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Haigus töö ajal 
Sickness at work 

Kas töölt puudutud aja eest makstakse, kui olete haige?  
Kui puudute töölt vähemalt neli päeva järjest ja teenite rohkem kui 111 naelsterlingit 
nädalas, on teil õigus saada seadusjärgset haigushüvitist (Statutory Sick Pay) 
(SSP). SSP on raha, mida tööandjad maksavad töötajatele, kes puuduvad töölt 
haiguse tõttu. See on alammäär, mis tuleb teile maksta, kui puudute töölt haiguse 
tõttu. Teie tööleping võib anda teile ka täiendava õiguse saada suuremat 
haigushüvitist (lepingujärgne haigushüvitis). Vaadake oma leping üle  ja selgitage 
välja oma õigused. 
  
Enamik töötajaid, sealhulgas osaajatöötajad, tähtajalise lepinguga töötajad ja läbi 
agentuuri töötajad, võivad vastata SSP saamise eeldustele.  SSPd makstakse kuni 
28 nädala eest. Lepingujärgset haigushüvitist võidakse maksta pikema aja eest. 
Vaadake oma töölepingut, et näha, kas see rakendub teile.   
  
Kui te ei saa SSPd või kui olete haiguse tõttu töölt puudunud kauem kui 28 nädalat, 
esitab tööandja teile vormi SSP1 ning selgitab selle olemust. Vormi SSP1 saab 
kasutada töökaotustoetuse (Employment and Support Allowance – ESA) 
nõudmiseks kohalikust sotsiaalhüvitiste büroost, kui teil ei ole õigust saada kas 
SSPd või lepingujärgset haigushüvitist.  
 

Kui palju haigushüvitist teile makstakse?  
 
Teile makstakse kas SSPd või, kui tööleping näeb haiguse tõttu töölt puudumise 
korral ette suurema hüvitise, makstakse teile lepingu järgi. See ei pruugi olla sama 
suur kui te harilik palgamäär, kuid see ei tohi olla väiksem kui SSP, mis on 87.55 
naelsterlingit nädalas.  
  
Esimese kolme haiguspäeva eest SSPd ei maksta. Nende kolme päeva eest võite 
saada üksnes töölepingujärgset haigushüvitist, kui leping seda ette näeb. Seejärel 
peaksite saama SSPd päevamäära järgi iga haiguse tõttu töölt puudutud päeva 
eest, mil te tavaliselt töötaksite.    
  
Kui SSP on teie ainus sissetulek haiguspuhkusel olemise ajal, võite nõuda muid 
hüvitisi nagu eluasemetoetus. Tutvuge käesoleva teabelehe lõpus oleva punktiga 
„Täiendav abi“, et teada saada, milliseid hüvitisi teil võib olla õigus saada.  

Haiguse tõttu töölt puudumisest teatamine tööandjale  

Võimalusel peaksite oma tööandjale kohe teatama, kui olete haige ja ei saa tööle 
tulla. Kui te seda ei tee, võite haigushüvitisest ilma jääda (vt allpool). Te tööandjal 
võivad olla eeskirjad selle kohta, mida teha, kui te ei saa haiguse tõttu tööle tulla.  
Näiteks võidakse eeskirjades nõuda, et peate tööandjat haigusest teavitama 
esimesel päeval, mil te ei saa tööle tulla. Teie tööandja peab teid nendest 
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eeskirjadest eelnevalt teavitama. Kui te neid eeskirju ei täida, rikute te oma 
töölepingu tingimusi.   
  
Kui teil on õigus saada SSPd, peab te tööandja seda maksma, kui te ei:  
  

 esita arstitõendit enne kaheksandat haiguspäeva; 

 helista talle teatavaks kellaajaks, et öelda, et olete haige; 

 helista talle rohkem kui korra nädalas ajal, mil puudute töölt haiguse tõttu; 

 helista talle ise, vaid lasete kellelgi teisel seda enda eest teha.  
 
Siiski saab teie tööandja selliseid reegleid kehtestada seoses lepingujärgse 
haigushüvitisega, mida teil on õigus saada.  
 
Võimalik, et peate täitma isesertifitseerimise vormi tõestamaks oma tööandjale, et 
olete haige. See võib osutuda vajalikuks kas SSP või lepingujärgse haigushüvitise 
saamiseks, sõltuvalt tööandja eeskirjadest, mille alusel määratakse taotleja vastavus 
SSP või lepingujärgse haigushüvitise saamise tingimustele. Üksikasjalikumat teavet 
isesertifitseerimise kohta ning isesertifitseerimise vormi koopia leiate GOV.UK 
võrgulehelt www.gov.uk. Tööandja võib kasutada ka oma vormi. 
 

