
Eesti Tegevusterapeutide Liidu üldkoosolek 16.05.2013 

Kohal viibis  ETL liikmeid 31, neist 9 volikirja. 

Koosoleku juhataja: Heili Piilberg 

Protokollija: Kaire Kasema 

 

Päevakorras : 

1. Juhatuse valimine. 

Ühehäälselt valitud endise juhatuse liikmed : Piret Laur, Hanna –Maria Põldma, Heili 

Piilberg, Kaire Kasema, Ingrid Saarmets. 

2. 2012 aastaaruanne ühehäälselt  kinnitatud. 2012.a. olid liidu tulud 857 eurot, mis koosnes 

100% liikmemaksudest, kuludeks oli 236 eurot.  

3.  Ingrid tutvustas kutseeksami aluseid. Kutsetunnistuse taotlemisel vajalik  eelnev 

töökogemus 3 aasta jooksul 0,5 koormusega. Kutse taotlemisel aluseks äsja loodud 

kutsestandard. Taotlemisel dokumendid saata digiallkirjastatult. Esimesena vaja esitada 

kirjalikult  juhtumianalüüs, teine osa suuline, mis käsitleb juhtumianalüüsi kaitsmist. 

Hindamiskomisjon hindab tabelis jah või ei vastusena. Kõik kompetentsid peavad olema 

positiivselt vastatud. 

Kui töös kasutatavaid  hindamisvahendid  pole, siis peab põhjendama millist testi kasutaks või 

alternatiivina mida kasutab.  

Kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutseeksami hind kõrge – ligi  95 eurot. 

Kutseksam toimub sügisel, kirjalikus juhtumis kirjuta kõik kompetentsid lahti. Kirjanduse 

kohta märgi viited, teraapia sekkumise viisid. Haigekassa teenusena tegevusteraapias 

soovitakse tegevusterapeudilt kutsetunnistust okt - nov. 2013? haigekassa survestab. Samuti 

lihtsam kutsetunnistusega leida  Euroopa Liidus  tööd. Teistelt erialadelt nõutakse ka 

kutsetunnistust ja meie samuti soovime samal tasemel olla.  Oluline teada  kui palju on Eestis 

tegevusterapeudi kutsetunnistust omavaid spetsialist.  

Samuti vajalik ETL poolt kontrollimise aspekt ja tegevusterapeutide poolt teenuse kvaliteedi 

tagamine. Soovitakse näha ETL kodulehel ametijuhendi põhja , täpsemalt mida 

tegevusterapeudi  pädevus sisaldab. ETL peab teada andma   haigekassale, kes omakorda 

teavitab  asutusi, kus töötavad tegevusterapeudid. 

Loengute pidamine , publikatsioonid annavad teatud arvu EAP. Eksamil selgitad kuidas 

kasutad osalenud koolitusel saadud teadmisi/kõrvalteadmisi, mis muudavad  tööd 

kvaliteetsemaks. See on ka eelduseks, et hakatakse enam täiendkoolitusi nõudma / vajama. 



Hetkel Eesti klassifikaatoris tegevusterapeudid kuuluvad tugispetsialistide alla, kuuludes 

„õenduskasti“ 4,50 miinimumtasuga. Euroopas eraldi ISKO klassifikaatoris arstid, 

logopeedid, psühholoogid ja ka tegevusterapeudid  ning nn. õenduskast eraldi. Valitsevad 

ebakõlad , õel määratud täpselt oma tööülesanded, tt otsustab palju ja mida teeb. taastusravi 

arst määrab teenuse vajaduse  ja kordade arvu. ISKO klassifikaator 2008, vaata sealt. Niipea 

pole palgatõusu näha. Psühholoogid ja logopeedid on mujal maailmas ka kõrgemalt tasustatud 

spetsialistid kuna saavadki kliinilist tööd alustada magistrina. 

Kutsenõukogu järgmisel neljapäeval. 

4. Mariliis annab ülevaade Coteci aastakoosolekust Taanis. Euroopa riikide 

tegevusterapeutide liitude nõukogu. Eesti TL 2013 a kevadest  Coteci liige. ETL juhatust 

esindas Taanis Kopenhaagenis Mariliis. Cotecis käivad suured ümberkorraldused, edaspidi 

koosolekud  1 kord aastas. Enam oodatud EtL juhatuse esindaja. info puuduse üle 

kurdavad.kuidas saaksid panustada. palju segast, ründavat arupärimist. liikmemaksu osas 

sooviti korda  muuta, summas  1 euro liikme kohta. Protesteerisid liidud, kus tuhandeid 

liikmeid. Mis eelarvest saab ei otsustatud. Rahalised pooled vajasid ülevaatamist. Foorumiga 

liitumise võimalus, internetisait esmatasandi tervishoius. Meie liidu aastamaks 350 oleks 

eurot. Seal palju huvitavat infot ja võimalus ka isekaasa rääkida. Euroopa rahvatervise 

ühendus, kus võimalus osaleda projektides, liitumiseks maks. 

