tunnis, 6e puhul 5,00 eurot tunnis ning hooldaja puhul 3,00 eurot tunnis ning
alates 01.01.2016. a viihemalt: arsti puhul 10,00 eurot tunnis, de puhul 5,50 eurot tunnis
ning hooldaja puhul 3,30 eurot tunnis.

1. Utdsetted
1.1. Lepingus kasutatakse mdisteidjiirgmises tiihenduses:
1.1.1 Arst - arsti kutsega isik, kes t<i6tab arsti kvalifikatsiooni ndudval ametikohal;
1.1.2 Arst-resident - residentuuris eriala omandav arst;
1.1.3 6Oe - 6e kutsega isik, kes t<i6tab 5e kvalifikatsiooni n6udval ametikohal.
1.1.4. Ammaemand - iimmaemanda kutsega isik, kes tcidtab iimmaemanda

kvalifikatsiooni ndudval ametikohal;
1.1.5. Tervishoiu tugispetsialist fi.isioterapeut, tegevusterapeut, radioloogiatehnik,

bioanaliititik, kes tdtjtab vastavat kvalifikatsiooni ndudval ametikohal;
1.1.6. Kiirabitehnik - kiirabibrigaadi liige, kes on liibinud viihemalt 40g-tunnise

erakorralise meditsiini alase 6ppe ning omab lisaks alarmsoiduki juhtimise 6igust;
1.I.7. Erakorralise meditsiini tehnik erakorralise meditsiini tehniku kutsega

kiirabibrigaadi liige;
1 ' I .8. Hooldust<iritaja - hooldaja, hooldus6de , pdetaja, kes tddtavad vastava nimetusega

ametikohal.



l'2' Lepinguga reguleerimata ki.isimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja
teistest 6igusaktidest.

2. Tii0tasu alammiiiirad
2'l' Kehtestada alates 01.01 .2015. a tdritasu alammiiiiraks arstidele 9,00 eurot tunnis,
6dedele, iimmaemandatele ja tervishoiu tugispetsialistidele 5,00 eurot tunnis,
kiirabitehnikutele 4,25 eurot tunnis, erakorralise -"aitrii"i tehnikuteie 4,50 eurot tunnis
ning hooldust6iitajatele 3,00 eurot tunnis.

2'2' Kehtestada alates 01.01 .2016. a tdcitasu alamm[iiraks arstidele 10,00 eurot tunnis,
6dedele, iimmaemandatele ja tervishoiu tugispetsialistidele 5,50 eurot tunnis,
kiirabitehnikutele 4,7 eurot tunnis, erakorralise L.aitriini tehnikutele 4,90 eurot ning
hooldustd<itaj atele 3,3 0 eurot tunnis.

3. Arst-residentide tiiiiaeg ja tiiiitasu
3.1 Arst-residentide tasustatud tdciaeg on 40 tundi ntidalas.

3.2.Arst-residendi t<i<itasu alammiiiir on v6rdne arsti triritasu alammiiiiraga.

3'3 Arst-residentidel on 6igus t<iciaja sees osaleda residentuuri programmi kuuluval
teoreetilisel koolitusel.

4. Tiiir- ja puhkeaeg
4. 1. Tririaja summeeritud arvestus
Tdciaja summeeritud arvestuse korral on arvestusperioodi pikkus kuni 4 kuud.

5. Koolitus
Tasemekoolitusega ja ttidalase koolitusega seotud dppepuhkuse ajal makstakse tri<itajale ja
avalikule teenistujale keskmist trititasu 20 kalendripawi eest vastavalt taiskasvanute koolituse
seadusegSlOikele3.

6. Tiiiikoormused
Pooled ja kaasatud organisatsioonid moodustavad t<iclrtihma(d), mis to<itavad viilja arstide,
6dede ja hooldajate tildist td<ikoormuse hindamist vdimaldavad personalistandardid
eriarstiabis. Personalistandardid kinnitatakse tri<iriihmas osalenud organisatsioonide
juhtorganite poolt ning vormistatakse Lepingu lisana. Pooled ja kaasatud organisatsioonid
teevad iihise ettepaneku tervise- ja tddministrile kehtestada kokkulepitud personalistandardid
ministri miiiirusega. T66andjad kohustuvad alates 2015. aastast vordlemaiegelikke personali
ttidkoormusi kokkulepitud personalistandarditega ning tegema vastava informatsiooni
ktittesaadavaks t<idtajaid esindavatele Pooltele. Saadud irformatsiooni kasutatakse haiglates
kohalike kollektiivlepingute s6lmimisel.
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7. Lepingu laiendamine
7'1' Lepingu punktides 2,3,4 siitestatud tingimusi laiendatakse kollektiivlepingu seaduse $ 4lg 4 tiihenduses jiirgnevalt:
7'1'1. t66andjate poolel k6igile asutustele ja ettev6tetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid
Terviseameti poolt viiljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Haigekassaga
sdlmitud ravi rahastamise lepingu alusel v6i riigieelarvest
7 .l.2 tiiotajate poolel kdigile Lepingu punktidei 1 . 1 .1- 1 . 1 .8 nimetatud tricitajatele, kes tcjdtavad
Lepingu punktis 7.1.1 siitestatud asutustes ja ettevdtetes.

8. Lepingu registreerimine koilektiivrepingute andmekogus
Eesti Arstide Liit. esitab Lepingu ls td<ipiieva jooksul piirast allkirjastamist
Sotsiaalministeeriumile registreerimiseks kollektiiviepingute andmekogus ja avaldamiseks
viilj aandes Ametlikud Teadaanded.

9. Lepingu kehtivus ja selle muutmise kord
9.1. Leping jdustub alates allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2016.a.
9'2. Lepingus saab muudatusi teha Poolte kokkuleppel. Muudatuste tegemist sooviv pool
peab sellest teistele pooltele kirjalikult teatama. Muudatused tehakse kifalikult.
9'3' Lepingu kehtiwse ajal on Pooled kohustatud tiiitma Lepingus ettlniihtud tingimusi
ning mitte kuulutama viilja streiki v6i td<isulgu Lepingus satestatud tingimuste muutmise
aj endil (pidama tci<irahu).

10' Leping on vormistatud kuues vdrdset juriidilist j6udu omavas eksemplaris, millest
koik allakirjutanud ja riiklik lepitaja saavad tihe eksemplari.

Tallinnas, 19. detsembril 2014

Andres Kork
Eesti Arstide Liit

Ester Opik
Eesti 6dede Liit

,e"-Iivi Luik

Eesti Haiglate Liit

K6rgvee
Eesti Kiirabi Liit

Eesti Tervi shoiut<idtaj ate Kutseliit

3


