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VI lisa
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja
soovituste kohaldamise ekspertkomitee järeldused Euroopa
sotsiaalkindlustuskoodeksi rakendamise kohta Eestis
Eesti on võtnud endale kohustused koodeksi järgmiste osade suhtes: II osa (arstiabi), III osa
(haigushüvitis), IV osa (töötushüvitis). V osa (vanadushüvitis), VII osa (perehüvitis), VIII osa
(emadushüvitis), IX osa (invaliidsushüvitis) ja X osa (toitjakaotushüvitis).
Koodeks jõustus Eestis 20. mail 2005. Koodeksi artikli 74 lõike 4 alusel Euroopa Nõukogu ja
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt vaatas Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni konventsioonide ja soovituste kohaldamise ekspertkomitee oma istungil läbi
Euroopa Nõukogule esitatud Eesti Vabariigi Valitsuse viienda aastaaruande nimetatud vahendi
rakendamise kohta.
Läbivaatuse tulemusena leiab komitee, et Eesti seadus ja tava rakendavad täielikult koodeksi II,
V, VII, VIII ja IX osa ning et neis kohaldatakse ka III, IV ja X osa, arvestades sanktsioonide korra ja
leskede kaitsmise koodeksiga kooskõlla viimiseks võetud meetmeid.
Komitee tänab valitsust, et see käsitles põhjalikult tema varasemates järeldustes tõstatatud
küsimusi. Valitsusega konstruktiivse dialoogi pidamiseks, mille eesmärk on parandada koodeksile
vastavust, palus komitee valitsusel esitada oma järgmises aruandes alljärgnev teave:
(1) palun täpsustage, millistel juhtudel võib siseriiklike õigusaktide kohaselt keelduda haigushüvitise
maksmisest kindlustatud isikule, kellel oleks muidu sellele õigus; ning esitage statistilised
andmed selliste hüvitisest keeldumise juhtude koguarvu kohta alates 2005. aastast, tuues
võimaluse korral välja asjaomase isiku alkoholi- jm joobe seisundist tingitud juhtude arvu;
(2) palun esitage koopia uuest, 1. juulil 2010 jõustunud töölepingu seadusest koos nende sätete
ingliskeelse tõlkega, milles määratletakse juhud, mil saab töötaja vallandamise korral
töötushüvitisest ilma jätta; palun esitage statistilised andmed selliste juhtude arvu kohta;
(3) palun tooge näide selle kohta, kuidas elukohajärgne pensioniamet reaalses elus arvutab
vanaduspensioni isikule, kelle brutopalk oli ligikaudu 8331 Eesti krooni (EEK) (mis on aruandes
koodeksi artikli 66 järgi tehtavates arvutustes kasutatav võrdluspalk) ning kes jäi pensionile
pärast 30 teenistusaastat 2009. aastal;
(4) palun selgitage, miks aruandes tehtud invaliidsus- ja toitjakaotushüvitiste asendusmäära arvutuste
aluseks on 30 staažiaastaga hüvitise saaja/toitja vanaduspensioni summa koodeksi artikli 57
lõikes 1 ja artikli 63 lõikes 1 nimetatud 15 aasta asemel;
(5) palun näidake pere- ja toimetulekuhüvitiste summa ning vajaduse korral kohaliku omavalitsuse
toetuse suurus, mille saaksid lesk ja kaks last, kellel on õigus toitjakaotuspensionile.