Arstitõendid või tervisetõendid 

Arstitõendeid teatakse ka tervisetõendite nime all. Te arst võib arstitõendile 
märkida, et olete: tööks sobimatu või töövõimeline tingimusel, et töö juures viiakse 
sisse teatud muutused. 

Vajalikud muutused otsustatakse teie ja te tööandja kokkuleppel. Juhul kui te 
tööandja keeldub arsti soovitatud muudatuste tegemisest, arvestatakse teid tööks 
sobimatuks ning teile makstakse jätkuvalt seadusjärgset haigushüvitist. 

Kui te paranete oodatust kiiremini ja kui te tööandja sellega nõustub, võite enne 
arstitõendile märgitud lõpukuupäeva tööle tagasi minna. Sellegipoolest võib te 
tööandja nõuda, et te taotleksite oma üldarstilt uut tõendit, mis kinnitab, et te tervislik 
seisund on tööle tagasiminekuks kohane. 

 

Kas tööandja saab keelduda maksmast, kui puudute töölt haiguse 
tõttu?  

Te puudute töölt puude tõttu 
Kui teil on puue ja teie tööandja keeldub teile maksmast haigushüvitist juhul, kui 
puudute töölt oma puudega seotud haiguse tõttu, võib see tähendada, et tööandja 
rikub seadust. Te võite esitada kaebuse töövaidluskomisjonile oma puudest 
tingitud ebaõiglase kohtlemise tõttu (puudepõhine diskrimineerimine), kuid 
peaksite esmalt esitama oma tööandjale kirjaliku kaebuse. Pöörduge abi saamiseks 
kutselise nõustaja poole (vt „Täiendav abi“ käesoleva teabelehe lõpus).  

Te ei teata oma haigusest kohe 
Kui te ei teavita oma tööandjat kohe sellest, et puudud töölt haiguse tõttu, võite 
osaliselt või täielikult ilma jääda SSPst või lepingujärgsest haigushüvitisest, välja 
arvatud juhul, kui teil on mõjuv põhjus mitteteatamiseks. Teie tööandja võib 
keelduda maksmast teile lepingujärgset haigushüvitist päevade eest, mil olete töölt 
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puudunud, kuid ei ole haigusest teatanud.  

Te puudute töölt lühikest aega mitu korda 
Kui puudute töölt haiguse tõttu rohkem kui neljal lühikesel ajavahemikul (neli kuni 
seitse päeva) aastas, võib tööandja pöörduda tervishoiuteenistuse poole, et uurida 
teie antud töölt puudumise põhjusi.  Tööandja pöördub tervishoiuteenistuse poole 
Maksu- ja Tolliameti (HM Revenue and Customs – HMRC) kaudu. Teenistused 
võivad võtta ühendust teie arstiga, et küsida teavet teie haiguste kohta. 
Tervishoiuteenistused võivad teie arstiga ühendust võtta vaid juhul, kui te annate 
neile selleks loa. Kui tervishoiuteenistuse aruande kohaselt olete töölt puudunud 
mõjuva põhjuseta, võib tööandja keelduda teile SSPd maksmast. Kui leiate, et see  
otsus on vale, saateselle peale kaebuse esitada.   
 
Te puudute töölt pikka aega 
Kui puudute töölt pikka aega, võib tööandja pöörduda tervishoiuteenistuse poole 
otsustamaks, kas teie tervis on teie töö tegemiseks piisavalt hea. Kui 
tervishoiuteenistuse aruande kohaselt olete töölt puudunud mõjuva põhjuseta, võib 
tööandja keelduda teile SSPd maksmast. Kui leiate, et see otsus on vale, saate 
esitada selle peale kaebuse.   

Mida teha, kui tööandja ei maksa teile SSPd 
Kui leiate, et peaksite saama SSPd, kuid tööandja ei maksa seda, peab tööandja 
esitama teile põhjenduse vormil SSP1. Selle vormi abil saate nõuda 
töökaotustoetust (Employment and Support Allowance – ESA) ning teatada oma 
soovist, et HMRC uuriks  te õigust saada SSPd. See vorm tuleb saata Töö- ja 
Pensioniameti (Department for Work and Pensions – DWP) kohalikule büroole.   
  
Kui DWP kahtleb teie õiguses saada SSPd, edastab ta teie vormi ärakirja HMRC 
riiklike kindlustusmaksete büroole. Igaks juhuks on parem, kui saadate ise oma 
vormi ärakirja kohalikule riiklike kindlustusmaksete büroole (aadressi saate ükskõik 
millisest HMRC kohalikust büroost).  
  
