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Petitsioon esimeste haiguspäevade hUvitamise taastamiseks

Austatud Rilgikogu esimees
Anname käesolevaga üle petitsiooni ja seaduseelnöu esimeste haiguspäevade hüvitamise
taastamiseks, mule poolt on kokku oma allkirja andnud 24889 inimest:
Eesti Ametiuhingute Keskliit
Eesti Haridustöötajate Lilt
Internetis petitsioon.ee lehel
Ebaplisavate andmetega allkirjad
Kokku

11092
9920
573
3304
24889

Lelame, et kolm esimest haiguspaeva, mida ei hüvita täna töötajale el tööandja ega Haigekassa,
pöhjustavad väga paijudele töötajatele sissetulekuaugu, mida need endale lubada el saa. Selle
tulemusena eelistatakse haigena tööl käia, rikkudes nil enda kui kolleegide tervist.
Haigekassa esialgsetel hinnangutel on eelnöu möju Haigekassa eelarvele 6,65 miljonit eurot, kuid
Haigekassa palus lisaaega oma prognoosi tapsustamiseks. Lakitame täpsustatud möjuhinnangu
esimesel vöimalusel tagantjärele.
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Ravikindlustuse seaduse ja töötervishoiu- ja tööohutuse
seaduse muutmise eelnöu

§1 Täiendada Ravikindiustuse seaduse § 55 iöiget 2 järgmiseIt:
Arvust 365 arvatakse maha paevade arv, milial kindiustatud isik oil töö- vöi
teenistustkohustuste täitmisest vol majandus- vol kutsetegevusest ajutiseit vabastatud
töövöimetuse tOttu.
§2 Täiendada Ravikindiustuse seaduse § 55 iöikega 9 jargmiseit:
Kul kindiustatud isikul puudus eeImiseI kaiendriaastai sotsiaaimaksuga maksustatav tulu
seoses Iapsehooiduspuhkuse kasutamisega, slis vöetakse hooidushüvitise maksmiseks
kaiendripäeva keskmise tulu arvutamisel aluseks Vabarilgi Valitsuse kehtestatud kuu töötasu
kahekordne aiammäär.
§3 Muuta Ravikindiustuse seaduse § 56 Iöiget 1 ja sOnastada see järgmiseit:
Olgus saada haigushüvitist tekib töövOimetuslehel margitud töb- vOl teenistuskohustuste
täitmisest vabastuse vilendast päevast alates.
§4 Muuta TöOtervishoiu-ja tOöohutuse seaduse § 122. iöiget ljargmiseit:
Tööandja maksab töötajale hüvitist haigestumise vOl vigastuse esimese kuni neijanda
kaiendripäeva eest 60% toölepingu seaduse § 29 iöikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja
keskmisest töötasust (edaspidi haigushuvitis).
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Seletuskiri Ravikindlustuse seaduse ja töötervishoiu- ja
tööohutuse seaduse muutmise eelnöu juurde
Eesti Ametiuhingute Keskilidu juhatus otsustas 24.03.2015 heaks kilta Eesti
Meremeeste SOltumatu Ametiuhingu algatuse Ravikindlustuse seaduse ja
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmiseks.
Seaduste muutmise eesmargiks on:
1) Tagada töötajatele ajutise töOvöimetuse hüvitis alates esimesest haigestumise
päevast.
2) Ajutise töövöimetuse hüvitise suurus peab olema proportsioonis töötaja
sissetulekule, mitte söltuma sellest, kas eelmisel kalendriaastal oil tOötaja haige
vOl mitte.
Töötajate mittekindlustatus tOOvöimetuse huvitisega kolme esimese haiguspaeva
jooksul on ühel vol teisel moel kahjuiik nil ühiskonnale, seeläbi ka rilgile, tööandjale kul
ka haigestunule.
Kahju ühiskonnale seisneb alljargnevates aspektides:
haiged, ennekOike nakkushaigusega nakatunud, on kaaskodanikele ohtlikud nil
uhistranspordis, teenindusasutustes, kultuuriasutustes;
haiged on ohtlikud, eriti ülemiste hingamisteede nakkushaigustesse nakatunud,
töökollektiiviie; vilmane asjaolu vOib tekitada konkreetsele ettevötteie
ettearvamatu töOjOukulu nil iühemas kul pikemas perspektiivis;
esimesel koimel haiguspueval toOl käimine vöib iöppeda püsiva
tervisekahjustuse ia/vol krooniliseks süveneva haigusega vilmased kaks asjaoIu
summeerituna vOivad tekitada suurema ja pikaajalise kulu meditsiinisüsteemile,
mule prognoosimine on peaaegu vOimatu.
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Kuid kOige olulisem, mis mele vananeva elanikkonna osas vajab enlist tahelepanu, on
töOtajate üldine tervislik seisund ning selle varajase halvenemise pOhjuste vöimalikult
igaküigne ennetamine.
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