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Lp SA Viljandi Haigla nõukogu liikmed
Soovisime lahendada Viljandi haiglas töötavate arstide, õdede ja hooldustöötajate töösuhteid
reguleerivate lepingutega seonduvad probleemid haigla juhatusega, kuid kahjuks ei ole juhatuse
liikmed vastanud meie kirjale 20.01.2012 (lisatud). Pöördume nüüd samas küsimuses teie poole.
Viljandi Haigla on paljude töötajatega sõlminud käsunduslepingud, kuid arsti, õe või hooldustöötaja
tööd juhib ja kontrollib ning tööaega reguleerib käsundiandja. Seega on tegelikult tegemist töösuhtega.
Käsunduslepingutega töötajatel on võimalik pöörduda tööinspektsiooni tegeliku töösuhte
tuvastamiseks ning saamata jäänud töötasu nõudmiseks.
Käsunduslepingute eesmärk on jätta arvestamata ja töötajale seaduses ettenähtud ulatuses hüvitamata
tegelik ületunnitöö, mida sisuliselt kinnitab oma ajakirjanduses avaldatud selgitustes juhatuse esimees
Ülle Lumi, kes põhjendab niisugust teguviisi rahapuuduse ja seadusest tuleneva piiranguga ületundide
arvule.
Erakorralise meditsiini osakonna õed ei olnud sellest aastast enam nõus sõlmima käsunduslepinguid
tavapärase graafikujärgse töö tegemiseks. Ületundide tegemise võimalust töötajatele ei pakutud. Selle
asemel vähendati alates veebruarist õdede valveringe, nii et iga teisipäeva, kolmapäeva ja neljapäeva
öövahetuses kell 20.00-800 on tööl ainult üks õde. Selle tagajärjel suureneb öösel töötava õe koormus
ja pikenevad patsientide ooteajad EMO-s. Tegemist on töökorralduse olulise muudatusega, millest
haigla juhatus ei informeerinud eelnevalt Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu usaldusisikut, rikkudes
sellega töötajate usaldusisiku seaduse § 20 lg 1 p 2.
EMO arstid ja õed peavad solvavaks Ülle Lumi ajakirjanduses avaldatud arvamust, et Viljandi haigla
EMO töötab väikese intensiivsusega, ja nende töö nimetamist mugavusteenuseks.
Alates 01.02.2012 kehtima hakanud töökorraldus on vastuolus Sotsiaalministri määrusega nr 103
Haigla liikide nõuded § 2 lg 7 p 2, mille kohaselt peab üldhaiglas ööpäevaringselt töötama vähemalt
kaks erakorralise meditsiini õde või üldõde erakorralise meditsiini osakonnas.
Palume lõpetada haigla juhatuse õigusvastane tegevus ja leppida töötajatega kokku kõigile
vastuvõetav töökorraldus, mis võimaldab arstidel, õdedel ja hooldajatel töötada mõistliku koormusega
ja anda patsientidele kvaliteetset arstiabi.
EAL ja ETK esindavad oma liikmeid vastavalt ametiühingute seadusele.
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