
Töövõimetusleht

Perearstide infopäev 23.11.2022

Tea Matson, ravikindlustuse osakonna peaspetsialist



TVL-de lõpetamisest
EHK andmekogus on ca 8700 töövõimetuslehte, mille töövabastuse 
periood on minevikus ja mis on arstide poolt jäänud lõpetamata.
Avatud olekus TVL-d segavad tööandjaid ning inimene jääb 
hüvitisest ilma.

Palun kontrollida enda nimistu TVL-d üle, mis EHK andmekogus on 
„avatud“ olekus:
• Põhjendatud TVL-d lõpetada
• Põhjendamata TVL-d ja need, mille olete oma töölaualt 

annulleerinud – palun koostage nimekiri, iga TVL kohta 
tühistamise põhjus ja saatke digiallkirjastatult haigekassale. Iga 
TVL kohta eraldi õiendit vaja koostada ei ole.

• Kui Teie töölaual TVL on lõpetatud, aga EHK andmekogus avatud 
olekus, palun saatke TVL lõpetamine uuesti (Medisofti töölaua 
kasutajad, „punase kriipsukese“ kasutamine)



Rasedale väljastatavast haiguslehest

Palve EHK poolt:

kui väljastate haiguslehe naisele, kelle rasedus on algusjärgus, palun 
küsige kas ta soovib rasedale mõeldud haiguslehte (tööst vabastuse 
põhjus 19) või nn. tavalist haiguslehte (põhjus 1). 

Tegemist delikaatsete isikuandmetega. 

Raseduse algusjärgus tööandja informeerimine töötaja rasedusest 
on tekitanud naistele suuri ebameeldivusi. 



Soovitusi sujuvamaks igapäevatööks (1)

• Palun andke TVL väljastamist puudutav info edasi õdedele.

• Võite julgesti väljastada lühikesi, kasvõi 1-2-päevaseid järglehti. Kui olete 
eelneva TVL lõpetanud, siis ei ole vaja töövabastuse aja pikendamiseks saata 
õiendit TVL lõpu kuupäeva muutmiseks.

• Palun ärge väljastage enam haiguslehti põhjusega 3 - olmevigastus. Määruse 62 
alusel on nimetatud ümber tööst vabastamise põhjus 1 – haigestumine ja 
olmevigastus.

• Kui saadate õiendi, siis palun kirjutage täpselt, mida on TVL andmetes vaja 
parandada.

• Kontaktandmete saatmisel palume märkida arsti või õe telefoninumber. 
Registratuuri numbri kaudu ei saa me Teid kätte ja kulutame asjatult nii enda 
kui ka teiste meditsiinitöötajate tööaega.



Soovitusi sujuvamaks igapäevatööks (2)

• Kui TVL on arsti poolt lõpetatud (või on TVL juba hüvitatud), siis EHK olekut 
enam tagasi „Avatud“ olekuks pöörata ei saa. Vajadusel saata õiend TVL 
muutmiseks/tühistamiseks.

• Kui hoolduslehel on vaja muuta hooldajat, siis seda EHK muuta ei saa. 
Hooldusleht on vaja tühistada ja saata pärast seda õige hooldaja nimega.

• Kui inimene või tööandja ütlevad et TVL on lõpetamata, aga Teie töölaual on 
TVL lõpetatud, palun vaadake haigekassasse saadetud TVL loetelu. Digitaalsete 
andmete liikumisel (kui esineb tõrkeid) võib juhtuda, et arsti töölaual ongi TVL 
lõpetatud, aga haigekassa andmekogusse lõpetamine ei jõua. Medisofti
programmis saab kasutada „punast kriipsukest“, võtta haigekassasse juba 
saadetud TVL lõpetamine tagasi ja edastada TVL lõpetamine uuesti.



Täname tähelepanu eest!


