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luubi all

Töö Eesti keele oskus saab määravaks 

Tihedam sõel 
arstidele piiri 
tagant

Aet Trisberg
aet.trisberg@aripaev.ee

Ida-Viru Keskhaiglas töötav günekoloo-
gia arst-resident Natalia Merirand on pä-
rit Peterburist ja seal ka hariduse oman-
danud. Nüüd elab ta Ida-Virumaal ning on 
abielus eestlasega. Seitsme aastaga on ta 
õppinud ära eesti keele ja on peagi lõpeta-
mas Tartu Ülikoolis residentuuri. Nimelt 
ei vastanud tema Peterburis saadud hari-
dus günekoloogi väljaõppele Eestis ning 
ta astus uuesti residentuuri. “Juba resi-
dentuuri esimesel aastal tundsin, et see 
haridus, mille ma sain Venemaalt, ei ole 
piisav,” tunnistab Merirand. Samuti hin-
dab Merirand täiendõppe võimalusi, mi-
da Eestis pakutakse.

Doktor Merirand on musternäide sel-
lest, kuidas asjad peaksid Eestis olema: 
kolmandatest riikidest pärit arst on läbi-
nud mitmetasandilise integratsiooniprot-
sessi, täites kõik nõudmised, mida seadus 
erialal töötamiseks ette näeb. Jättes isik-
liku elu aspektid kõrvale, näeb arstide liit 
ideaalis just sellisel põhjalikul ümberõp-
pel põhinevat integratsiooniprotsessi. 

Tegelikult on selge, et kõik siia tulnud 
välisarstid pole samaväärse kogemusega, 
eriti mis puudutab keeleoskust. Juuni lõ-
pu seisuga töötab Eestis 117 kolmandatest 
riikidest pärit arsti. Keegi siinolijaid enam 
tagasi ei saada, kuid tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse muudatus seab tu-
lijatele uued nõudmised.

Olukord on pinev, kuna oodatud ra-
kendusaktid on loetud päevad enne sea-
duse jõustumist vastu võtmata. Neid põr-
gatatakse sotsiaalministeeriumi ning as-

Ida-Virumaa haiglates aitavad tööjõupuudust leevendada kolmandate 
riikide arstid, kelle tööpanus on mõnel erialal märkimisväärne ja asen-
damatu. 1. septembrist jõustunud seadusemuudatus teeb edaspidi sellis-
tele arstidele siiatuleku oluliselt keerulisemaks. 

Ida-Viru Kesk-
haigla patsientide 
täidetud tagasisi-
de ankeedid näi-
tavad, et eesti kee-
les suhtleb neist 
vaid viiendik.
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Meie eesmärk on, et süsteem oleks selline, mis toetaks 
nii arste kui ka ravikvaliteeti.

Katrin Rehemaa, 
Eesti Arstide Liidu  

peasekretär

Tasub teada:
Registrisse kantud 
kolmandate riikide arstid
2014. a – 12 arsti ja 7 hambaarsti
2015. a – 17 arsti ja 21 hambaarsti
2016. a – 20 arsti ja 22 hambaarsti
2017. a – 20 arsti ja 21 hambaarsti
2018. a – 14 arsti ja 7 hambaarsti
⦁ 2019. a (augusti lõpu seis)  – 4 arsti ja 
2 hambaarsti
Kokku 2019. aasta juuni lõpu seisuga 
117 arsti ja 68 hambaarsti.
⦁ Päritoluriigid: Ameerika Ühendrii-
gid, Aserbaidžaan, Iraan, Moldova,  
Pakistan, Türgi, Ukraina, Valgevene, 
Venemaa.

Allikas: terviseamet

jaosaliste vahel. Näiteks pole ministee-
rium Tartu Ülikooliga rahastusmehha-
nismide kõiki aspekte lõpuni kooskõlas-
tanud ning arstide liit ei tea veel täpselt, 
mil määral nende parandusettepanekuid 
arvestatakse.

