ARUANNE
Aruanne hõlmab ajavahemikku 01.07.13 – 30.06.14
Koostatud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt meetmete kohta, millega jõustuvad Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt 24. jaanuaril 2000 alla kirjutatud Euroopa
Sotsiaalkindlustuskoodeksi sätted.

I. Koodeksi sätted on seotud järgmiste õigusaktidega Eesti sotsiaalkindlustuse süsteemis.
Seadused:
1) Ravikindlustuse seadus – osad II, III, VI, VIII ja XII;
2) Riikliku pensionikindlustuse seadus – osad V, VI, IX, X ja XII;
3) Tööturuteenuste ja -toetuste seadus – osad IV ja XII;
4) Töötuskindlustuse seadus – osad IV ja XII;
5) Töölepingu seadus – osad IV, VIII ja XII;
6) Avaliku teenistuse seadus – osa IV;
7) Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus – osa IV;
8) Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus – osad IV ja XII;
9) Riiklike peretoetuste seadus – osad VII ja XII;
10) Elatisabi seadus – osa VII ja osa XII;
11) Sotsiaalmaksuseadus – osad II, III, V, VI, IX, X, XII;
12) Perekonnaseadus – osad VII ja X;
13) Vanemahüvitise seadus – osad VII ja XII;
14) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus – osa VII;
15) Haldusmenetluse seadus – XII;
16) Tervishoiuteenuste korraldamise seadus – XII.
Vabariigi Valitsuse määrused:
1) Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja
kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu – osad VI ja IX;
2) Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu – osa II ja osa VIII;

3) Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna
või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või
75 – osa II;
4) "Töötuskindlustuse seaduse" alusel kindlustatu keskmise ühe kalendripäeva töötasu ja
Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise kord – osa IV;
5) Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu suuruse arvutamise
kord – osa VII.
Sotsiaalministri määrused:
1) Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend – osad V, VI, IX
ja X.
2) Eesti Haigekassa ravimite loetelu – osa II;
3) Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a. määruse nr 113 “Omaosaluse alusmäär ja
ravimihüvitise maksimaalmäär” pealkiri on muudetud järgnevalt: “Omaosaluse
alusmäär” (jõust. 01.10.2012) – osa II;
4) Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu
kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad – osa II;
5) Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja
andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord – osad III, VI ja VIII;
6) Töövõime kaotuse protsendi määramise juhend – osad VI ja IX;
Seadusandlus on eesti keeles kättesaadav veebiaadressil www.riigiteataja.ee. Õigusaktide
tõlked on osaliselt kättesaadavad inglise keeles veebiaadressil www.legaltext.ee.
II. Perioodiliste hüvitiste standarditele vastavuse hindamine on esitatud kas seisuga 31.
detsember 2013 või sama aasta aastakeskmiste näitajate alusel. Seejuures meeslihttöölise
palga osas on kasutatud Sotsiaalministeeriumi hinnangulisi prognoose, kuivõrd Riigi
Statistikaametil on viimased andmed tootmises töötava meeslihttöölise tunnipalga kohta 2008.
aasta kohta. Töötlusandmed 2010. aasta Euroopa Liidu töötasu struktuuri uuringu kohta
valmisid 2012. aasta oktoobris.
Sotsiaalkindlustusega

hõlmatud

isikute

ja

sotsiaalkindlustushüvitisi

arvstatistika on antud seisuga 31. detsember 2013.

saavate

isikute

Eesti õigusakte ja praktikat on analüüsitud 31. detsembri 2013 seisuga, kui pole näidatud
muud kuupäeva.
Rahvastiku andmed põhinevad üldjoontes rahvaloenduse rahvaarvul, mida loenduste
vahelisel perioodil korrigeeritakse registreeritud rahvastikumuutuste (sünni- ja surmajuhtude
ning elukohavahetuse (rände)) andmetel. Alates 2000.aasta rahvaloendusest on rahvastiku
arvestuses loendatud isikutele lisatud alakaetus.
Ümberarvestuse tulemusena on 2012.a täpsustatud rahvaarv 30 731 võrra suurem loendatud
isikute arvust, mille esitasime 2013.a aruandes 2012.aasta kohta. 2012.a aastakeskmine
rahvaarv on korrigeeritud andmetel 32 213 võrra suurem ja aastakeskmine 0–15-aastaste laste
arv 5864 võrra suurem eelmises aruandes esitatust. Aastate 2000–2013 andmed on
Statistikaamet ümber arvutanud 30.01.2014.

II OSA – ARSTIABI
Artikkel 8
Muudatusi pole.
Artikkel 9
A. Kaitstavate isikute ringi puhul viidatakse koodeksi artikli 9 lõikele (c).
Muudatused 01.07.2013 – 30.06.2014
B. Aruandeperioodil on toimunud muudatused Ravikindlustusseaduse § 5 lg 2 puntides 3 ja 5.
1. § 5 lg 2 p 3 täiendavalt kindlustatud isikuks on ka isik, kelle eest on sotsiaalmaksuseaduse §
6 alusel kohustatud sotsiaalmaksu maksma loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel
tunnustatud loomeliit: 3) isik, kelle eest on sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel kohustatud
sotsiaalmaksu maksma riik, kohalik omavalitsus või loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel
tunnustatud loomeliit.
2. § 5 lg 2 p 5 alusel on kindlustuse saamiseks muudetud lepingu tähtaeg seniselt
kolmekuuliselt ühekuulisele: 5) üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või
muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav
isik, kes ei ole kantud äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest on kohustatud
maksma iga kuu sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2
alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna.
Muudetud on § 5 lõike 4 punkti 5 sõnastust, kus on täpsustatud kutseõppes õppiva isiku
nimetust: 5) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi
samaväärses õppeasutuses põhiharidust omandav õpilane kuni 21 aasta vanuseni,

üldkeskharidust omandav õpilane kuni 24 aasta vanuseni, kutseõppe tasemeõppes õppiv
õpilane ning Eesti alalisest elanikust üliõpilane.
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 on lisatud lõige 12: Loomeliit maksab sotsiaalmaksu vabakutselise
loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse §-de
18 ja 19 alusel.
C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu III Artikkel 74)
a) Eesti Haigekassas kindlustatud isikuid seisuga 31. detsember 2013 oli 1 231 203
(Eesti Haigekassa andmed);
b) Eesti rahvastiku koguarv seisuga 1. jaanuar 2014 oli 1 315 819 (Statistikaameti
andmed).
c) kindlustatud isikute arv moodustab ca 93,56% elanike koguarvust.

