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Arvamus kollektiivse poordumise kohta

Vastuseks Teie kirjale 25. septembrist esitan Reformierakonna fraktsiooni seisukoha
Ametiuhingute Keskliidu kollektiivses pöördumises toodud ettepanekutele esimeste
algatada
haiguspaevade hUvitamiseks. Pöördumisele allakirjutanud leiavad, et tuleks
sätestaksid
mis
muudatused,
seaduse
ja
tööohutuse
Ravikindlustuse ning Toötervishoiu
haigushuvifise maksmise töövöimetuse esimesest päevast alates. Esimesest kuni neijanda
paevani maksaks tööandja, alates viiendast paevast haigekassa.
Olgu slinkohal vOrdluseks ka kehtiv kord. Kuus aastat tagasi suurendati ravikindlustusega
kindlustatud tootaja ja ametniku omaosalust Uhelt paevalt kolme paevani, neijanda kuni
kaheksanda haiguspaeva kulud on tööandj ate kanda. Alates üheksandast haiguspaevast maksab
haigushuvitist kOigile toöd tegevatele kindlustatutele haigekassa.
Reformierakonna fraktsioon ei saa nöustuda konkreetselt petitsioonis toodud ettepanekuga
taastada varasem olukord. Jarsku vastutuse umberjagamist haiguspaevade kulude katmisel
toövOtja, tööandjaja haigekassa vahel on keeruline, et mitte öelda pea vöimatu teha. Esiteks on
soovitaval seaduse muudatusel suur rahaline möju. Eesti Haigekassa hinnangul on mOju
ravikindlustuse eelarvele ca 30 kuni 32 miljonit eurot aastas. Teiseks sunniks see muudatus
leidma veelgi täiendavaid vahendeid ravikindlustuse eelarvesse. Vastasel korral väheneks
ja
ravimitele
ravile,
ennetarnisele,
haiguste
rahastamine
haigekassapoolne
koht.
kaalumise
tösine
vaga
on
See
ravijärjekorrad.
meditsiiniseadmetele, samuti pikeneksid
Möistes suureparaselt riske, mis haigestununa töölkäimine kaasa toob nh haigestunule endale
kui kaastootajatele, ei saa mööda vaadata prognoosidest, mis näevad aastateks 20 16-2026 ette
sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa kasvu aastas kuni 6%. Kui ajutise tOOvOimetushUvitise määr
jääb 70 %-le, shis kasvavad täiendavad väljamaksed haigushuvitistele keskmiselt 3% aastas
ravikindlustuseks ettenähtud osast. Väidetavalt viib selline kasv teiste ravikindlustuse
eelarveridade kasvude muuturnatuse korral haigekassa reservid negatiivseks juba aastal 2020.
Kindlasti ei saa sellisele stsenaariumile rajada olukorra lahendust.
Mida saab teha? Leida eelarvest lisaraha. Kohejargneb kUsimus mule arvelt? Ilmestagu seda
kOsimust tösiasi, et ajutise töövöimetuste hUvitiste osakaal haigekassa ravikindlustuskuludest
on jätkuvas töusutrendis.
Haigekassa poolt hüvitatud päevade arv kasvab 2,6%-3% aastas, kuigi töötavate kindlustatute
arv on suurenenud vaid 1%. Samuti on kasvanud seoses keskmise palga tousuga ühe päeva
keskmine hüvitis. Tasub uuesti tile vaadata ka teiste riikide lahendusi vastutuse jaotumise osas.
Oluline on kogu temaatika huvitatud osapoolte vahel läbi arutada, et leida paremaid lahendusi
möneti muutunud olukorras vOrreldes sellega, mis oh kuus aastat tagasi finantskriisi ajal, Ideed,
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mis vOimaldaksid vabastada tootaja 1.-3. haiguspäeva tasu sotsiaalmaksust, kui selle hüvitab
tooandja vOl siis meetmed, mis soosivad terviseedendamist, on teadaolevalt kaalumisel ka
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis fling on kindlasti abiks probleemi leevendamisel.
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pole asja, mida ei saa paremaks teha.

Lugupidarnis

Urve
fraktsiooni esimees