Seaduse karmistamist taotlenud Eesti 
Arstide Liit on augusti lõpus seaduse ra-
kendusakte nähes seisukohal, et kolman-
dates riikides (väljaspool Euroopa Liidu 
liikmesriike, Euroopa Majanduspiirkon-
na liikmesriike või Šveitsi, toim) haridu-
se omandanud arstide kvalifikatsiooni- ja 
keelenõudeid ei kontrollita jätkuvalt pii-
savalt tõhusalt. Arstide liidu peasekretäri 
Katrin Rehemaa sõnul pole Eestis üldars-
tide registreerimisel kvalifikatsiooniprob-
leemi, küll aga on pilt segane eriarstide 
puhul. “Eriarstidega on väga suured prob-
leemid, sest kolmandates riikides, kust 
meile arstid tulevad, nimelt Venemaal ja 
Ukrainas, ei ole sellist residentuuri nagu 
on Euroopas ja meil,” tõdeb Rehemaa. Ta 
lisab, et nende riikide eriarstide väljaõp-
pe sisu ei tea siin keegi: sageli võib arst 
olla saanud eriarstiõpet vaid napi aasta.  

Arstide liit ei pidanud õigeks, et tervi-
seamet registreeris varem eriarste ilma, 
et neil oleks olnud läbitud residentuuri-
le vastav väljaõpe. Nõuetele mittevastav 
haridus kompenseeriti erialal töötamise-
ga. “Miks siis meie arstid peavad viis aas-
tat residentuuris käima, kui nad võiks ka 
tööle minna ja siis saada mingil hetkel eri-
arstiks?” küsib Rehemaa. 

Aastaid arstide liidu ja terviseameti 
vahel tüliõunaks olnud teemas jäid ars-
tid peale. Lühemat erialaõpet ei saa uue 
seaduse järgi enam kompenseerida eri-
alal töötamisega.

Kvalifikatsioonikontroll kõigile
Teine põhimõttelisem muudatus, mis ter-
vishoiuteenuste korraldamise seaduses 
(TTKS) tehti, on kõikidele kolmandates 
riikides hariduse omandanud tervishoiu-
töötajatele kohaldatav kvalifikatsiooni-
kontroll. “Kõige olulisem muutus võrrel-
des varasemaga on see, et kõik välisriiki-
dest pärit arstid peavad läbima tööprak-
tika ja sooritama vastavuseksami,” selgi-
tab sotsiaalministeeriumi tervisesüstee-
mi arendamise osakonna peaspetsialist 
Vootele Veldre. “Varem otsustas täiendava 
tööpraktika ning vastavuseksami vajalik-
kuse terviseamet.” Suurema osa Eestisse 
tööle soovivatest arstidest suunas tervise-
amet siiski ka varem sobivustestile ning 
sugugi mitte kõik ei läbinud sõela. Võta-
me näiteks aasta 2018, mil taotluse Ees-
tisse tööle tulekuks esitas 34 kolmanda-
test riikidest pärit arsti ja 16 eriarsti. Ars-
tina suunati sobivustestile 25 arsti, eri-
arstide registreerimisest keeldus tervise-
amet 10 korral. Samal aastal esitas taotlu-
se ka 28 hambaarsti ja 2 erihambaarsti. So-
bivustestile suunati koguni 23 hambaarsti 
ning hambaarstina registreeriti 7 hamba-
arsti, kellest 2 läbisid sobivustesti.  Vasta-
vuseksami korraldamise kohustus on Tar-
tu Ülikoolil ning tervishoiu kõrgkoolidel. 
See koosneb tööpraktikast ja teooriaeksa-
mist. Tööpraktikale suunatud isiku tasu, 
ülikooli või tervishoiukõrgkooli korral-
duskulud ning tööpraktika juhendamis-
tasu kaetakse riigieelarvest.

nuste korraldamise seaduses sätestatak-
se, et vastavuseksam sooritatakse ees-
ti keeles, kuid kui registreerimistaotluse 
esitamisel keeleoskust üldse ei kontrolli-
ta, siis suunatakse tööpraktikale ka puu-
duva või väga vähese eesti keele oskusega 
arstid. See võib kahjustada ravikvaliteeti 
ja ohustada patsiente,” seisab arstide lii-
du kirjas sotsiaalminister Tanel Kiigele. 