Artikkel 10
A. Eesti Haigekassa poolt tasutavate teenuste loetelu on sätestatud Vabariigi Valitsuse 27.
detsembri 2013.a määrusega nr 188 ”Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu”.
B. Haigekassa võtab õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras üle tasu maksmise kohustuse
kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ning haigekassa ravimite loetellu (edaspidi
ravimite loetelu) ka kaasasündinud ainevahetuse häirete raviks kasutatavate toidulisandite
jaemüügi eest.
C. 2013. aastal kasutati Eesti Haigekassa eelarvest haiguste ennetamiseks 7,2 miljonit eurot,
millest 3,6 miljonit kulus koolitervishoiuteenusele, terviseedenduse projektidele kulutati 0,7
miljonit eurot. Haiguste ennetamise eelarvest rahastati 2013. aastal koolitervishoiuteenust,
noorte reproduktiivtervise teenuseid, noorsportlaste tervisekontrolli, rinna- ja emakakaelavähi
sõeluuringuid ning vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi uuringuid, vastsündinute
kuulmisskriiningut ning pärilike haiguste sünnieelset diagnostikat. Haiguste ennetamise
eelarve täideti 95%, osalejate osas 96%. Ennetustegevustel on valdavalt põhjus-tagajärg
seosed, et vähendada kulusid konkreetsete terviseprobleemide ravile, aga ka kaugmõju
inimeste tervisele ja elukvaliteedile. Haigekassa saab koos tervishoiutöötajatega motiveerida
elanikkonda terviseriske vähendavale käitumisele.
Eesti Haigekassa rahastatavad haiguste ennetamise ja tervise edendamise projektid on osa
rahvastiku tervise arengukava tegevusest. Eesti Haigekassa poolt rahastatavad haiguste
ennetamise tegevused teostatakse Rahvastiku Tervise Arengukava (edaspidi: RTA)
elluviimise osana (II ja V valdkond) ja Eesti Haigekassa arengukava elluviimise osana (osa 3
Kujundame inimeste teadlikkust ja suuname tervisekäitumist). Ravikindlustuse seaduse § 4 ja

§ 34 alusel toimub haiguste ennetamine ja tervise edendamine sihtotstarbeliste projektidena,
mille raames pakutakse kindlustatutele ennetavaid tervishoiuteenuseid.
Haiguste ennetamine on aktiivne tervete inimeste kaasamine terviseuuringutele, toimimiseks
on vajalik hea partneritevaheline (Eesti Haigekassa, projekti juhtiv asutus, projektis osalevad
raviasutused, perearstid, meedia jne) koostöö, sihtrühma teadlik ja süsteemne teavitamine
ning kogu tegevusahela tõrgeteta toimimine.
Eesti Haigekassa tervise edendamise olulisim valdkond on patsiendi teadlikkuse tõstmine, et
parendada elanikkonna teadmisi ja aktiivsust õigeaegselt ning ennetavalt pöörduda perearsti ja
-õe poole. Patsiendi ja tema pereliikmete informeeritus võimaldab teadlikult osaleda
raviprotsessis ja mõjutada ravitulemust. 2014. aastast on patsiendijuhendite koostamine
ühitatud Eesti ravijuhendite väljatöötamise süsteemi.
Võrreldes 2012. aastaga on haiguste ennetamise kulud tõusnud 5%. Põhjus on peamiselt
tervishoiuteenuste piirhindade kasv. Varasemast väiksemad olid sünnieelse diagnostika kulud,
mis on seotud tõhusama eeltestimisega.
2013. aastast ei rahastatud sihtotstarbelise projektina enam südamehaiguste ja osteoporoosi
varajase avastamise projekte, need tegevused on integreeritud üldisesse tervishoiusüsteemi.
Suurima osa haiguste ennetamise kuludest moodustas koolitervishoiuteenus, erivajadusega
õpilaste koolides osutati teenuseid 3200-le õpilasele. Õpilaste profülaktiliste läbivaatuste
andmetel on kooliea peamised terviseprobleemid sarnased eelnevate aastatega, enamuse
moodustasid nägemishäired (31%), rühihäired (21%) ja kolmandana väärib väljatoomist
ülekaalulisus (11%), mis on seni jätkuvalt tõusnud.
Noorte reproduktiivtervisealase nõustamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise
teenuseid osutati kõigis maakondades noortele eraldi suunatud keskustes. Neid teenuseid
kasutas eelmisel aastal 31 907 noort. Pöördujatest 6,4 % olid noormehed (eelneval aastal 6%,
esmakülastajatest oli noormehi 15%). Ligi viiendik, 22% noori sai sel aastal noortekeskusest
nõu esimest korda. Seksuaalsel teel levivaid haigusi avastati 613 juhul, neist 5 HIV
viiruskandlust. Keskusi külastanud neidudest 645 pöördus sinna nõustamiseks seoses
rasedusega.
Rinna- ja emakakaelavähi varajase avastamise projektide eesmärk oli tõsta sõeluuringutes
osalemise määra. Rinnauuringutele kutsutakse 50–62 aastased naised 2 aastase intervalliga,
emakakaela sõeluuringule 30–55 aastased naised 5 aastase intervalliga. Emakakaela
tsütoloogilistest uuringutest tehakse üle poole tavapäraste tervisekontrollide käigus. Jaanuaris
teavitati naisi emakakaelavähi ennetusest artiklite ja plakatitega. Mais tähistati rinnavähi
nädalat, abiks plakatid, teleklipid jm. Sügisel tuletati naistele veelkord meelde sõeluuringus
osalemise vajalikkust. Kokku oli uuringule kavas saata kutseid 110 301, aasta jooksul saadeti
välja 109 217 sõeluuringute kutset. Rinnavähi sõeluuringus osutatakse teenuseid kahes
mammograafiabussis maakondades (v.a Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa ja Ida-Virumaa), mis
on oluliselt tõstnud naiste osalust neis maakondades.
Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi sõeluuringu ning vastsündinute
kuulmisskriiningu projekti sihtrühma suurus sõltub sündide arvust. Vastsündinute
fenüülketonuuria avastati viiel ja hüpotüreoos kahel lapsel. Testist keeldus kolmkümmend viis
lapsevanemat. Kuulmise sõeluuringus avastati kuulmispuue lapsel (2012 ja 2013. aastal
sündinud), neist raske või väga raske kuulmislangus avastati 12 juhul. Keskmine raske

