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EELNÕU 

23.11.2020 

 

Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 
 

 

§ 1. Ravikindlustuse seaduse muutmine 

 

Ravikindlustuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Õigus saada haigushüvitist tekib töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste 

täitmisest vabastuse kuuendast päevast alates, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.“; 

 

2) paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Õigus saada haigushüvitist tekib töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste 

täitmisest vabastuse üheksandast päevast alates, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud 

teisiti.“; 

 

3) paragrahvi 57 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa “, kuid mitte rohkem kui seitse 

kalendripäeva“;  

 

4) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 251 järgmises sõnastuses: 

„(251) Isiku suhtes, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 

kohaselt ning kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või 

kutsetegevusest vabastus algas enne 2021. aasta 1. jaanuarit, kohaldatakse 2020. aasta 31. 

detsembrini kehtinud seaduse redaktsiooni.“; 

 

5) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 252 järgmises sõnastuses: 

„(252) Isiku suhtes, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 

kohaselt ning kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või 

kutsetegevusest vabastus algas enne 2021. aasta 1. maid, kohaldatakse 2021. aasta 30. aprillini 

kehtinud seaduse redaktsiooni.“. 

 

 

§ 2. Sotsiaalmaksuseaduse muutmine 

 

Sotsiaalmaksuseaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 3 punktides 3 ja 18 asendatakse sõnad „teise kuni kaheksanda“ sõnadega „teise 

kuni viienda“; 

 

2) paragrahvi 3 punktides 3 ja 18 asendatakse sõnad „teise kuni viienda“ sõnadega „teise kuni 

kaheksanda“. 

 

 

§ 3. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine 
 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused:  

 

1) paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse sõnad „neljanda kuni kaheksanda“ sõnadega „teise kuni 

viienda“; 
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2) paragrahvi 122 lõikes 1 asendatakse sõnad „teise kuni viienda“ sõnadega „neljanda kuni 

kaheksanda“; 

 

3) paragrahvi § 122 lõikes 3 asendatakse sõna „neljandast“ sõnaga „teisest“;  

 

4) paragrahvi § 122 lõikes 3 asendatakse sõna „teisest“ sõnaga „neljandast“;  

 

5) paragrahvi 313 senine tekst muudetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 

järgmises sõnastuses: 

„(2) Kuni 2020. aasta 31. detsembrini väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse kuni 2020. 

aasta 31. detsembrini kehtinud seaduse redaktsiooni.“; 

 

6) paragrahvi 313 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: 

„(3) Kuni 2021. aasta 30. aprillini väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse kuni 2021. aasta 

30. aprillini kehtinud seaduse redaktsiooni.“. 

 

 

§ 4. Seaduse jõustumine  

 

(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 3 ja 4, § 2 punkt 1 ja  § 3 punktid 1, 3 ja 5 jõustuvad 2021. 

aasta 1. jaanuaril. 

 

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 5, § 2 punkt 2 ja § 3 punktid 2, 4 ja 6  jõustuvad 2021. 

aasta 1. mail. 

 

Henn Põlluaas 

Riigikogu esimees 

 

Tallinn “....”.....................” 2020 

_________________________________________________________________________ 

Algatab Vabariigi Valitsus “....”......................” 2020 

 