Noorte ja Coteci kooostoös kongress 2016. Haridus -  ja töötavate terapeutide vahel. coteci  

lehte külasta.  Probleemid erialakättesaadavuse osas. ft liitude maailmaliitu esindas pr. ?, liidu 

töökorraldusest räägiti. 

Demonstratsioon  haridustöötajatel, taani tt liit osales samuti, oodati valitsuse 

sekkumist.üldkogu koosolek toimub okt. Maltal, oodatakse kanditaate juhatusse.Meie vajame 

selleks väljastpoolt rahalist toetust. 

5. Eetikakoodeksi tutvustamine- Kristiina Didrik. 

Eetikakoodeks on kinnitatud juhatuses käesoleva aasta kevadel. Koostamisel osalesid 

õppetooli õppejõud. Tänud Siirile ja Ullale, kes tegid uurimustöö antud teemal. Töögrupis 

otsustati aluseks võtta 6 põhiprintsiipi: heategemise ja kahju vältimise -,autonoomia ja 

konfidentsiaalsuse printsiip, austuse printsiip, kohustuse ja õigluse printsiip. 

Küsimus : mis arvate kas eetikakoodeks võiks ka raamatuna välja anda? kas võiks olla 

eetikakomisjon liidus? probleemide korral võib alati pöörduda liidu juhatuse poole. liit saab 

kaitsta, juhendada igat terapeuti. 

Jagage koolituse kogemusi ja esilekerkivaid probleeme. Tööandja poolt nõutakse enam 

kvantiteeti kui kvaliteeti. Kutseeksamist tehes näitame, et oleme kvalifitseeritud spetsialistid 

ja võimelised enda töö eest vastutama. 

6. Rakendusuuringu tutvustamine. Karin Lilienberg. 



Väljatöötamine sai alguse 2010 aastal, töötati välja suunad. Eesti keele tegevusteraapia 

terminoloogia osas oli vajadus, kuna pole eesti keelset ûhtset vastet. Inimene, keskkond ja 

tegevus tegevusteraapias. Plaanis kõrgkoolide arengukavas valmis 2016. 

Rakendusuuringus koostööpartnerid : ETL,tegevusteraapia õppejõud ja keelekeskusest 

spetsialistid, TAI med. komisjon, EestiKeele Instituudi 

terminoloogiaosakond,Sots.Minist.esindus? 

Rakendusuuringusse kaasatud üliõpilased nii kursuse kui ka lõputöödena. Veebr - märts 2013 

moodustatud rakendusuuringu töögrupp - viidi läbi ka pilootuuring. Kui valmis terminid, siis 

lähevad elektroonsesse leksikoni. Põhitermineid tegevusteraapias – 15. Töö tulemuste 

publitseerimine aastaks 2016, ootus , et jälgime tõlget, tähtis mida reaalselt kasutatakse eesti 

keeles. 

7. Kogemusseminaride teemad. 

Läbi viidud esimene kogemusseminar filosoofilistest alustest kevadel 2013, rääkis Kristiina 

hindamisest. Ettepanekuid liikmetelt : 

1.Täiendkoolitustest jagada kogemusi. 

2. Üksikuid juhtumeid tööst. 

3. Töös kasutatavad hindamisvahendid 

4.Insuldijärgse patsiendi tegevusteraapia, hindamisvahendid jne. 

5.Juhtumianalüüs enne kutseeksamit. 

 

8. Liikmemaksu laekumise probleemidest. Tähtajaliselt laekub vaid ligi 10 ETL liidu liikmelt. 

Juhatuses otsus vastu võetud, et igal aastal  31. märtsiks peab olema liikmemaks makstud. 

Antud liikmemaksu tasumise tähtaega 20. Maini 2013. ETL maililistist välja kui jääb 

maksmata. Kui makstud, siis saab uuesti maililisti tagasi. Kodulehe hoolduseks vaja inimene 

palgata, kes hoiab kodulehekülje korras. Kutsekomisjonis töötavad ETL liidu juhatuse 

liikmed tasuta.Teeme koostööd Haigekassaga,esindame ETL – na tegevusterapeutide  huvisid, 

arendame eriala identiteeti. 

9. Jooksvad küsimused, ettepanekud : 

Ametiühinguga ühinemine. Kehtestab miinimumpalga. Omaette survestav jõud, otsustatakse 

kui halvad tingimused töökohas, siis ei lähe sinna tööle enne kui tingimusi parandatakse / 

muudetakse.  

Juhatuses koostada ametijuhend  üle vaadata ja listi panna. 

Moodustada töörühmi teatud küsimuste lahendamiseks. 

Planeerida ETL liikmetele  ühine suveüritus. 



 


