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Soome Arstide Liit ja Eesti Arstide Liit sõlmisid
liikmeteenuste lepingu
Väino Sinisalu – peatoimetaja
Soome Arstide Liidu (SAL) president Pekka Anttila ja Eesti Arstide Liidu (EAL) president Andres Kork
allkirjastasid 20. jaanuaril 2005 Tallinnas kahepoolse liikmeteenistuse lepingu.

LIIKMETEENUSTE LEPING*

Suomen Lääkäriliitto ry ja Eesti Arstide Liit sõlmivad alljärgneva lepingu teise liidu arstide liidu liikmetele antavate
liikmeteenuste osas:
Soome/Eesti arstide liidu liige saab teises riigis ajutiselt töötamise ajal kuni kuue kuu jooksul arstina töötamisega
seonduvat ametiühingualast nõustamist teise riigi arstide liidult, ilma et ta peaks astuma vastava riigi arstide liidu
liikmeks.
Nimetatud teenuse saamise eelduseks on, et nõustamisvajadus on tekkinud ajutiselt arstina töötamisega seoses
ning töötamine ei ole kestnud ega ole planeeritud kestma üle kuue kuu. Kui töötamine teises riigis kestab või on
planeeritud kestma kauem kui kuus kuud, eeldatakse, et vastav isik taotleb antud riigi arstide liidu liikme staatust.
Nõustamise osas loetakse kuuekuulise perioodi alguseks esimese arstide liidu poole pöördumise aeg, mis
fikseeritakse nõustava töötaja poolt.
Liikmestaatuse tõestamiseks võtab nõustamist taotlev arst ühendust oma riigi arstide liiduga, kust saadetakse teise
riigi arstide liidu vastavale töötajale tõend liikmestaatuse kohta.
Nii Eesti kui Soome arstide liitu kuuluva arsti liikmemaks määratakse Eesti Arstide Liidu üldkogu ja Soome Arstide
Liidu volikogu kinnitatud liikmemaksu alusel nii, et mõlemad organisatsioonid annavad teise liidu liikmele igal aastal
kinnitatava soodustuse.
Käesolev leping kehtib algul katseliselt 12 kuud lepingu allakirjutamise päevast. Kui lepingut ei ole katseaja jooksul
lõpetatud, pikeneb see automaatselt ja selle lõpetamise soovist peavad pooled 6 kuud ette teatama.
Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris soome ja eesti keeles. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse
soomekeelsest tekstist.

Tallinnas 20. jaanuaril 2005.a.

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY

EESTI ARSTIDE LIIT

Pekka Anttila

Andres Kork

*Leping on avaldatud muutmata kujul.
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Allkirjastamisele järgneval pressikonverentsil osales arvukalt nii elektroonilise kui ka trükimeedia esindajaid
Eestist.
Mõlemad presidendid rõhutasid, et lepingu
sõlmimine ei tähenda arstide töölemeelitamist
Soome ega soovi Eestist arste ära saata. P. Anttila
andmetel on 2004. a lõpuks Soomes litsentseeritud üle 250 Eesti arsti, SAL liikmeteks on
73 Eesti kodakondsusega arsti ja SAL andmetel
töötab käesoleva aasta alguseks Soomes 108
arsti, kelle emakeeleks on eesti keel. Praegu õpib
TÜ arstiteaduskonnas üle 100 Soome päritolu
üliõpilase, kes planeerivad tulevikus Soome tööle
asuda. P. Anttila rõhutas, et euroliidu piires on suur
arstide migratsioon, nt on teistest maades pidevalt
tööl üle 1100 Soome päritolu arsti (Soomes on
praegu 18 000 töötavat arsti). Euroliidu põhimõte
on tagada teenuste ja inimeste vaba liikumine ja

sõlmitav leping on abiks Eestist Soome läinud
arstidele.
EAL eestseisuse liige V. Volke lisas, et sõlmitud
lepinguga tagatakse EAL liikmetele tööalaste
huvide kaitse Soomes töötades, samuti aitab
see hoida sidet Eestist lahkunud arstidega. Eesti
tervishoiutöötajatel on huvi pikemat või lühemat
aega töötada väljaspool Eestit. Seda kinnitab
tõsiasi, et ajavahemikul veebruarist 2004 kuni
jaanuarini 2005 on 292 tervishoiutöötajat Eesti
Tervishoiuametist välja võtnud kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid.
Puuduvad täpsed andmed, kui palju neist on
päriselt Eestist lahkunud. Osa Eestist lahkunud
tervishoiutöötajaid ei ole ka vastavaid dokumente
nõutanud. Kasvanud on ka üliõpilaste huvi teha
viimase kursuse praktikat välismaal, nii on praegu
94st 6. kursuse üliõpilasest 14 praktikal väljaspool
Eestist.

Liikmeteenuste leping. Soome Arstide Liidu ja Eesti Arstide Liidu vaheline liikmeteenuste leping allkirjastati 20.01.2005 Tallinki
hotellis Tallinnas.

Fotod Ülar Linnuste
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EAL eestseisuse liige A. Lehtmets rõhutas, et
arstide migratsioon – töötamine mingil ajavahemikul väljaspool oma riiki – parandab nende
kvalifikatsiooni ja kokkuvõttes tõstab meditsiiniabi
kvaliteeti.
EAL eestseisuse liige I. Oro osutas sellele, et
Euroopa töötaja direktiiv (tööaja pikkuse täpne
reglementeerimine ja sellest kinnipidamine) loob
ka arstide vabu töökohti ja sellega soodustab
nende migratsiooni kogu Euroopas. Nii on ka
Eestis ette näha uute arstide vabade töökohtade

teke. Migratsiooni mõjutavad ka möödalaskmised
arstide vajaduse planeerimisel. Nii Soomes kui ka
Eestis vähendati 1990ndate keskel arstiüliõpilaste
vastuvõttu küllaltki oluliselt ja seepärast on
tekkinudki arstide puudujääk.
P. Anttila juhtis tähelepanu sellele, et arstide
töökohtade arv ja sellega seoses arstiabi maht sõltub riigi majanduslikest võimalustest.
eestiarst@eestiarst.ee

EAL president Andres Kork tervitab Soome kolleege. Vasemalt Erkki Laakso,
Pekka Anttila.

SAL president Pekka Anttila ja EAL president Andres Kork lepingut
allkirjastamas.
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