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MTÜ Eesti Tegevusterapeutide Liit   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL   

   

 

 

Aeg: 09.06.2016. a   

Koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67 Tallinn   

   

Koosoleku juhataja: Heili Piilberg   

Protokollija: Kristiina Didrik   

Kohal: 17 hääleõigusega liiget (neist 3 Skype vahendusel) + 4 volikirja ja 1 hääleõiguseta liige. 

Üldkoosolekul osalejate nimekiri kuulub lisana protokolli juurde.   

 

 

  

PÄEVAKORD:   

1. Kokkuvõte eelmise aasta tegevustest ja majandusaasta aruande kinnitamine – Heili 

Piilberg 

2. Muudatused abivahendite määramise korras - Berit Rohtjärv (Astangu KAT) 

3. Ülevaade aiandusteraapia projektist - Hanna-Maria Põldma (TTK) 

4. Muud teemad, mida soovitakse arutada 

   

 

 

KUULATI: 

1. Heili Piilberg tegi kokkuvõte eelmise aasta tegevustest ja majandusaasta aruanne 

(kokkuvõte lisas 1). 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine jäi kvoorumi 

mittekokkusaamise tõttu ära. 

2. Berit Rohtjärv pidas loengu muudatustest abivahendite määramise korras (slaidid 

lisatud PDF failina) ning vastas küsimustele tegevusterapeudi poolt abivahendite 

määramise õiguse kota. 

3. Hanna-Maria Põldma andis ülevaade läbiviidud aiandusteraapia projektist, mis 

toimus 2015. a kevadsemestris nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kui Metsamõisa 

meelteaias Järvamaal, mis õpetas kasutama aiandusteraapiat erivajadusega inimeste 

rehabilitatsioonis. Huvi korral on võimalik projekti korrata täienduskoolituse 

raames. 

4. Muud teemad: 

4.1. Arutelu teemal, kus saab läbi viia Liidu suvepäeva. Päeva toimumisaeg jääks 

samaks, mis möödunud aastal, 20. august. Toimumiskoht võiks olla Metsamõisa 
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Järvamaal (Hanna-Maria Põldma täpsustab tingimused) või Haapsalu NRK 

(Siiri Siimenson saab korraldada kui Metsamõisa ei sobi). Mariliis Põld pakkus 

Suvepäeva teemaks tegevusteraapia teenuse korraldust. 

4.2.Arutelu teemal Liidu tegevuskava. Sandre Elland küsis, kas Liit järgib oma 

tegevuses kava. Liidul on arengukava, mis on tegevuse aluseks ning Liidu 

juhatus otsustas panna olemasoleva arengukava üles Liidu kodulehele. Heili 

Piilberg lisas, et suurem plaan on viia tegevusteraapia teenus esmatasandile. 

4.3. Arutelu teemal klientide hulk tööpäevas tegevusterapeudi kohta. Kristiina Asu 

soovis teada, kas teraapiakordade arv on fikseeritud ning klientide piirarv 

kehtestatud. Paraku sellist piirarvu ei ole ning Liidul puudub õiguslik alus 

sekkumiseks juhtudel, kui tegevusterapeudilt nõutakse tööandja poolt liiga palju 

teenuseid tööpäevas (selline õigus on ainult teenuse rahastajal, nt Haigekassal). 

Kui tegevusterapeudil on selline probleem, võib ta siiski pöörduda kirjalikult 

Liidu poole ning Liit võib teha vastava pöördumise kõnealuse asutuse poole, 

kuid see ei ole asutuse jaoks juriidiliselt siduv. Kõige tulemuslikum on juba 

töölepingu sõlmimisel töökoormus ja klientide arv tööandjaga läbi rääkida ning 

keelduda töölepingut sõlmimast, kui tööandja ootused on ebareaalsed. 

Kuna probleem on olemas, siis tehti Liidu juhatuse poolt ettepanek korraldada 

antud teemal kogemusseminar ning rahaliste võimaluse olemasolul/tekkides 

kutsuda sinna jurist, et tutvustada töötaja võimalusi antud olukorras toimida. 