Aasta tagasi käis meediast läbi juhtum, 
kus Hiiumaa haiglas töötanud Ukraina 
günekoloog tegi mitme patsiendi puhul 
rängad ravivead ning hiljem selgus, et te-
ma keeleoskus ega  erialane ettevalmistus 
polnud piisav. Seadusandja leiab, et sõel 
on nüüdseks piisavalt tihe ning täienda-
tud seadusega muutub kolmandatest rii-
kidest tulevate tervishoiutöötajate hari-
duse ja pädevuse kontroll kõigi jaoks ühe-
taoliseks ja senisest sisulisemaks. “See 
peaks olema nii tööandjate kui patsienti-
de huvides,” ütleb Vootele Veldre. “Samas 
võib uuenev kord aidata kindlamini väl-
tida nende isikute tervishoiutöötajana re-
gistreerimist, kelle oskused ja teadmised 
ei ole piisavad.” 

Välisarstid eelistavad Ida-Virumaad
Narva haigla personaliteenistuse juhata-
ja Raissa Alõmova ei rõõmusta seaduse-
muudatuse üle. Narva haiglas moodus-
tavad kolmandatest riikidest pärit arstid 
ligi viiendiku tervishoiutöötajatest, aga 
personalipõud püsib.  “Meie arvates uued 
tingimused ja kord teevad arstide Eestis-
se tööle saabumise kolmandatest riikidest 
äärmiselt raskeks või sootuks võimatuks,” 
nendib Alõmova. 

Narvast 50 km kaugusel Ahtmes asu-
vas Ida-Viru Keskhaiglas töötab üle 40 kol-
mandatest riikidest pärit arsti, kes moo-
dustavad neljandiku arstidest. Kokku on 
seal umbes 160 arsti. 

Pidevalt tööjõupuudusega silmitsi ole-
va Ida-Viru Keskhaigla kodulehel on prae-
gugi teade, et otsitakse 17 eriarsti, sh uro-
loogi, nefroloogi, reumatoloogi ning üld-
kirurgi. Ida-Viru Keskhaigla juhatuse esi-
mehe Tarmo Bakleri sõnul oleks teenu-
se osutamiseks arste vaja tegelikult 200.

Bakleri sõnul Tartu Ülikooli lõpetajad 
Ida-Virumaale tööle ei kipu ja raske on 
neid sinna ka meelitada, kuna piirkond ei 
tundu noorte jaoks atraktiivne ning loo-
butakse puudulikku vene keele oskuse 
tõttu, sest selles piirkonnas tuleb osade 
patsientidega ainult vene keeles suhelda. 

Bakler räägib, et haigla ei kogu otsest 
statistikat, kui palju patsientidest on ees-
ti- ja paljud venekeelsed, kuid haiglale an-
tud tagasisidelehtede põhjal saab mitme 
aasta lõikes väita, et eesti keeles on neist 
täidetud vaid 12–20%.

Seega seadus nõuab arstidelt eesti kee-
le oskust, reaalne elu Ida-Virumaal eeldab 
aga hoopis vene keele valdamist. Bakler 
tunnistab, et haiglale on laekunud ka kae-
busi arstide puuduliku eesti keele oskuse 
kohta, kuid ühtegi keelebarjäärist tingi-
tud raviviga pole neil olnud. Võõrsilt tule-
va arsti eesti keele omandamine on olnud 
ja on ka edaspidi arsti enda mure. 

Arstide liit leiab aga, et keeleõppe kor-
raldamisel saaks koostööd teha riik, töö-
andjad ja arstide ühendused. “Samu-
ti peaks soodustama kolmandate riikide 

noorte arstide astumist meile residentuu-
ri, kus nad omandaksid hea eriarsti kvali-
fikatsiooni ja eesti keele,” vahendab Rehe-
maa arstide liidu seisukohti.

Bakleri sõnul ei saa välja tuua ühest 
põhjust, miks kolmandatest riikidest pärit 
arstid siia tööle tahavad tulla ning kind-
lasti pole ainuke motivaator palk. Kui-
gi Eesti arstide jaoks on Ida-Virumaa vä-
heatraktiivne koht, hindavad Bakleri sõ-
nul paljud kolmandatest riikidest pärit 
arstid just siinset elukeskkonda. On suur-
linnadest põgenejaid, aga vähemoluline 
pole ka vene keeles hakkama saamine. 

“Mitmed arstid, kes on siin käinud, on 
meile öelnud, et need palgatingimused, 
mida me siin neile pakume, ei ole nen-
de jaoks suuremat sissetulekut tagavad, 
küll aga kogu eluolu korraldus on hoopis 
teismoodi reeglite järgi,” toob Bakler väl-
ja, kuid lisab, et üldistada ei tasu ning on 
ka arste, kes tulevad Eesti suurema pal-
ga pärast. 

