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Tervishoiuvaldkonna kollektiivleping 2023–2024

Kollektiivlepingu osapooled on:

töötajate esindajad: Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit

ja

tööandjate esindajad: Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit

Kollektiivleping:
❑ parandab kollektiivlepingu töötajate osapoolte töö- ja palgatingimusi

❑ tagab tervishoius töörahu

❑ tagab lisapuhkuse

❑ reguleerib töö- ja puhkeaega

❑ reguleerib täienduskoolituse tingimusi

❑ reguleerib töötervishoiu tingimusi



Kollektiivlepingu läbirääkimistel saab osaleda vaid ametiühing!

❑ Kollektiivlepingust lähtuvalt korrigeerib Tervisekassa lepingu osapoolte poolt osutatavate

tervishoiuteenuste hinda

❑ Teenuste hinda mõjutab enim kollektiivlepinguga määratud palga suurus. Selle alusel

korrigeerib Tervisekassa teenuse hinnas sisalduva palgakomponendi suurust

❑ Palgakomponent moodustab logopeedilise teenuse hinnast üle 70%



Tabel 1. Töötasude võrdlus erialade kaupa 2023–2024. Koostanud EKLK juhatus
NB! Kuupalga suurused on arvutatud tunnitasude põhjal
*Eriõde ja õde eristatakse kollektiivlepingus alates 01.04.24

eriala töötasu alammäär (€/h)

ja ligikaudne kuupalk

2023. a märtsis

tunnipalga 

protsent 

arsti 

palgast

töötasu alammäär

(€/h) ja ligikaudne 

kuupalkalates 01.04.23

tunnipalga 

protsent 

arsti palgast

palgatõus 

01.04.23 

võrreldes

2023. a 

märtsiga

töötasu alammäär (€/h) ja 

ligikaudne kuupalk alates 

01.04.24

tunnipalga 

protsent 

arsti 

palgast

palgatõus 

01.04.24 

võrreldes 

01.04.23

palgatõus 

01.04.24 

võrreldes 2023. a 

märtsiga

Arst 16.20 2721 19.45 3300 +20% 21.40 3595 + 10% 32%

Kliiniline 

psühholoog

11.50 1932 71% 13.90 2350 72% +21% 15.30 2570 72% +10% 33%

Eriõde* õe tunnnitasu

9.05?

1520? 56% õe tunnitasu 

10.90?

1831 56% +20%? 12.45

on erinev õe 

tunnitasust

2091 58% +14% 38%

Ämmaemand 9.05 1520 56% 10.90 1831 56% +20% 12.45 2091 58% +14% 38%

Füsioterapeut/ 

tegevusterapeut

9.05 1520 56% 10.90 1831 56% +20% 12.00 2016 56% +10% 33%

Õde 9.05 1520 56% 10.90 1831 56% +20% 12.00 2016 56% +10% 33%

Logopeed

ei ole 

kollektiivleppes!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Kliiniliste psühholoogide näide
❑ Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit on kollektiivlepingu iseseisev osapool.

❑ Äsja võeti vastu otsus tõsta raviasutustele makstavates kliinilise psühholoogi teenuste hindades töötasu

määra täiendava 38%-lise lisakoefitsiendiga.

❑ Sellest tulenevalt tekib raviasutusel võimalus tõsta veelgi kliinilise psühholoogi palka.

❑ Samal ajal saavad paljud tervishoiulogopeedid vaid Eesti keskmise palga lähedast töötasu. 2022. a

IV kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1775 €. Meie brutotunnitasu ei ole riikliku kollektiivlepinguga

reguleeritud. Teenuse hinnad on seetõttu madalad. See on loonud olukorra, kus meist paljude palgatase on 

madal ja vähe motiveeriv.



Teenuse 

kood

Teenus Teenuse aeg Teenuse hind 

2023. a märtsis

Minutihind 

2023. a märtsis

Teenuse hind alates 

01.04.2023

Minutihind alates 

01.04.2023

7628 Logopeedi vastuvõtt 90 43,95 0,49 51,94 0,58

7621 Logopeediline uuring 100 45,94 0,46 54,66 0,55

7053 Tegevusteraapia 

individuaalne

30 15,80 0,53 19,43 0,65

7601 Psühhoteraapia seanss 

ühele haigele

90 41,40 0,46 63,80 0,71

7615 Isiksuse uuring 300 138,75 0,46 210,05 0,7

7050 Füsioteraapia 

individuaalne

30 15,91 0,53 19,55 0,65

Tervishoiuteenuste hindade võrdlus

Tabel 2. Tervishoiuteenuste hindade võrdlus. Koostanud EKLK juhatus



Järeldused

Kollektiivleping on motiveeriva ja tööd väärtustava palga tagatis tervishoiusüsteemis.

Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliidul on tervishoiusüsteemis töötavaid logopeede esindava ametiühinguna

juriidiline õigus kollektiivlepingu läbirääkimistel osaleda iseseisva osapoolena.

kõrgem töötasu

kõrgem palgakomponent teenuse hinnas

Kollektiivlepingu iseseisev osapool

Kutseliitu saad astuda EKLK kodulehe kaudu: www.eklk.ee



Arsti tunnitasu miinimum on kollektiivlepingu järgi 19.45 €/h  (~3300 €/ kuu). Kliinilise psühholoogi

tunnitasu miinimum on kollektiivlepingu järgi 72% arsti palgast (13,9 €/h, ~ 2350 €/kuu) ja võib tõusta

veelgi, sest äsja võeti vastu otsus tõsta raviasutustele makstavates kliinilise psühholoogi teenuste hindades 

töötasu määra täiendava 38%-lise lisakoefitsiendiga.

NB! Kollektiivlepingu järgne palgamiinimum on kohustus maksmiseks, sellest saab tööandja kokkuleppel

maksta ka rohkem.

❑ Mitu % arsti palgast on sinu palk? Milline võrreldes kliinilise psühholoogiga?

❑ Kas saad lisatasu? Püsilisatasu? Kas see kajastub sinu töölepingus (vastasel korral sul homse osas lisatasu

saamiseks garantiid ei ole!)?  Kas kahtled, et lisatasu maksmine võidakse lõpetada?

❑ Kas su palk on igal aastal tõusnud? Kas palk on tõusnud lisatasu suurenemise või töölepingu järgse

suurenemise kaudu? Mitu %?

❑ Kas sul on teada, kas ja kui palju tõuseb sinu palk järgmisel aastal?

❑ Kas sa oled rahul praeguse palgaga? Muude töötingimustega?

MILLIST PALKA SA VÄÄRID JA SOOVID?
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Aitäh kaasa mõtlemast!
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