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1.
Juhatuse tänu vanale juhatusele. Juhatus on tegelenud enda kurssi viimisega eelmise
juhatuse tööga. Toimunud on dokumentide ja liikmete haldamine, pooleliolevate töödega tutvumine.
Lisaks tänati vabatahtlikke ja töögruppide vedajaid. Kutsuti üles vabatahtlikke, kes saaksid aidata
Liidu tegevustes.
Käesolev majandusaasta oli EFL-i 19. tegevusaasta. Toimus 7 juhatuse koosolekut ja 1 üldkoosolek.
MTÜ-l ei olnud 2017. aastal töötajaid. Juhatuse liikmed palka ei saa, on mitmeid käsunduslepinguga
töötajad.
Liikmeid 31.12.2017 oli 264 – liitus 34 inimest, välja astus 9 ja juhatuse otsusega arvati välja 22 liiget
liikmemaksu mittetasumise tõttu. Samas on liitujaid ikkagi rohkem.
21.04.2017 toimus üldkoosolek Tartus.
Juhatus on kohtunud erinevate haiglatega, kuhu neid külla on kutsutud. Käidud on HNRK-s, PERH-s,
Viljandis, Lastehaiglas, Adelis. Kes tahab veel külla kutsuda, siis võib endiselt kutsuda ka siis, kui
töötajate seas pole EFL-i liikmeid.
08.09.2017 toimus aastakonverents „Eriala piirid“ Tallinnas. Videod on kõik youtubes olemas ning ka
konverentsi kokkuvõte. Konverentsil olid ka SoM, HTM, Haigekassa ja Perearstide Seltsi esindajad.
26.-30.06.2017 toimus HNRK-s alajäseme amputatsiooni järgse füsioteraapia koolitus, mis oli
korraldatud eelneva juhatuse poolt.
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Teabe esitamine liidu liikmetele:
Igakuised kokkuvõtted – juhatus hoiab regulaarsust, andes teada, mis toimub ja mida tehakse. Palve
füsioterapeutidele need kirjad läbi lugeda, kuna seal on kogu informatsioon olemas.
Liikmetel teada anda e-mailide vahetusest, nimemuutustest jne.
Kui koolitusele tehakse -10% EFL-i liikmetele, siis saadetakse pakkumised ka EFL-i listi.
Koduleht on hetkel murelapseks. Plaan on seda korrastada, et info oleks paremini leitav.
Facebook – pannakse jooksvalt informatsiooni, ka koolituste infot.
Meediakajastused – sinilillekampaania läks välja pressiteatena, aastakonverentsi raames anti
intervjuusid. Margus Mustimets esindas füsioterapeute Kuldvillaku saates.
FT kutse taotlejate arv:
Kutset on antud juba 18 aastat. Taotlejate arv on aastas olnud 22-60, eelmisel aastal 37 taotlejat (25
taastõendajat, 12 esmataotlejat). Kutse saamise protsess võtab aega keskmiselt 67 päeva.
Dokumentide alusel anti 16 kutset, pärast vestlust 16 ning 5 ei saanud kutset.
Aruannete valdkonnas domineerib skeleti-lihassüsteemi FT – 17 aruannet, lapsi 11, varia 4 ning neuro
5. Sisehaiguste või kardioloogiast polnud ühtegi aruannet. Ka aastate lõikes on skeleti-lihassüsteemi
FT kõige populaarsem olnud.
Kutse taotlejatel palutakse vaadata ka EFL-i kodulehte, kus on olemas kõik dokumendid, juhised ning
ka hindamiskriteeriumid. Seal on kirjas, mida aruanne võiks sisaldada, et vastata standarditele.
Kutset antakse aasta ringi ja taotlusi tuleb igakuiselt.
Küsimus – lapsega kodune olnud, ei täitu kategooria lahtrid. Kas seda ei võiks läbi mõelda, kas on
õiglane? Kui pole tööstaaži, mis siis saab? Lapsega kodus oldud aastad ei lähe tööstaaži sisse. Kuidas
lapsega naine, kes tahab tööle tagasi pöörduda, kutse saab?
Vastus – kui on füsioteraapia kõrgharidust tõendav diplom, siis pole kutset vaja. Kui tööandja nõuab,
et peab olema kutse, siis peab taastõendama. Hindamiskriteeriumites on tase a, b, c, mis vastab