kuulmislanguse diagnoosimise vanus oli 6,3 kuud ning neist 5 last on saanud sisekõrva
implantaadi.
Pärilike haiguste sünnieelse diagnostika projekti kaasatakse eelneval seerumskriiningul leitud
haigusriskiga rasedad. Diagnostikat tehti tõhusa eelsõeltestimise tõttu kavandatust vähem,
invasiivseid protseduure vajati 879 korral. Ülejäänud juhtudel piirduti geneetiku
konsultatsiooniga. Loote kromosoomianomaalia avastati 65 juhul, neist Downi sündroom 27
juhul. Sünnieelse diagnostika projekt lõimitakse aastast 2014 eriarstiabisüsteemi, kuna ka
esmane sõeltestimine invasiivsetele uuringutele eelnevalt toimub tänaseks juba rutiinse osana
raseduse jälgimises.
Noorsportlaste tervisekontroll on suunatud 9–19aastastele noortele, kes spordivad lisaks kooli
kehalise kasvatuse tunnile regulaarselt vähemalt 6 tundi nädalas. Kavandatust rohkem oli
2013. aastal neid uuritud noori, kes sportisid üle 8 tunni nädalas. Kättesaadavuse
parendamiseks liitus 2013. aastast projektiga Ida-Tallinna Keskhaigla.
2014. aasta haiguste ennetamise kuludeks on planeeritud 7,6 miljonit eurot. Jätkuvad 2013
aastal toimunud projektid.
Koolitervishoiuteenuse arendamisel jätkatakse tegevusi esmaabi õpetamise ühtlustamiseks
ning krooniliste haigustega õpilaste õpikeskkonnas toimetuleku abistamiseks.
Noorte reproduktiivtervisealase nõustamise ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamise
projektis toimuvad täiendavad tegevused noormeeste kaasamiseks.
Rinna- ja emakakaelavähi varajase avastamise projektide maht on seotud kutsutavate
sünniaastate eeldatava osalusmääraga kutsutud naistest. Haigekassa on seotud teenuse
rahastamisega, mida toetab sihtrühmade hõlmatuse saavutamiseks vajalik teavitus ja
tagasiside perearstidele.
Vastsündinute fenüülketonuuria ja hüpotüreoosi skriining ning kuulmisskriining on
näidustatud kõigile vastsündinutele. Normist erinevate uuringute korral patsientidega
tegelemine kvaliteedi tagamiseks on keskselt koordineeritud. Vastsündinute
kuulmisskriiningu projekti laieneb 2014. aastal Hiiumaa Haiglasse, projekti raames teeb
uuringuid ka Tallinna Lastehaigla.
Noorsportlaste tervisekontroll on suunatud 9–19-aastastele noortele, projektis on tõhustamisel
tegevuse suunatus noorsportlastele, kelle tervisekontrolli vajadus on suurem (sportimise
intensiivsus, vanus, eelnevate tervisekontrollide tulemused).
Pärilike haiguste sünnieelse diagnostika projekti tegevus aastast 2014 lõpetati, geneetiku
konsultatsioonile ja uuringutele suunamine toimub edaspidi üldises korras.
Täiendavalt on kavandatud vajalikud tegevused soolevähi sõeluuringu ettevalmistamiseks
(koostöö partneritega, tegevusjuhised, materjalid, koolitused jms).
D. Tervise edendamise projektide elluviimiseks kasutati 2013. aastal 706 tuhat eurot. Sellest
laste tervislikule arengule suunatud tegevustele kulus 157 tuhat eurot, kodu- ja
vabaajavigastuste ja mürgistuste ennetamisele (sh alkoholi tarbimise ennetamiseks) kulus
243 tuhat eurot, patsiendi teadlikkusele suunatud tegevustele (s.h. südamehaiguste ja
pahaloomuliste kasvajate ennetamine) 306 tuhat eurot.

Laste tervisliku arengu projekti „Tervise edendamine koolis ja lasteaias“ koolitati 649
haridus- ja tervishoiutöötajat ja spetsialisti 229 erinevast asutusest. Paikkonna tasandi
koordinaatorid nõustasid 268 lasteaeda ja kooli tervise edendamises. Projekti osana aidatakse
diabeediga lastel ja nendega töötaval personalil kohaneda haigusega haridusasutuses.
Diabeedi tugivõrgustiku loomisele aidati kaasa 31 asutuses (10 koolieelset asutust, 21
üldhariduskooli), laste tugiisikute rahulolu tegevusega oli 84%.
Laste tervete hammaste projektis toimusid kõigis maakondades teabepäevad sidusrühmale
(pereõed, õpetajad, tervisedendajad jt). Koolitustel osales 188 pere- ja/või terviseõde ja 360
õpetajat või haridustöötajat. Täiendati nooremale koolieale ennetustegevuse läbiviimiseks
www.kiku.hambaarst.ee, valminud on kooliõpetajate juhendmaterjal “Suutervis koolis”. Läbi
viidi 68 nõustamist 50 lasteasutuses, nõu sai 1757 last ja 204 lapsevanemat.
Raseduskriisi nõustamise projekti raames said aasta jooksul asjakohast nõu 1419 erinevat
isikut 2978 korral, suunatuna ämmaemanda, naiste- või perearsti saatekirjaga. Nõustamine
toimub 10 maakonnas ja 12 erinevas asutuses.
Maakondlike vigastuste projektide raames toimusid korralised üritused elanikkonna
teadlikkuse tõstmiseks ohutuse tagamiseks kodus ja kogukonnas. Samuti toimusid koolitused
spetsialistide pädevuse suurendamiseks. Projektide raames toimusid ka ohutuslaagrid 6.
klasside õpilastele.
Inimeste teadlikkuse parandamiseks toetati jaanuaris, veebruaris ja mais Eesti Vähiliiduga
koostöös emakakaela- ja rinnavähi sõeluuringute alast teavitust. Aasta jooksul ilmusid 6
erineva päeva- ja nädalalehe vahel terviseleheküljed, kus käsitleti tervise ja
tervishoiusüsteemiga seotud teemasid. Mõistliku ravimikasutuse korduskampaania toimus
sügisel, märgatavus oli 90%. Täiendavalt valmistati ette 2014. aastaks kampaania esmatasandi
rollist ja teadlike valikute tegemisest tervishoiuteenuste kasutamisel. Oluliseks partneriks
selles oli Eesti Perearstide Selts.
Tervisesüsteemi edendamiseks toimus juunis üle-eestiline konverents nimetusega „Toetades
teadlikke valikuid“, kus räägiti nii tõenduspõhisusest, tervisealasest kirjaoskusest, toitumisest,
vaimsest tervisest ja uimastiennetusest. Osalejaid oli üle 300. Juulis toimus koolitus
ravijuhendite koostamiseks „Training courses on Evidence Based Medicine“ (Kursus
tõenduspõhisest meditsiinist), osa võttis üle 50 spetsialisti. Augustis toimus seminar „Quality
of health care“ (Tervishoiu kvaliteet) andmetest ja kliinilistest indikaatoritest, osales ligi 30
eksperti erinevatelt erialadelt.
Täiendati protsessi patsiendijuhendite koostamiseks haiguste olemusest, tüsistuste
ennetamisest ja ravivõimalustest. Juhendid on koduleheküljel www.ravijuhend.ee. Valmis
materjal diabeedihaige lapse perele ning alustati juhendi koostamist ravijuhendi
„Täiskasvanute kõrgvererõhktõve käsitlus esmatasandil“ juurde.
2014. aastaks on tervise edendamise projektidele planeeritud 1,0 miljonit eurot. Sellest laste
tervislikule arengule suunatud tegevusele kulus 170 tuhat eurot, kodu- ja vabaajavigastuste ja
mürgistuste ennetamiseks 250 tuhat eurot ja patsiendi teadlikkusele suunatud tegevusele 580
tuhat eurot.
Laste tervislikule arengule suunatud tegevus on keskendunud lastega erinevates
institutsioonides tegelevale meeskonnale (nn sidusrühmadele). Aastal 2014 jätkatakse laste
tervete hammaste projekti, mis aitab kaasa laste suuhügieeni paranemisele ning laste