“Tullakse ka põhjusel, et siin on või-
malik kasutada nii diagnoosimiseks kui 
ka ravimiseks kõike, mida läänemaailmas 
normaalseks peetakse ja seda on võimalik 
kasutada kõikide patsientide jaoks olene-
mata nende sissetulekust.” 

Venemaal käib kombineerimine
Ka Natalia Merirand tõdeb, et tema gru-
pikaaslased Peterburist saavad umbes sa-
ma palka, mida tema Eestis, ainult vahe 
on selles, et nemad peavad patsientidelt li-
sa küsima, et selline summa kokku saada. 

Tasase loomuga Meriranna jaoks on alt-
käemaksul põhinev töökultuur täiesti vas-
tuvõetamatu. Kuid mitte kõik kolmanda-
test riikidest pärit arstid pole tahtnud jät-
ta harjumuspärast asjaajamiskultuuri. 
Bakler tõdeb, et nende haiglas on olnud ka 
juhtumeid, kus arstid on patsientidelt vas-
tu võtnud ilmselgelt liiga suuri hüvesid. 

Samas pole välja töötatud üldist majasi-
sest eetikakoodekist, nagu on näiteks re-
gionaalhaiglal.

Võõrarstide huvi väheneb
Haiglajuht Tarmo Bakler möönab, et kol-
mandatest riikidest pärit arste on viima-
se pooleteist aastaga lisandunud vähem 
kui varem. Sama kinnitab ka terviseame-
ti statistika. 

Kui aastal 2014-2017 lisandus tervis-
hoiutöötajate registrisse umbes paarküm-
mend kolmandatest riikidest pärit ars-
ti aastas, siis 2018. aastal 14 arsti. Sel aas-
tal on registrisse kantud aga vaid neli kol-
mandatest riikidest pärit arsti. Kuigi aasta 
pole veel läbi, võib täiustatud seadusand-
luse valguses oletada, et ka viimaste kuu-
dega tung ei suurene. 

Bakler ei oska uue seaduse mõju kohe 
hinnata. “Eks siis mõne aasta jooksul sel-
gub, mis edasi saab,” tõdeb Bakler. Ta nen-
dib, et registreerimisprotsess saab olema 
oluliselt pikem.

Arstide liit rõhub aga ravikvaliteedile 
ja patsiendiohutusele. „Meie eesmärk ei 
ole kedagi töölt lahti lasta või siit eema-
le tõrjuda, vaid et süsteem oleks selline, 
mis toetaks nii arste kui ka ravikvalitee-
ti. See oleks inimlik,“ võtab Rehemaa kok-
ku seaduse mõtte.

Loe ka juhtkirja lk 3.

Komistuskiviks võib saada seadusepunkt, 
mis sätestab, et tööpraktika ja vastavu-
seksam tuleb sooritada eesti keeles. See 
on olnud arstide liidu nõue. Vajalik on kõr-
gema taseme eesti keele oskus, kuna läbi-
da tuleb nii eestikeelne tööpraktika kui 
ka vastavuseksam, mis eriarstide puhul 
on Tartu Ülikooli vastava eriala residen-
tuuri lõpueksam. 

Eesti keele oskus on määrav
Arstide liit pole seaduse rakendusakte 
kommenteerides rahul, et töölesoovija 
eesti keele oskus selgub alles tööprakti-
ka käigus ning varem ühtegi paberit kee-
leoskuse kohta ei nõuta. Liidu hinnangul 
tuleks keeleoskust kontrollida juba doku-
mentide terviseametisse sisseandmisel, 
vastasel juhul raisatakse riigi raha, ku-
na praktika sooritamine ei ole puuduliku 
keeleoskuse tõttu tõenäoline. Rehemaa 
toob näiteks Ida-Viru Keskhaiglas prakti-
kat tegevad arstid, kus reaalseks töökee-
leks on pigem vene keel. “Tervishoiutee-

Ida-Viru Keskhaigla juht Tarmo Bakler 
kinnitab, et ühtegi keelevea tõttu juh-
tunud raviviga neil pole esinenud.


