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Muudatused seadusandluses

• Töövõimetoetuse seaduse ehk TVTS jõustumisega kadus 
ära töövõime kaotuse tuvastamine protsentides. 

• Erandid jäävad
• Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusesse lisandus uus 

peatükk 51 pealkirjaga „Tööõnnetusest või 
kutsehaigusest tingitud kahju hüvitamine 
Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt“

 



Kahjuhüvitise nõue (esmane 
taotleja)
• Kahjuhüvitis - kutsehaigusest või tööõnnetusest 

tingitud kahju, mis on tekkinud kas osaliselt või 
täielikult tööandja süül. 

• Kui tööandja, kelle juures töötamine loeti kutsehaiguse 
väljakujunemise perioodi hulka või kus tööõnnetus 
juhtus, on õigusjärglaseta likvideeritud, esitatakse nõue 
SKA-le. 

• Kui tööandja eksisteerib tuleb pöörduda taotlusega 
tööandja poole.

 



Hüvitise taotlemine

Enne hüvitise taotluse esitamist peab olema:
•Kutsehaigus diagnoositud –  SA PERH teatis 
kutsehaiguse diagnoosimisest või
•Tööõnnetus fikseeritud - Tööõnnetuse raport koostatud 
ja esitatud Tööinspektsiooni 
•Eristada saab kahte isikute gruppi:
•Tööealised – peab eelnevalt pöörduma Töötukassase 
töövõime hindamiseks
•Lapsed ja vanaduspensioniealised – pöörduvad otse 
asutuse või SKA poole



Tööealised

 Töötukassas töövõime hindamine:
Kui töövõime on osaline või puuduv siis tekib õigus 
kahjuhüvitisele.
Pärast töövõime hindamist:
• Esitab taotluse SKA-le, kui asutus  on likvideeritud 
õigusjärgluseta või
•Pöördub taotlusega asutuse poole, kus tema 
kutsehaigus välja kujunes või tööõnnetus juhtus.
 



Hüvitise taotleja, kellel tööandja 
eksisteerib (tööealine ja 
vanaduspensionär)
• Esitab asutusele töötervishoiuarsti 

teatise/tööõnnetuse raporti ja Töötukassa otsuse 
töövõime hindamise kohta (kui tööealine);

• Kui asutus nõuab töövõime kaotuse protsenti võib 
hüvitise taotleja ka juhul kui tööandjad 
eksisteerivad esitada SKA-le vabas vormis avalduse, 
milles palub arvamust kutsealase töövõime kaotuse 
suuruse kohta protsentides.

• SKA arstliku ekspertiisi ei teosta, seega otsust 
töövõime kaotuse suuruse kohta me ei väljasta. 



• Vastavalt TTOS § 243 -le on ekspertarstil õigus anda 
arvamus kutsealase töövõime kaotuse kohta protsentides

• Kahjuhüvitise taotleja avalduse alusel küsime ekspertarstilt 
arvamuse ja väljastame isikule teatise kutsealase töövõime 
kaotuse suuruse kohta protsentides.

• Juhul kui tööandja ei ole nõus saadud teatise alusel 
tekkinud kahju hüvitama, on hüvitise saajal õigus 
pöörduda nõudega kohtu poole. 

• Kohus saab kaasata kohtuarstliku ekspertiisi töövõime 
kaotuse protsendi tuvastamiseks.



Hüvitise taotleja kellel tööandja 
on likvideeritud:
• Esitab SKA-le taotluse hüvitise määramiseks. 
• Taotlusele on vaja lisada:
    - kas töötervishoiuarsti teatis kutsehaiguse  
       diagnoosimise kohta või
    - tööõnnetuse raport
    - tööraamat või/ja tööleping kui tööraamatus 
       vastavaid kandeid ei ole.
• Meie menetleja teeb ise täiendavad päringud.



