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TVL väljastamist reguleerib

• 07.08.2022 jõustus tervise- ja tööministri määrus nr 62 
„Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Eesti 
Haigekassale“

• Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 30.06.2022

• Sotsiaalministri 26. septembri 2002. aasta määrus nr 114 
„Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning 
töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja 
haigekassale edastamise tingimused ja kord” on kehtetu.



Olulisemad muudatused (1)

• Töövõimetuslehe liigid on haigusleht ja hooldusleht

• Õdedel on õigus haiguse, vigastuse, karantiini või kindlustatud isiku 
hooldamise või põetamise korral avada ja lõpetada haigus- ja 
hoolduslehti.

• Tervishoiutöötaja avab ja lõpetab töövõimetuslehe kindlustatud isikule 
tervishoiuteenuse osutamise päeval ning edastab andmed samal 
päeval elektroonselt haigekassa andmekogusse.

• Tervishoiutöötajal on õigus lõpetada teise TTO tervishoiutöötaja poolt 
väljastatud haigus- või hooldusleht (TTO IT arendaja peab selleks 
eelnevalt tegema vastavad arendused) 



Olulisemad muudatused (2)

• Töövõimetuslehti võib tervishoiutöötaja avada peale 
kindlustatu, hooldatava või põetatava läbivaatust või tema 
tervisliku seisundi hindamist sidevahendi teel. 

• Tagasiulatuvalt võib töövõimetuslehe avada, kui 
kindlustatud isik haigestub või hoolduse või põetuse 
vajadus tekib nädalavahetusel, rahvuspühal või riigipühal ja 
isik teavitab sellest tervishoiutöötajat sidevahendite teel või 
vastuvõtule tulles vahetult järgneval tööpäeval ja kui 
kindlustatud isiku haigestumise kohta on tehtud kanne 
tervise infosüsteemi. 



Olulisemad muudatused (3)

• Liidetud on tööst vabastamise põhjused haigestumine ja 
olmevigastus.

Palume olmevigastuste põhjusel töövabastust vajavatele 
ravindlustatud inimestele väljastada haigusleht põhjusega 1 
„haigestumine“. Hüvitamise skeem on kindlustatule sama. 

Kui pärast 30.juunit (kuni määruse vastuvõtmiseni 22.07.2022) 
on väljastatud TVL tööst vabastamise põhjusega  
„olmevigastus“, ei ole põhjuse muutmiseks haigekassale 
õiendit vaja saata.

Kuna töövabastuse põhjuste loetelus on veel kavas teha 
muutusi, ei ole nimetatud muudatus arsti töölaual veel 
tehtud.



Olulisemad muudatused (4)

• Tervishoiuteenuse osutajatele antakse õigus lõpetada 
töövõimetusleht etteulatuvalt kuni kaheksa kalendripäeva 
ilma patsienti uuesti vastuvõtule kutsumata (nii 
ambulatoorse kui statsionaarse tervishoiuteenuse 
osutamisel).

• Määruse nr 62 sõnastusest on välja jäetud viide teisele 
haigusele. Kui inimese ajutine töövõimetus jätkub ja 
töövõimetuslehte tuleb pikendada, siis väljastatakse see 
uue diagnoosiga eelmisele järgnevana. Järglehed 
väljastatakse vähemalt iga 30 kalendripäeva järel.  



Olulisemad muudatused (5)

• Kui kindlustatud isik ei ilmu kokku lepitud ajal vastuvõtule 
või ei kontakteeru tervishoiutöötajaga kokku lepitud ajal 
ilma mõjuva põhjuseta, lõpetab tervishoiutöötaja 
töövõimetuslehe kolme tööpäeva jooksul kokkuleppe 
rikkumise kuupäevaga. Kui isiku mitteilmumine on 
põhjendatud, siis töövõimetuslehte rikkumise tõttu ei 
lõpetata. Vastuvõtule mitteilmumine ei ole enam 
hüvitamise piirang, vaid töövõimetuslehe lõpetamise alus.

• Sätestatakse joobe märkimine ainult juhul, kui kindlustatud 
isik põhjustas liiklusõnnetuse ja tema joove on tuvastatud 
liiklusseaduse alusel kehtestatud korras ekspertiisiga. 



Täname tähelepanu eest!