kaasamisse hammaste profülaktilisesse läbivaatusesse. Tegevused laienevad lasteaedadest
sidusrühma koolituste ja kaasamise kaudu ka koolidesse. Jätkuvad arendustegevused tervise
edendamiseks lasteaias ja koolis. Raseduskriisi nõustamise projekti eesmärkideks on lisaks
osutatavatele teenustele tegevuse integreerimine tervishoiusüsteemi. Aastast 2015
raseduskriisi nõustamist projektipõhiselt ei rahastata.
Kodu- ja vaba aja vigastuste ja mürgistuste ennetamisel on kavandatud ühtsed meetmed
maakonnas ning maakondliku meeskonnatöö toetamine, enam pööratakse tähelepanu
riskirühmadele (väikelapsed ja eakad). 2014. aasta tegevused on suunatud vigastuste ja
mürgistuste valdkonna tegevuste integreerimisele maa- ja paikkondlike muude tervist
edendavate tegevuste osaks. 2015. aastast vigastuste vältimise paikkondlikke projekte ei
rahastata, vigastuse vältimisega seotud teavitamine ja juhendmaterjalid on planeeritud
patsienditeadlikkuse ning laste tervisliku arengu valdkonna tegevustesse.
Patsiendi teadlikkusele suunatud tegevustes on kavandatud meediakommunikatsioon
olulisemate patsiendi õiguste ja kohustuste tutvustamiseks esmatasandil, lisaks jätkub teavitus
mõistlikust ravimikasutusest ja vähi sõeluuringutes osalemisest ning soolevähi riskidest.
Jätkuvalt toimub informeerimine ka haigekassa terviselehekülgede kaudu.
Patsiendikesksete teenuste arendamiseks on oluline koostöö sidusrühmadega
(tervishoiuasutused, erialaseltsid, patsientide ühendused), selleks on kavandatud koolitused
tõenduspõhiste tegevuste rakendamiseks. Lisaks on kavas arendada ja laiendada patsiendi
juhendmaterjalide koostamist kooskõlas ravijuhenditega ning nende tulemuslikkuse
hindamist.

Artikkel 11
Muudatusi pole.
Artikkel 12
1. Muudatusi pole.
2. Muudatusi pole.

III OSA – HAIGUSHÜVITIS
Artikkel 14
Muudatusi pole.
Artikkel 15
A. Kaitstavate isikute ringi puhul viidatakse koodeksi artikli 15 lõikele (b).

B. Muudatusi pole
C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II, Artikkel 74):
a) majanduslikult aktiivsete kindlustatute arv seisuga 31. detsember 2013 (Eesti
Haigekassa andmed) oli 584 094;
b) Eesti rahvastiku koguarv seisuga 1. jaanuar 2014 oli 1 315 819 (Statistikaameti
andmed);
c) Majanduslikult aktiivsete kindlustatud isikute arv moodustab 44,4% elanike
koguarvust.
Artikkel 16
Haigushüvituse arvestamise suhtes viidatakse koodeksi artiklile 65.
Jaod I ja II, Artikkel 65
A 2013. aastal oli täistööaja korral kuupalga alammäär 320 eurot ja vastavalt sellele oli
füüsilisest isikutest ettevõtjate sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ülempiir 4800 eurot kuus.
Alates 1. jaanuarist 2014. a on töötasu alammääraks 355 eurot kuus.
Haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (2012. aastal oli ja 2013. a on maksu määr 21% ja
tulumaksuvaba 144 eurot kuus).
B, C. Kindlustatud isikute keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu 2013. aastal oli
849,65 eurot kuus (Sotsiaalkindlustusameti andmed). Vastavalt oli 2013. aastal koodeksi
artikli 65, lõige 6 (c) kohaselt määratletud meesoskustöölise ühe kuu brutotöötasu järgmine:
1,25 * 849,65 = 1062,06 eurot.
D. Haigushüvitise suurus standardsele hüvitisesaajale (statsionaarse ravi korral) ühe kuu
jooksul 2013. aastal oli järgmine:
0,7 * 1062,06 = 743,44 eurot.
E, F. Peretoetuste suurus kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale oli 2013. aastal 38,35
eurot kuus. Peretoetuste maksmine ei ole seotud vanemate töötamise või muu

sotsiaalkindlustushüvitise saamisega, s.t. samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui
ka haigushüvitise saamise ajal.
G. Standardse hüvitisesaaja haigushüvitise brutoasendusmäär on:
(743,44 + 38,35) / (1062,06 + 38,35) = 71,04%.