Korduv taotleja 

Kahjuhüvitise saaja, kellel on kutsehaigus/tööõnnetus 
tuvastatud ja arstliku ekspertiisi otsus lõpeb 2017. 
aastal.
Eristame taas kahte gruppi:
•tööealine
•vanaduspensioniealine



Tööealine korduvtaotleja

– pöördub Töötukassasse töövõimet hindama, kui 
töövõime osaline või puuduv siis:
-esitab tööandjale töövõime hindamise otsuse
-kui hüvitise maksja on SKA siis täiendavat taotlust 
esitada vaja ei ole



• Andmed töövõime hindamise kohta edastatakse  
Töötukassa poolt otse SKA-le

• Hüvitist makstakse iga kuu 12-ndal kuupäeval 
eelmise kuu eest, sest hüvitisest arvestatakse maha 
töövõime toetuse osa, mis vastab kutsealase 
töövõime kaotuse protsendile.



Vanaduspensionieas hüvitise saaja, kelle püsiva 
töövõime tuvastamise otsus lõppes pärast 
01.07.2016.a

• Vanaduspensionieas isikutel, kellel oli tuvastatud 
töövõime kaotus kutsehaiguse/tööõnnetuse tõttu ja 
otsus lõppes või lõpeb pärast 01.07.2016. a loetakse 
viimane arstliku ekspertiisi otsus tähtajatuks.

• Hüvitist makstakse lähtuvalt viimasest otsusest 
tähtajatult, täiendavat taotlust vaja esitada ei ole.

Näiteks : kui oli tuvastatud töövõime kaotus kutsehaiguse tõttu 60 % 
ulatuses kuni 10.04.2017. a siis jätkatakse maksmist sellest otsusest 
lähtuvalt ja samadel tingimustel tähtajatult.



• Isikul, kellel on tuvastatud arstliku ekspertiisi 
otsusega töövõime kaotus kuni vanaduspensioni 
eani loetakse viimane otsus tähtajatuks.

• Täiendavat taotlust vaja esitada ei ole.

• SKA poolt on teavituskirjad saadetud 
vanaduspensionieas hüvitise saajatele, kelle arstliku 
ekspertiisi otsus lõppes pärast 01.07.2016 – 
31.12.2017.

• Praegu edastame teavituskirju neile 
vanaduspensionieas hüvitise saajatele, kelle arstliku 
ekspertiisi otsus lõpeb 2018. a jooksul.



Muudatused lisakulutuste 
hüvitamisel
• Lisakulutused kuuluvad hüvitamisele juhul, kui 

ekspertarsti arvamuse kohaselt on need kulutused 
vajalikud ja seotud kutsehaigusest/tööõnnetusest 
tingitud tervisekahjustuse raviga.

• Sõidukulud hüvitatakse 0,10 eurot kilomeetri kohta 
elukohast raviasutusse ja tagasi.

•  Kui hüvitise saaja käis meie garantiikirja alusel 
raviasutuses, siis täiendavat taotlust ja sõidukulu 
tõendavaid dokumente (bussipileteid, 
bensiinitšekke) esitama ei pea (va praamipilet).



• Alates 01.04.2017. a on muutunud taastusravi 
piirmäärad

Hüvitatakse kas:
•  ambulatoorne taastusravi üks kord aastas 14 päeva 

piirmääras kuni 300 eurot 
 või
• sanatoorne taastusravi üks kord aastas 10 päeva 

piirmääras kuni 600 eurot.



Kokkuvõte - olulisemad 
muudatused
• Uut otsust kutsealase töövõime kaotuse protsendi 

kohta ei väljastata
• SKA saab väljastada teatise ekspertarsti arvamusega 

kutsealase töövõime kaotuse suuruse kohta 
protsentides

• Tööealine hüvitise saaja või taotleja:
- Pöördub Töötukassasse töövõimet hindama;
- Hüvitist makstakse eelneva kuu eest.



• Vanaduspensionieas hüvitise saaja:
- seni kehtinud otsus muutub tähtajatuks,
- täiendavat taotlust esitama ei pea.
• Lisakulutused
- sõidukulude taotlemisel ei ole vaja esitada    

kuludokumente
- taastusravi piirmäärad suurenenud 50 euro võrra.



TÄNAME KUULAMAST!

Täiendavad küsimused palun esitada meili teel 
aadressil; milvi.haitov@sotsiaalkindlustusamet.ee või

telefonil 744 7476

mailto:milvi.haitov@sotsiaalkindlustusamet.ee
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