Kui te tööandja keeldub teile vormi SSP1 esitamast, peaksite esitama kirjaliku 
otsusetaotluse kohalikule riiklike kindlustusmaksete büroole ja nõudma DWPlt 
töövõimetustoetust (Employment and Support Allowance - ESA). HMRC otsus on 
tööandjale õiguslikult kohustav. Teil mõlemal on õigus selle otsuse peale kaevata.  
  
Kui teil on õigus saada SSPd ja tööandja keeldub maksmast, saate esitada 
töövaidluskomisjonile avalduse töötasu seadusevastase vähendamise kohta. Esmalt 
peaksite esitama kaebuse oma tööandjale.  
HMRC võib trahvida tööandjat, kes jätab korduvalt teile SSP maksmata.  

Te olete haige puhkuse ajal 

Kui te ei tööta puhkuse ajal või kui te haigestute puhkuse ajal piisavalt, et võiksite 
olla haiguspuhkusel, siis võite paluda, et tööandja käsitleks teie töölt puudumist kui 
haiguspuhkust ja mitte kui puhkust. Võite paluda tööandjalt puhkusepäevade 
korvamist. 
 
Ent kui te tahate käsitleda oma töölt puudumist haiguspuhkusena ja mitte 
puhkusena, siis võib tööandja maksta selle ajavahemiku eest haigushüvitist (mitte 
puhkustasu). Haigushüvitise tasu võib ollatavalisest palgamäärast väiksem. 
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Teie tööleping peaks sisaldama infot, millal te peaksite teavitama tööandjat oma 
haigusest ja millist tõendavat dokumenti tööandja selle kohta vajab.    

Kui teid vabastatakse töölt, kuna te ei tule haiguse tõttu tööle 

Kui teid vabastatakse töölt SSP saamise ajal, peab tööandja esitama teile vormi 
SSP1. Selles tuleb põhjendada, miks SSPd enam ei maksta. Peaksite vormi ära 
täitma ja ESA taotlemiseks kohalikku sotsiaalhüvitiste büroosse viima. Kui te leiate, 
et teid on töölt vabastatud haiguse tõttu või SSP nõudmise tõttu, saate esitada hagi 
töövaidluskomisjonile. Pöörduge kohe kutselise tööhõivenõustaja poole. Vt 
täpsemalt allpool.  

Kui teid vabastatakse töölt teie puude tõttu 
Kui teil on puue ja teie tööandja vabastab teid töölt, kuna puudute töölt oma 
puudega seotud haiguse tõttu, võib see tähendada, et tööandja rikub seadust. Te 
võite esitada hagi töövaidluskomisjonile puudest tingitud ebaõiglase kohtlemise 
tõttu (puudepõhine diskrimineerimine). Esmalt peaksite esitama oma tööandjale 
kirjaliku kaebuse. Pöörduge abi saamiseks kutselise nõustaja poole (vt allpool).    
 

Täiendav abi 

Citizens Advice Bureau (kodanikunõustamise büroo) 
Kodanikunõustamise bürood (CAB) annavad teile probleemide lahendamiseks 
tasuta, konfidentsiaalset, erapooletut ning sõltumatut nõu. Leidmaks lähimat CAB 
kontorit, sealhulgas sellist, mis jagab infot e-posti teel, klõpsa lähimal CAB-l või 
vaata kohalikust telefonikataloogist tähe „C“ alt.  
  

Muu nõuandeteatmiku teave, mis võib abiks olla 
  

 Töövaidluste lahendamine 

 Haiguse tõttu töölt puudumine  

 Puudepõhine diskrimineerimine 

 Tööandja peab palka 
kinni 

 Haigetele ja 
puuetega inimestele 
ettenähtud hüvitised 

 

Käesoleva teabelehe on koostanud Citizens Advice, ametliku nimega National Association of 
Citizens Advice Bureaux (Riiklik kodanikunõustamisbüroode liit). Selle eesmärk on anda 
üldinfot ning seda ei tuleks käsitleda kui vastava seaduse täielikku tõlgendust. See info kehtib 
vaid Inglismaa, Uelsi ja Šotimaa kohta.  
 
Käesolevat teabelehte uuendati viimati 6. aprillil 2014 ja see vaadatakse üle iregulaarselt. Kui 
saite selle teabelehe mõnda aega tagasi, võtke ühendust oma kohaliku Citizens Advice 
Bureau-ga, et uurida, kas info on veel õige. Või külastage meie võrgulehte 
www.adviceguide.org.uk js laadige alla uusim versioon.  
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