erinevatele tööstaažidele. Kui lapsega kodusoldud aastatega ei vasta teatud tingimustele, siis ei saa
näiteks a kategooriat ja vastab b või c kategooriale. Siis võib saada vestlusega kutse.
Nõuded on seatud tööandja poolt, seega on kutse taotlemine ka läbirääkimine tööandjaga.
EFL on soovitanud igale poole panna kutsetunnistusega VÕI diplomiga terapeut (nt ka
erisoodustusmaks). Et näidata, et üks ei ole parem kui teine.
Physiopedia+ – arvestatav osa EFLi eelarvest läheb selleks, et kõigil liikmetel oleks olemas ligipääs
Physiopedia+-le. Ka sealt saab läbida koolitusi, mida kasutada kutse taotlemisel.
Hetkel tegelemisel olevad teemad - abivahenditõend, esmatasand, tervise infosüsteem (et saaks
ligipääsu ka erafüsioterapeut), eriala reguleerimine (FT pole tervishoiutöötaja), erafüsioteraapia (ei
saa tõendit kirjutada, pole ligipääsu), rahvusvaheline koostöö (Kadri Englas muidu tegelenud, aga
juhatus võtab üle, valdavalt Euroopa tasemel, aga ka maailmas), töögrupid (pole lasteFT gruppi, EFL
ei sea reegleid, mida ja kui palju tegema peaks. Kui keegi küsib efl-i arvamust mingil teemal, siis saab
suunata vastutava inimese poole, kes teemat valdab).
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Majandusaasta – võrreldes 2016 on kõik kasvanud – sihtfinantseering, tulud ja ka kulud. Sihtfin –
sinilille kampaania ja hasartmängu nõukogu finantseerimine. Kõige suurem kulu on Physiopedia. EFL
liikmemaks 40 eur-i, physiopedia 17 eur-i inimese kohta. On olnud arutelu, et juhatus võiks saada
palka, aga praegu läheb enamus raha Physiopedia peale. Võiks olla keegi palgaline töötaja, kuna
vabatahtlikult on väga keeruline teha, sest tööd on palju. Miinusesse liit läinud pole, aastalõpu
seisuga oli vaba raha üle 5000 euro.
2.
Revisjonikomisjoni aruanne – komisjon koosseisus Margus Mustimets, Priit Eelmäe, Kadri
Medijainen. Kontrolliti 2017. a eelarvet, eelarve kava ning ka 2018. a plaane. Dokumentatsioon ja
failid olid õigeaegselt esitatud. Komisjon sai osaleda ka juhatuse koosolekul, mida varasemalt pole
olnud.
Positiivne on, et tekkinud on järgnevate aastate tegevuskava. Juhatusel on tekkinud ja välja
kujunenud valdkonnad, millega keegi tegeleb.
Küsimused komisjonilt: tegemata on dokumentide haldamise süsteem, mis on asjasse puutuvatele
inimestele ühtselt kättesaadav. Vanasti oli Dropbox – juhatus tegi teadliku otsuse, et kõike Dropboxi
ei panda, kuna infotulv on liiga suur. Pannakse sinna olulisemad teemad. Süsteemi loomine on
plaanis, aga peab mõtlema, mis on hea lahendus.
Kutsestandardid – osaletakse mitmete erialade kutsestandardite loomisel. Kas hetkel on erialasid,
kus osaletakse? – osaleti massööri ja massaažiterapeudi kutsestandardite välja töötamisel.
Erialasid tekib väga palju, kas EFL on jõuliselt sekkumas mõne eriala tekkimise sekkumisse? – EFL
osaleb kutsestandardite uuendamisel. Spordipsühholoogide kutset hakatakse looma ja EFL on ka
sinna kaasatud.
Kuidas loodetakse 2018 eelarve aastal vähendada kulusid? – pole bürookulusid, loobuti sekretärist
(juhatus teeb ise). Vahetati välja raamatupidaja (oli pretensioone). Püütakse tulusid suurendada –
saada sihtfin-i (nt aastakonverentsi jaoks). Eelarves neid pole, kuna ei arvestata rahadega, mida päris
kindlalt veel pole. Eelarve on plaanitud tõusma 3500 euro võrra (liikmemaksu arvelt).