Artikkel 17
Ravikindlustuse seaduse 26. aprillil 2014. a jõustunud muudatusega on juriidilise isiku
juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, üle ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töövõtu-,
käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või
teenustasusid saavatele isikutele kehtestatud ooteperiood 14 kalendripäeva töötamise
alustamisest.
Artikkel 18
Pärast täiendavat kaalumist, on otsustatud teha ettepanek tunnistada Ravikindlustuse seaduse
§ 57 lõige 5 kehtetuks. Vastav eelnõu on ettevalmistamisel ning esitatakse sel aastal
kooskõlastamisele, sellejärgselt Vabariigi Valitsusele Riigikogule edastamiseks.

IV OSA – TÖÖTUSHÜVITIS
Artikkel 20
Aruandeperioodil on toimunud mõningad muudatused töötuna isiku arvele võtmisel.
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lg 5 alusel ei võeta isikut töötuna arvele (uue
muudatuse jõustumise tähtaeg sulgudes), kui ta:
1) on noorem kui 16 aastat;
2) on jõudnud vanaduspensioniikka või talle määratud ennetähtaegne vanaduspension;
3) töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud
võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses;
31) on ametis Riigikogu liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena, Vabariigi Presidendina,
Vabariigi Valitsuse liikmena, kohtunikuna, õiguskantslerina, riigikontrolörina, riikliku
lepitajana, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehena või palgalise
aseesimehena, valla- või linnavalitsuse palgalise liikmena, sealhulgas vallavanema või
linnapeana, osavalla- või linnaosavanemana;
32) peab sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit;
4) on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik,
välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht (jõust.

01.05.2014);
41) on juriidilise isiku tulumaksuseaduse §-s 9 nimetatud juhtimis- või kontrollorgani liige,
keda ei ole nimetatud punktis 4, kui ta saab selle eest tasu (jõust. 01.05.2014);
5) on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
51) on kantud maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses
osaleva abikaasana;
6) õpib õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes, välja arvatud juhul, kui
täiskoormusega õppes õppiv isik on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva
töötanud või tegutsenud FIE-na või viibib akadeemilisel puhkusel (jõust. 01.01.2014);
7) on aja-, asendus- või reservteenistuses;
8) ei vasta ühele järgnevatest tingimustest: Eesti alaline elanik; tähtajalise elamisloa või
tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane; Eestis viibiv Euroopa Liidu, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik; Eestis viibiv
rahvusvahelise kaitse saajal või Eestis viibiv varjupaigataotleja välismaalasele rahvusvahelise
kaitse andmise seaduses sätestatud tingimustel;
9) on Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa,
kellele makstakse abikaasatasu välisteenistuse seaduse alusel;
10) saab päästeteenistuse seaduse alusel vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetust.
Alates 01.05.2014 ei võeta töötuna arvele isikut, kes hooldab puudega isikut ja kellele vallavõi linnavalitsus maksab hooldamise eest toetust.
Artikkel 21
A. Viidatakse koodeksi Artikli 21 lõikele (a).
B. Muudatusi pole.
C. 2013. aastal laekus vastavalt Maksu- ja Tolliameti andmetele töötuskindlustusmakseid 598
544 kindlustatult. Töötajate ja töötute arv kokku oli 2013. aastal 680 000 inimest
(Statistikaameti andmetel). Kindlustatud isikute arv moodustas seega töötajate ja töötute
koguarvust 88,0%.
2013. aastal laekus kindlustatute töötuskindlustusmakseid 105 306 tuhat eurot ja tööandja
töötuskindlustusmakseid 56 699 tuhat eurot.

Artikkel 22
A. Töötuskindlustushüvitise suhtes viidatakse koodeksi Artiklile 65.
Jaod I ja II, Artikkel 65
Töötuskindlustushüvitise pealt makstava tulumaksu 2012. aasta maksumäär oli 21% ja
tulumaksuvaba miinimum 144 eurot kuus. 2013. aastal on maksumäär 21% ja tulumaksuvaba
miinimum 144 eurot kuus.

B, C. Kindlustatud isikute keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu 2013. aastal oli 849,65
eurot kuus (Sotsiaalkindlustusameti andmed). Vastavalt sellele oli 2013. aastal Artikli 65
lõige 6 (c) kohaselt välja valitud meesoskustöölise ühe kuu brutotöötasu:
1,25 * 849,65 = 1062,06 eurot.
D. Töötuskindlustushüvitise suurus standardsele hüvitisesaajale (esimese 100 töötuspäeva
vältel) on ühe kuu kohta:
0,5 * 1062,06 = 531,03 eurot.
E, F. Peretoetuste suurus kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale oli 2013. aastal 38,35 eurot
kuus. Peretoetuste maksmine ei ole seotud töötamise ega muude hüvitiste saamisega, s.t.
samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui ka töötuse ajal.
G. Vastavalt on standardse hüvitisesaaja töötuskindlustushüvitise brutoasendusmäär:
(531,03+38,35) / (1062,06+38,35) = 51,7%.
Artikkel 23
Muudatusi pole.

Artikkel 24
1. Muudatusi pole.
2. Muudatusi pole.
3. Muudatusi pole.
4. Muudatusi pole.