 

OTSUSTATI:  üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Koosoleku juhataja: Heili Piilberg (digiallkiri) 

   

Protokollija: Kristiina Didrik (digiallkiri) 
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Lisa 1 

Ülevaade Eesti Tegevusterapeutide Liidu 2015. a tegevustest 

 

1. Liidu juhatus otsus jaanuaris, et kutse omandamise eesmärgil võivad tervishoiuteenuse 

osutamisel osaleda tegevusteraapiaõppe üliõpilased, kes on läbinud III kursuse õppekavas 

olevad kohustuslikud ained diplomeeritud (ja kutsetunnistusega) tegevusterapeudi 

juhendamisel ja vastutusel (vastavalt ettepanekule „Tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse ja teiste seaduse muutmise seadusesse §44 Üliõpilaste ja arst-residentide osalemine 

tervishoiuteenuse osutamisel lõike 1 juurde“).  

2. Liitu võeti vastu 4 uut tegevusterapeuti. 

3. Liidu üldkoosolekul valiti uus juhatus järgnevaks 2 aastaks: juhatuses jätkasid Heili 

Piilberg, Ingrid Saarmets ja Piret Laur, uuteks liikmeteks valiti Kristiina Didrik ja Mariliis 

Põld (Kaire Kasema ja Hanna-Maria Põldma enam ei kandideerinud). 

4. Koostöös Füsioterapeutide Liiduga peab juhatus Haigekassaga läbirääkimisi siduda 

tugispetsialistide (tegevusterapeut, füsioterapeut, psühholoog, logopeed) palgad arstide 

baaspalgaga (meditsiinitöötajate kollektiivleppes oleme praegu seotud õdede baaspalgaga). 

Juhatus toetab Taastusraviarstide Seltsi ettepanekut, et tegevus-ja füsioterapeutide baaspalk 

oleks 75% arstide baaspalgast. Arsti tunnitasu alammäär on praegu 9 EUR, 

tegevusterapeudil 4.5 EUR. Läbirääkimiste õnnestumise puhul tõuseks tegevusterapeutide 

tunnitasu alammäär 6,75 EUR-ni.  

5. 20. augustil toimusid Liidu II suvepäevad Tartus. Päeva esimeses pooles esinesid 

ettekannetega Kristiina Didrik (spastika käsitlused), Hanna-Maria Põldma (nägemistaju 

raamistik lastel ja noortel) ja Heili Piilberg (peegelteraapia). Peale ettekandeid jagati vabas 

vormis mõtteid eriala propageerimisest ja kodulehe täiustamisest. 

6. Mariliis Põld esindas Liitu COTEC-i aasta koosolekul Lätis. 

7. Novemberis toimus III kutseeksam, kus kutset taotles üks tegevusterapeut, kellele omistati 

kutse neuroloogiliste häiretega isikute tegevusteraapias. Tänase päeva seisuga on 18 

kutsetunnistust omavat tegevusterapeuti (täpne nimekiri üleval Liidu kodulehel). 

8. Novembris toimus ka TT päeva tähistamine koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. 

Toimus rahvusvaheline konverents, kus ettekannetega esinesid Eesti poolt Karin Lilienberg 

(15 aastat tegevusteraapiat Eestis) ja Mariliis Põld (Tegevusteraapia onkoloogias; 

tegevusterapeut ja läbipõlemine), Lätist Lolita Cibule (Laste tegevusteraapia Lätis) ja Signe 

Tomsone (Eakate tegevusteraapia Lätis) ning Armeeniast Marianna Harutyunyan 

(tegevusteraapia Armeenias). Päeva lõpetas ümarlaud, kus arutati tegevusteraapia õpetamist 

Eestis ja Lätis. 

9. Liidu juhatus esitas Haigekassale taotluse uue teenuse „Tegevusteraapia igapäevases 

keskkonnas“ lisamiseks teenuste hinnakirja. 

10. Ingrid Saarmets esindas tegevusterapeute alkoholisõltlaste ravijuhendi väljatöötamisel ja 

Heili Piilberg insuldi taastusravi ravijuhendi väljatöötamisel. 
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11. Liidu tulud ja kulud 2015 

TULUD: 

liikmemaks     864 

kutseeksami tasu       95 

muud tulud (pastakate ja t-särkide müük)    32 

KOKKU       991 

KULUD: 

Majanduskulud      430 

Panga teenustasud        41 

Muud kulud:       162 

 WFOT liikmemaks       22 

 COTEC liikmemaks       83 

 Muu         57 

Kutseeksami kulud        75 

 

KOKKU       708 

  

TULEM       283 

 

 

 

 