Kas võiks leida lisasissetuleku allikaid liidule? – võimaluseks oleks sponsorlus, aga enamasti ikkagi
projekti rahastus. Erialaliitudel ei taheta raha anda, kuna liit töötab ainult oma liikmete huvides.
Kohtuti märtsis eesti lihashaiguste seltsiga, et parandada FT kättesaadavust, aga rohkem seda ei
kommenteeri veel. Ka Eesti Arstide Liit ei saa riigilt toetust, vaid toimetavad liikmemaksudest. Õdede
liit maksab 1% oma palgast liidule ja seal on palgalised töötajad. Oht juhatuse läbipõlemiseks on suur,
kui ei ole ühtegi palgalist töötajat. Kriitikat on palju, aga abi liikmetelt on vähe, loodetakse rohkem
tuge. Tegevustoetust saada mujalt kui liikmetelt ei ole võimalik. Sekretärist loobuti, aga keegi võiks
seda aidata teha (liikmetest) lihtsamaid töid. Võiks saada raha ka osutatud teenuste eest – nt SKA-le
eksperthinnangud.
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Liikmed – plaan suurendada liidu liikmete arvu eesistumise ajal – soovitati avaldusi jagada liitumiseks.
3.
EFL 2017 majandusaasta aruande kinnitamine – kohal olevatest liikmetest (kes ei ole veel
digiallkirjastanud) 57 poolthäält (sh 2 volitust), 0 vastuhäält.
Digidoc keskkonnas 55 häält
Digiallkirjastatud 28
KOKKU 140 häält
Ühehäälselt kinnitatud!
4.
2018 eelarve (23. märts liikmeid 276, arvestatud on 290 liiget eelarves) – tulud 20 400 eurot,
kulud 18 060 eurot. Physiopedia+ ligipääs on e-maili põhine, seega võib-olla ühel hetkel peab otsa
vaatama, kui palju liikmeid kasutab ja kas ikkagi jääda selle juurde, et kõigile on vaba ligipääs või
ainult mõningatele. Lisaks kursustele on ju väga palju häid materjale ja raamatu peatükke.
2018 a eelarve kinnitamine – 52 poolthäält (sh 2 volitust), 0 vastuhäält.
Digidoc keskkonnas 58 häält
Digiallkirjastatult 28
KOKKU 138 häält
Ühehäälselt kinnitatud!
5.
EFÜS-iga liitumine – pole mõtet hoida 2 seltse, sest see tekitab segadust. Võiks saada 1 tugev
liit, et ka üliõpilased oleks juhtimisega paremini kursis ja nad saaksid ka ise sõna öelda. Üldkoosoleku
nõusolek on, et EFL-i poolt on olemas valmisolek liitumiseks. EFÜS ise peab nüüd otsustama, kas
nemad tahavad liituda.
Kommentaar endiselt tudengilt, et ülikoolis räägitakse väga vähe liitude olemasolust. Enamus ilmselt
ei teagi EFL-ist. Seega võiksid liidud rohkem ennast tutvustada.
EFLi ja EFÜSe liitumine – 57 poolthäält (sh 2 volitust), 0 vastuhäält.
Digidoc keskkonnas 56 häält
Digiallkirjastatult 28
KOKKU 141 häält
Ühehäälselt kinnitatud!
6.

Eesmärgid/tegevussuunad aastani 2021.
•
•
•

•

Füsioterapeut on Eestis tervishoiutöötaja ja füsioteraapia eriala on reguleeritud sh
erasektoris.
EFL-i liikmeteks on vähemalt pooled Eesti füsioterapeudid (vähemalt 400)
EFL on usaldusväärne ja hinnatud koostöö- ning läbirääkimiste partner liidu liikmetele,
poliitikakujundajatele, teenuste rahastajatele, koostööpartneritele ja tööandjatele, sh
füsioteraapiat puudutavates küsimustes pöördutakse EFL-i poole.
Toimib füsioterapeudi kutsesüsteem ja EFL on jätkuvalt kutse andja
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•

Füsioteraapia teenus on tervishoiu esmatasandil kättesaadav kogu Eesti piires.

Abikäed – koolitusinfo ja töökuulutuste sisestamine kodulehele.

Koosoleku protokollija Margot Bergmann /allkirjastatud digitaalselt/
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