5. Aruandeperioodil on muudetud mõned töötuna arveloleku lõpetamise juhud, mis on
kooskõlas muudatustega töötuna arvele võtmisel (vt art 20). Töötuskindlustuse seaduse § 13
lg 1 kohaselt lõpetatakse töötuskindlustushüvitise maksmine järgmistel juhtudel:
1) töötuna arveloleku lõpetamise päevale järgnevast päevast arvates, kui kindlustatu töötuna
arvelolek lõpetatakse Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 7 lõike 1 punktide 1, 3, 4 ja 7–9
alusel:
§ 7 lg 1 p 1. kui töötu vähemalt kord 30 päeva jooksul ei tule Eesti Töötukassasse vastuvõtule,
välja arvatud juhul, kui töötu ei saanud tulla mõjuva põhjuse tõttu;
§ 7 lg 1 p 3. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 lõike 5 punktides 2–11 loetletud töötuna
arveloleku lõpetamise juhtudel, kui isik:
2) on jõudnud vanaduspensioniikka või on määratud ennetähtaegne vanaduspension;

3) töötab töölepingu alusel, töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud
võlaõigusliku lepingu alusel või on avalikus teenistuses;
31) on ametis Riigikogu liikmena, Euroopa Parlamendi liikmena, Vabariigi Presidendina,
Vabariigi Valitsuse liikmena, kohtunikuna, õiguskantslerina, riigikontrolörina, riikliku
lepitajana, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu palgalise esimehena või palgalise
aseesimehena, valla- või linnavalitsuse palgalise liikmena, sealhulgas vallavanema või
linnapeana, osavalla- või linnaosavanemana;
32) peab sõltumatu isikuna avalik-õiguslikku ametit;
4) on äriühingu juhatuse liige, prokurist, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik,
välismaa äriühingu filiaali juhataja või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha juht;
41) on juriidilise isiku tulumaksuseaduse §-s 9 nimetatud juhtimis- või kontrollorgani liige,
keda ei ole nimetatud punktis 4, kui ta saab selle eest tasu;
5) on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana;
51) on kantud maksukohustuslaste registrisse füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses
osaleva abikaasana;
6) õpib õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes, välja arvatud juhul, kui
täiskoormusega õppes õppiv isik on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva
hõivatud töötamisega töölepingu alusel või avalikus teenistuses Eestis või Eestist lähetatud
töötajana välisriigis; töötamisega Eestis töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks
sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel või viibib akadeemilisel puhkusel;
7) on aja-, asendus- või reservteenistuses;
9) ei vasta ühele järgnevatest tingimustest: Eesti alaline elanik;tähtajalise elamisloa või
tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane; Eestis viibiv Euroopa Liidu, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik; Eestis viibiv
rahvusvahelise kaitse saajal või Eestis viibiv varjupaigataotleja välismaalasele rahvusvahelise
kaitse andmise seaduses sätestatud tingimustel;
10) on Eesti Vabariigi välisesinduses töötava teenistujaga kaasasolev mittetöötav abikaasa,
kellele makstakse abikaasatasu välisteenistuse seaduse § 67 lõike 1 alusel;
11) saab päästeteenistuse seaduse § 19 alusel vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja
toetust.
§ 7 lg 1 p 4. kui töötu keeldub individuaalse tööotsimiskava kinnitamisest;
§ 7 lg 1 p 7. kui ettevõtluse alustamise toetus on töötu pangakontole üle kantud;
§ 7 lg 1 p 8. töötu soovil;
§ 7 lg 1 p 9. töötu surma korral.

V OSA – VANADUSHÜVITIS
Artikkel 26
Sisulisi muudatusi pole. Naiste pensioniiga on 2014. aastal 62,5 aastat ning meestel 63 aastat.

Artikkel 27
A. Viidatakse koodeksi artikli 27 lõikele (b).
B. Muudatused:
20.01.2014 jõustus loomeliitude poolt makstav sotsiaalmaks vabakutselise loovisiku eest,
kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel.
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lg 12 alusel maksab loomeliit sotsiaalmaksu vabakutselise
loovisiku eest, kellele loomeliit maksab loometoetust loovisikute ja loomeliitude seaduse
alusel (muudatus alates 20.01.2014).
C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II Artikkel 74):
a) majanduslikult aktiivsete kindlustatute arv seisuga 31. detsember 2013 oli 584 094
(Eesti Haigekassa andmed);
b) Eesti rahvastiku koguarv seisuga 1. jaanuar 2014 oli 1 315 819 (Statistikaameti
andmed);
c) majanduslikult aktiivsete kindlustatud isikute arv moodustab 44,4% elanike
koguarvust.
Artikkel 28
A. Vanaduspensioni arvutamise suhtes viidatakse koodeksi Artiklile 66.
1. aprillist 2014 on pensioni baasosa 134,91, rahvapensioni määr 148,98 eurot ning aastahinne
4,96 eurot kuus.
Tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse 2014.a see osa pensionist, mis ületab 210 eurot
kuus. Igal isikul, kaasa arvatud riikliku pensioni saajal, on õigus saada veel maksuvaba tulu
144 eurot kuus. Seega on pensionäril 2014.a tulumaksuvaba 354 (210+144) eurot kuus. Seda
summat ületav osa maksustatakse 21% tulumaksuga. Tulumaksuga maksustamine toimub
kumulatiivselt kassapõhisel printsiibil.
Jaod I ja III Artikkel 66
a. Tavalise täiskasvanud meeslihttöölisena käsitletakse tööstuses töötavat meeslihttöölist
Rahvusvahelise Ametialade Klassifikatsiooni ISCO-08 ametiala kood 9 järgi.
b. 2013. aastal oli tavalise meeslihttöölise arvestuslik keskmine brutotunnitasu täis- ja osalise
tööajaga töötamise korral 3 eurot ja 81 senti (arvutuse aluseks on Statistikaameti 2010.aasta

oktoobrikuu uuring (täis- ja osalise tööajaga töötajate brutotunnitasu), mille andmetel oli
meeslihttöölise (pearühm) brutotunnitasu 3 eurot ja 09 senti (vt PA 632) ning 2013. aasta
oktoobris läbiviidud soolise palgalõhe uuring, mille järgi oli töötleva tööstuse meestöötajate
keskmine brutotunnipalk 6,20 eurot) (PA5335). Arvutuste kohaselt moodustas meeslihttöölise
oktoobrikuu brutotunnitasu 61,4% töötlevas tööstuses töötava meeslihttöölise
brutotunnitasust. Sellega on prognoosi järgi meeslihttöölise tunnipalk 3,81 eurot ning
arvestuslik brutokuupalk 624,40 eurot (keskmine arvestuslik tundide arv 163,9 Statistikaameti
palgaarvestuse andmetel). Kuivõrd tulumaksuvaba miinimum 2013. aastal oli 144 eurot kuus,
tulumaksu kinnipidamise määr 21%, töötuskindlustusmakse määr 2,0% ja kohustusliku
kogumispensioni (pensionikindlustuse II sammas) makse määr kogumispensioniga liitunud
isikutele 2%, siis netopalk oli antud juhul 503,78 eurot.
c. Vastavalt pensionivalemile oli 30-aastase staažiga standardse hüvitisesaaja vanaduspension
2013. aastal 126,8183+ 4,718*30 = 268,36 eurot.
d, e. Pensionikindlustatule ei maksta endiselt naise kohta peretoetust ei töötamise ega ka
pensioni saamise perioodil.
f. 2013. aastal moodustas standardse hüvitisesaaja (mees koos vanaduspensionieas oleva
naisega) vanaduspension (268,36+140,81)/503,78*100 = 81,2% tavalise meeslihttöölise
netopalgast.
C. 1. aprillil 2014 kinnitas Vabariigi Valitsus indeksi väärtusega 1,058 ning kinnitatud indeksi
alusel arvutas Sotsiaalkindlustusamet rahvapensioni määra, pensioni baasosa ja aastahinde
uued väärused vt (art 28).

