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7* Muutused reformipaketis
Hindamismetoodika kokkuleppimine ja
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N$udmiste pakett
t**v$irnereformi sisu liste eesrniirkide saavutamiseks

Austo tu d m i n istri d, a u statu d refo rm i j u ht ril h m

Eesti Puuetega inimeste Koda ja Eesti Ametiiihingute Keskliit on p6hjalikult tupunud Riigikogu
menetluses oleva tcidrvdimetoetuse seaduse eelnouga {678 sE} ja kaardistasid tciriv6imereformi
finnestumiseks vajalike muudatuste paketi. Reformi on vaja vaadata tervikpildis, s€ega otsustasime
esitada selle tihiste noudmistena. Oleme veendunud, et nimetatud tegevused on hddavajalikud ja
ilma nendeta on reformi tulemus kasin v6i lausa vastupidine soovitule.

Kinnitamg et nimekirion koostatud konstruktiivses vaimus ning m6lemad organisatsioonid on valmis
panustama aega, j6udu ja teadmisi parima tulemuse saavutamisel.

X. Ennetustegevus
- T6ti6nnetus- ja kutsehaiguskindlustuse seaduse {f0fS) vastuvdtmine enne TvTS jdustumist
- Erisoodustusmaksu kaotamine tcieiandja poolt tricitajate htivanguks tehtud tervisekuludelt
- Kvallteetnc ja pllsavas mahus taastusrau tagamlne tervlserlkete korral
- Ttitituskindlustushtivitise perioodi ajutine pikendamine suure t6<ipuuduse perioodidel
- Riikliketervisekditumisekampaaniatemahusuurendamine
- Erivajadustega inimeste v6imaluste anakiris ja tegevused haridussusteemi ja tricituru

integreeritud vaates

vastuvdtmist

- Vastavalt tcidrturu olukorrale anda juhtumikorraldajale 6igus pikendada aktiivsuskohustuse
intervalli tditmise perioodi kuni tihe aastani

- e-tervise, Teicitukassa ja SKAIS 2 infosristeemide andmekvaliteedija infoliikumise tagamine
- Uheuksestisteemi juurutamine, ehk hindamissristeemide tihendamine
- Tcititukassale reformiga pandavate hindamiskulude hrivitamine riigieelarvest

3. Toetavate sotsiaalteenuste parandamine
- Tticitukassa poolt pakutavate tcicituruteenuste tdiendamine juhtumip6hise meetmega

inimeste td6lkdirnise toetamiseks (transpordi, viipekeele, kirjutustdlke, isikliku abistaja ja
tugiisiku teenuse kompenseerimiseks)

- Kohallkele omavelltsustele tuleb tagada pllsav rahastus Ja selge mofivatsloon kvallteetsete
sotsiaa lteenuste pakku miseks koostciris ja omava I itsuste piiride rileselt



Kaitstud tri<i ja toetatud t66 arendamine Tiiritukassa ja kohalike omavalitsuste koostciris
Omastehooldajate probleemide lahendamine

4. T66andjate motivatsioonipakett
- Mainekampaaniate rahastamine osalise tririvdimega isikuid tri<ilev6tnud tciciandjate

tunnustamiseks

- Olemasolevate ja tdiendavate t<iciandjatele m6eldud soodustuste ja meetmete tuwustamine
- Tcirikohtade loomise toetused maaBiirkondades nt. EAS-|ja Tci<itukassa koost6tis
- Euroopa struktuurifondide raha kasutamisel eelistada reformi raames seatud eesmdrkide

tiiitjaid
- Tcitikollektiivide kohanduskoolituste tasumine Triritukassa vahenditest

5. Muudatused kehtivas tiiiilepinguseaduses .

- Teiciandja kohustus kohandada t<icikohta ja tciritingimusi vastavalt tcicitaja muutunud
tervisele

- Positiivse diskrimineerimise lubamine muude vdrdsete eelduste korral
- vastutuse reguleerimine tervisekahjustusega ttiritajate palkamisel
- Paindliket<icivormidesoodustarnine

oleme seisukohal, et Vabariigi Valitsus peab koostama horisontaalse tegevuskava, kus on selgelt vdlja
toodud ajakava ja tegevused eelpool nimetatud punktide vdljat<icitamisek ja ellurakendamiseks.
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