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Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanek töövõime hindamise metoodika arendamise töörühma 

loomiseks. 

 

Lugupeetud Hr Janar Holm 

Lugupeetud Pr Maris Jesse 

 

Uue töövõime hindamise metoodika kasutuselevõtul alates 01.07.2016  on ilmnenud suure 

ulatusega andmekvaliteedi probleem tervise infosüsteemis. Tervise infosüsteemis on andmeid 

ebapiisavalt ning nende kvaliteet ja koosseis pole sageli asjakohane töövõime hindamiseks. 

Eesti Töötukassa andmetel on pooltel kõigist töövõime hindamise juhtumitest vajalik esitada 

täiendav terviseandmete päring arstile. Kuigi antud probleem kui uue töövõime hindamise 

metoodika edukat rakendamist takistav tegur tuli selgelt esile  2015 aastal sotsiaalministeeriumi 

poolt läbi viidud Töövõime hindamise metoodika piloteerimise tulemuste analüüs (Vt lk 45-47 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Toovoimereform/toovoime_hindamistest/tvr_hindamispiloot_raport_01072015.pdf ),  

ei ole Eesti Puuetega Inimeste Koja hinnangul seniajani rakendatud tõhusaid meetmeid tervise 

infosüsteemi andmete kvaliteedi parandamiseks.  

 

Terviseandmete puudumine ja töövõime hindamiseks ebasobiv kvaliteet on põhjustanud sadade 

töövõime hindamise otsuste hilinemise ning ahelreaktsioonina vähenenud töövõimega inimeste 
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õiguste rikkumise ligipääsul toetustele ja teenustele. Oleme seisukohal, et praegune olukord on 

toonud kaasa ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni artiklite 27 Töö ja tööhõive, 28 

Küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse ning 26 Habilitatsioon ja rehabilitatsioon rikkumise.  

 

Hindame, et viidatud probleem ehk tervise infosüsteemi andmete kvaliteet ja ebasobivus 

töövõime hindamiseks on pikaajalise ja laiaulatusliku iseloomuga, mille lahendamiseks 

praeguse hetkeni sotsiaalministeeriumi poolt välja pakutud nn kriisimeetmed ei ole 

jätkusuutlikud.  

 

Seoses eelöelduga teeme ettepaneku luua juhtkondade tasandi töörühm töövõime hindamise 

metoodika arendamiseks ning tervise infosüsteemi andmekvaliteediga seotud probleemide 

tõhusate ja jätkusuutlike lahenduste väljatöötamiseks. Teeme ettepaneku kaasata töörühma 

lisaks sotsiaalministeeriumi töö- ja tervisevaldkonna ning Eesti Puuetega Inimeste Koja 

esindajatele õiguskantsleri, võrdõigusvoliniku, Eesti Töötukassa, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti 

Arstide Liidu, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusameti esindaja ning sotsiaalministeeriumi 

e-teenuste ja innovatsiooni- ning sotsiaalala esindajad. 

  

Koopia: 

Lp Ain Aaviksoo, sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler 

Lp Diana Ingerainen, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine 

Lp Rait Kuuse , sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler 

Lp Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees 

Lp Pille Liimal, Eesti Töötukassa juhatuse liige 

Lp Ülle Madise, õiguskantsler  

Lp Liisa-Ly Pakosta, võrdõigusvolinik 

Lp Katrin Rehemaa, Eesti Arstide Liidu peasekretär 

Lp Tanel Ross, Eesti Haigekassa juhatuse esimees 

Lp Egon Veermäe, Sotsiaalkindlustusameti peadirektor 

 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Anneli Habicht 

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht  

anneli.habicht@epikoda.ee 

tel 5688 0320 
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