Artikkel 29
Muudatusi pole.

Artikkel 30
Muudatusi pole.
Kuna alates 1.01.2013 ei ole Sotsiaalkindlustusameti struktuuris pensioniameteid, peetakse
enammakstud summa kinni Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel, mitte elukohajärgse
pensioniameti pensionikomisjoni otsuse alusel (Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 47 lg 1
punkt 2).

OSA VII – PEREHÜVITIS

Artikkel 40
Muudatusi pole.
Artikkel 41
A.Viidatakse koodeksi Artikli 41 lõikele (b).
B. Muudatusi pole.
C. Värskendatud statistilised andmed (Jagu II Artikkel 74):
Jagu II Artiklis 74 ei sobi otseselt statistiliste andmete saamiseks nende isikute kohta,
keda puudutab riiklike peretoetuste seadus. Seetõttu koodeksi Artikli 41 nõuete täidetuse
näitamiseks loetakse kaitstavate isikute arv võrdseks majanduslikult aktiivses eas (vanuses
15–64) meessoost elanike koguarvuga.
a) 2013. aastal oli Eesti meessoost elanikke vanuses 15–64 aastat 428 714 inimest
(Eesti Statistikaamet);
b) 2013. aastal oli Eesti elanikkonna koguarv (aastane keskmine) 1 317 997 inimest
(Eesti Statistikaamet);
c) kaitstavate isikute arv moodustab 32,5% elanike koguarvust.

Artikkel 42
Viidatakse koodeksi Artikli 42 lõikele (a).
Peretoetuste (välja arvatud sünnitoetuse, lapsehooldustasu ja seitsme- ja enamalapselise pere
vanema toetuse) arvutamise aluseks on lapsetoetuse määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt
igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 2014. a. on lapsetoetuse määr 9,59 eurot. Riigikogu
kehtestab lapsehooldustasu määra eraldi. Lapsehooldustasu määr on 76,70 eurot.
2014. a. on lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta 19,18 eurot (kahekordne
lapsetoetuse määr) ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta 76,72 eurot (kaheksakordne
lapsetoetuse määr).

Vanemahüvitise ülempiiriks on üle-eelmise aasta kolmekordne keskmine palk. 2014. a
vanemahüvitise ülempiiriks on 2 378,25 eurot.
Sünnitoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 320 eurot iga sündinud lapse kohta, kui
sünnib üks laps või kaksikud. Kolmikute või suurema arvu mitmike sünni korral makstakse
sünnitoetust 1000 eurot lapse kohta.

Artikkel 43
Muudatusi pole.
Artikkel 44
A. Tavalise meeslihttöölise brutopalk. 2013. aasta lõpus oli 624,40 eurot (vt. Artikli 28 all
esitatud informatsiooni).
B. Peretoetuste (v.a vanemahüvitis ja lapse sünnitoetus (ühekordne) kogukulu 2013. aastal oli
94,4 miljonit eurot (Sotsiaalministeeriumi andmed), mis teeb keskmiselt 7,868 miljonit eurot
kuus.
C.
i. Laste arv (keskmine, kelle kohta makstakse lapsetoetust) oli 2013. aastal 219 029
(Statistikaameti andmed, laste arv vanuses 0-15 aastat);
ii. 2013. aasta lõpus moodustas peretoetuste koguväärtus 5,75% tavalise meeslihttöölise
brutopalga ja kõikide elanike laste koguarvu korrutisest.
Artikkel 45
Muudatusi pole.

VIII OSA – EMADUSHÜVITIS

Artikkel 47
Muudatusi pole.

Artikkel 48
A. Viidatakse koodeksi Artikli 48 lõikele (b).

B. Muudatusi pole.
C. Vaata Artikli 15 punkt C all esitatud informatsiooni.
D. Muudatusi pole.

Artikkel 49
Muudatusi pole.

Artikkel 50
A. Rahalise emadushüvitise (sünnitushüvitise) suhtes viidatakse koodeksi Artiklile 65.
B. Värskendatud statistilised andmed (Jaod I ja V, Artikkel 65):
a. Sünnitushüvitis kuulub maksustamisele tulumaksuga. 2012 aastal oli ja 2013. aastal on
maksumäär 21% ja tulumaksuvaba miinimum 144 eurot.
2012. aastal oli miinimumpalk täistööaja korral 290 eurot kuus ja vastavalt sellele oli
sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ülempiir füüsilisest isikutest ettevõtjate jaoks 4350 eurot
kuus. Alates 1. jaanuarist 2013. a on miinimumpalk täistööaja korral 320 eurot kuus ja
vastavalt sellele oli sotsiaalmaksuga maksustatava tulu ülempiir füüsilisest isikutest
ettevõtjate jaoks 4800 eurot.
b, c. 2012. aastal oli Artikli 65, lõige 6 (c) kohaselt välja valitud meesoskustöölise kuu
brutotöötasu 1062,06 eurot.
d. Standardse hüvitisesaaja emadushüvitise suurus 2012. aastal oli ühes kuus:
1,00 * 1062,06 = 1062,06 eurot.
g. Standardse hüvitisesaaja emadushüvitise brutoasendusmäär on:
1062,06/ 1062,06 = 100%.

Artikkel 51

Muudatusi pole.

Artikkel 52
1. Muudatusi pole.
2. Muudatusi pole.
3. Muudatusi pole.

PART IX – TÖÖVÕIMETUSHÜVITIS

Artikkel 54
Muudatusi pole.
Artikkel 55
A. Viidatakse koodeksi Artikli 55 lõikele (b).
B, C. Vt. Artikli 27 all esitatud informatsiooni.

Artikkel 56
A. Rahvapensioni määr on miinimumtagatiseks töövõimetuspensioni määramisel. 2013.
aastal oli rahvapensioni määr 140,81 eurot kuus. 2014. aasta 1. aprillist on rahvapensioni määr
148,98 eurot kuus.
B. 2014. aastal on 30-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension 283,83 eurot
kuus (vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni).
Kõikide riiklike pensionide maksustamise kohta (sealhulgas töövõimetuspensionid) vt. Artikli
28 all esitatud informatsiooni.
Jaod I ja II Artikkel 66
a. Tavalise meeslihttöölise valiku kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni.
b. 2013 aastal oli tavalise meeslihttöölise brutopalk 624 eurot ja 40 senti ning netopalk 503
eurot ja 78 senti (vt. ka Artikli 28 all esitatud informatsiooni).

c. Standardse hüvitisesaaja (täielikult töövõimetu isiku) töövõimetuspension 2013. a lõpus oli
vähemalt 268,36 eurot.
d, e. Kahe lapsega standardsele hüvitisesaajale makstav peretoetuse summa 2013. aastal oli
38,35 eurot kuus. Peretoetuse maksmine ei sõltu vanemate töötamisest või mõne muu
sotsiaalkindlustushüvitise saamisest, s.t. samasugust peretoetust makstakse nii töötamise kui
ka töövõimetuse perioodil.
f. 2013. aastal moodustas standardse hüvitisesaaja töövõimetuspension:
268,36+ 38,35) / (503,78+ 38,35) = 56,6% tavalise meeslihttöölise netopalgast.
C. Makstava pensioni regulaarse ümberarvutamise kohta vt. Artikli 28 all esitatud
informatsiooni.
Artikkel 57
1. Muudatusi pole.
2. Täieliku töövõimetuse kaotusega inimese rahvapension töövõimetuse alusel on 100%
rahvapensioni määrast. 2013. aastal oli rahvapension määr 140,81 eurot kuus ning 40%-lise
töövõime kaotusega isiku rahvapension 56,32 eurot kuus. 2014. aasta 1.aprillist on
rahvapensioni määr 148,98 eurot kuus ning 40%-lise töövõime kaotusega isiku rahvapension
on 59, 60 eurot kuus.

Artikkel 58
Muudatusi pole.

X OSA – TOITJAKAOTUSHÜVITIS

Artikkel 60
Muudatusi pole.
Artikkel 61
A. Viidatakse koodeksi Artikli 61 lõikele (b).
B. Vt. Artikli 27 all esitatud informatsiooni.

Artikkel 62
A. Toitjakaotuspension on perekonnal, kus on abikaasa 2 lapsega, võrdne või suurem (aga ei
saa olla väiksem) kui sellise isiku vanaduspension, kelle pensioniõiguslik staaž on 30 aastat.
2013. aastal oli 30-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension 268,36 ning alates
1.04.2014 283,83 eurot kuus. Seega oli 2013. aastal 2 lapsega abikaasa toitjakaotuspension
vähemalt 268,36 ning alates 1.04.2014 vähemalt 283,83 eurot kuus (vt. Artikli 28 all esitatud
informatsiooni).

Jaod I ja IV Artikkel 66
a. Tavalise meeslihttöölise valiku kohta vt. Artikli 28 all esitatud informatsiooni.
b. 2013. aastal oli tavalise meeslihttöölise brutopalk 624,40 eurot ja netopalk 503,78 eurot
(vt. ka Artikli 28 all esitatud informatsiooni).
c. 2013. aastal oli standardse hüvitisesaaja (2 lapsega abikaasa) toitjakaotuspension vähemalt
268,36 eurot.
d, e. Standardsele hüvitisesaajale makstava peretoetuse summa 2013. aastal oli 38,35 (eurot
kuus.
f. 2013. aastal. moodustas standardse hüvitisesaaja toitjakaotuspension:
(268,36 + 38,35) / (503,78 + 38,35) = 56,6% tavalise meeslihttöölise netopalgast.
C. Makstava pensioni regulaarse ümberarvutamise kohta vt. Artikli 28 all esitatud
informatsiooni.

Artikkel 63
1. Viidatakse koodeksi Artikli 63 lõigetele 1 ja 2.
Muudatusi pole.
2. 2014. aastal on rahvapensioni määr 148,98 eurot.
5. Muudatusi pole.

Artikkel 64
Muudatusi pole.

XII OSA – ÜHISSÄTTED
Artikkel 69
1. V, VI osa (pika-ajalised rahalised hüvitised), IX ja X
Muudatusi pole.

Osad II, III, VI (raviteenused ja lühiajalised rahalised hüvitised) ja osa VIII
Muudatusi pole.
Täpsustuseks, tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni kuuluvad lisaks arstierialade
ekspertidele veel patsiendiõiguste ekspert, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna esindaja,
Eesti Haigekassa esindaja ja Terviseameti esindaja.

IV osa
Muudatusi pole.
VII osa
Muudatusi pole.
Artikkel 70
1. Täpsustuseks. 2013. aastal oli töötaja töötuskindlustuse maksemäär 2% ja tööandja
maksemäär 1% (Vabariigi Valitsuse 25.09.2012. aasta määrus nr 76).
2014. aastal on töötaja maksemäär 2% ja tööandja maksemäär 1% (Vabariigi Valitsuse
28.11.2013. aasta määrus nr 167).
2. Eesti ei ole aktsepteerinud VI osa.
5. Muudatusi pole.
6. Viimasel aastal tehtud muudatused on toodud käesoleva aruande vastavates osades.
7. Muudatusi pole.

Artikkel 71

Täpsustuseks, Sotsiaalministeerium kontrollib Sotsiaalkindlustusameti tööülesannete täitmist
ning teostab järelevalvet Töötukassa poolt rakendatava tööturuteenuste- ja toetuste seaduses
sätestatud kohustuste üle.
Alates 1.05.2014 on Sotsiaalkindlustusametis 6 piirkondlikku bürood. Nendeks on: Tallinna
büroo, Rakvere büroo, Rapla büroo, Kohtla-Järve büroo, Tartu büroo ja Pärnu büroo.
Klienditeenindusi on endiselt 17.

