Mis on E-TVL?
E-TVL on elektrooniline töövõimetusleht,
mis asendab seni kasutatud paberil töövõimetuslehte. E-TVL võimaldab hüvitise
kiiremat välja maksmist. Tööandjatel kaob

ELEKTROONILINE
TÖÖVÕIMETUSLEHT EHK
E-TVL

Kuidas saada E-TVL-ga ajutise
töövõimetuse hüvitist?

1

Kui Teie tööandja kasutab E-TVL teenust, ei pea Te võtma arstilt paberlehte.

Töövabastuse perioodi lõppedes vormis-

paberil töövõimetuslehtede haigekassale

tab arst Teile elektroonilise töövõimetusle-

esitamise kohustus ning väheneb posti- ja

he oma arvutis ja edastab selle haigekassa

ajakulu.

andmekogusse;

6

Töövõimetushüvitis laekub Teie arvel-

Arvelduskonto andmete kontrollimiseks ja

duskontole paari tööpäeva jooksul pä-

muutmiseks on Teil järgmised võimalused:

rast tööandja andmete edastamist;

7

Oma hüvitise väljamaksmisega seotud
infot saate vaadata riigiportaalis www.

eesti.ee (E-teenused ĺKodanikule ĺTervis ja tervisekaitse ĺIsiku töövõimetushüvitised).

2

nused ĺ Kodanikule ĺ Tervis ja tervise-

Millal E-TVL jõustub?
2014 on üleminekuaasta.

kaitse ĺIsiku töövõimetushüvitised);

3

Et teaksite, millisele arvelduskontole haigekassa Teile makse teeb, palun

E-TVL ja paberil töövõimetusleht on kasutusel paralleelselt.

2014

Kodanikule ĺTervis ja tervisekaitse ĺIsiKui tööandja edastab andmeid

ku andmed) või helistades haigekassa info-

elektrooniliselt, ei pea arst ini-

telefonil 16363;

mesele paberil töövõimetuslehte väljastama.
Alates 01.01.2015 muutub
töövõimetuslehe andmete
elektrooniline edastamine

2015

tööandjatele kohustuslikuks.
Arst ei väljasta inimesele enam
paberil töövõimetuslehte.

Mida teha, kui ma ei
näe riigiportaalis oma
töövõimetuslehte?

4

Teavitage tööandjat töövõimetuslehe

ĺKodanikule ĺTervis ja tervisekaitse

ĺIsiku andmed).

2

Esitada haigekassale avaldus digiallkirjastatuna

aadressile

info@haige-

kassa.ee, saata postiga või tuua kohale
duse blanketi leiate haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/konto-piirkond.

Palun võtke ühendust töövõimetuslehe
välja kirjutanud arstiga.

kontrollige oma arvelduskonto andmed
riigiportaalis www.eesti.ee (E-teenused ĺ

Riigiportaalis www.eesti.ee (E-teenused

haigekassa piirkondlikku osakonda. Aval-

Arsti edastatud andmeid saate vaadata riigiportaalist www.eesti.ee (E-tee-

1

Mida teha, kui mul haigekassa
andmekogus arvelduskonto
puudub või ma soovin seda
muuta?
Haigekassas on kasutusel igal kindlustatul

Mida teha, kui mulle on
väljastatud välisriigi arsti
töövabastust tõendav dokument?
Välisriigi arstilt saadud paberil tõend esitage oma tööandjale, kes edastab selle koos
vajalike lisadokumentidega haigekassasse.

kokkuleppele kas suuliselt või kirjalikult;

hüvitised (töövõimetushüvitised, hamba-

Mida teha, kui mul on välisriigi
tööandja?
E-TVL on kasutusel ainult Eesti siseselt.

5

ravihüvitised jne) kantakse ühele ja samale, viimati esitatud kontole. Kui soovite

Välisriigi tööandja jaoks väljastab arst

hüvitist uuele arvelduskontole, tuleb see

Teile töövabastust tõendava dokumendi

muuta enne, kui tööandja töövõimetusle-

paberil.

lõpetamisest vastavalt omavahelisele

Tööandja

edastab

andmed

riigiportaali

kaudu;

töövõimetuslehe
www.eesti.ee

vaid üks arvelduskonto, st kõik rahalised

he andmed haigekassale edastab.

Lisainfo www.haigekassa.ee
või telefonil 16 363

ǁǜǘ ǜǊǔǘǏ E-TVL?
E-TVL Ȃ ǧǜǘ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǓ ǕǒǛǜ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǑǊǖǏǗǒǜ ǒǛǙǘǕǦǑǝǏǖǥǓ
ǎǘ Ǜǒǟ Ǚǘǚ ǋǝǖǊǐǗǥǓ ǕǒǛǜ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ. E-TVL ǛǎǏǕǊǏǜ ǌǘǑǖǘǐǗǘǓ ǋǘǕǏǏ ǋǥ-

ǇƵƯƴƼƺƸƷƷǅƳ ƵƲƻƼ
ƷƯƼƺƽƮƸƻƹƸƻƸƫƷƸƻƼƲ
ƲƵƲ E-TVL

ƴǊǔ ǙǘǕǝǡǒǜǦ ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǨ Ǚǘ ǌǚǏǖǏǗǗǘǓ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ Ǜ E-TVL?

1

ƯǛǕǒ ƬǊǢ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǦ ǙǘǕǦǑǝǏǜǛǩ ǝǛǕǝ-

ǍǘǓ E-TVL, ǜǘ Ƭǥ ǗǏ ǎǘǕǐǗǥ ǋǚǊǜǦ ǝ ǌǚǊǡǊ

ǋǝǖǊǐǗǥǏ ǕǒǛǜǥ. ƹǘ ǘǔǘǗǡǊǗǒǒ ǙǏǚǒǘǎǊ

ǛǜǚǝǨ ǌǥǙǕǊǜǝ ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ. ƽ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏ-

ǘǛǌǘǋǘǐǎǏǗǒǩ ǘǜ ǚǊǋǘǜǥ ǌǚǊǡ ǌ ǛǌǘǪǖ ǔǘǖ-

ǕǏǓ ǒǛǡǏǑǗǏǜ ǘǋǩǑǊǗǗǘǛǜǦ ǙǚǏǎǘǛǜǊǌǕǏǗǒǩ

ǙǦǨǜǏǚǏ ǘǞǘǚǖǕǩǏǜ ǎǕǩ ƬǊǛ ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǓ

ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǏ ǕǒǛǜǘǌ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘ-

ǕǒǛǜ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǒ ǙǏǚǏǎǊǪǜ ǏǍǘ ǌ

Ǜǜǒ ǗǊ ǋǝǖǊǍǏ, ǒ ǝ Ǘǒǟ ǝǖǏǗǦǢǊǜǛǩ ǙǘǡǜǘǌǥǏ

ǋǊǑǝ ǎǊǗǗǥǟ ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǥ;

ǚǊǛǟǘǎǥ ǒ ǑǊǜǚǊǜǥ ǌǚǏǖǏǗǒ.

2

ƹǏǚǏǎǊǗǗǥǏ ǌǚǊǡǘǖ ǎǊǗǗǥǏ ǖǘǐǏǜǏ Ǚǘ-

6

ƴǘǖǙǏǗǛǊǠǒǩ Ǚǘ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ Ǚǘ-

ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ.

ǛǜǝǙǒǜ ǗǊ ƬǊǢ ǚǊǛǡǪǜǗǥǓ ǛǡǪǜ ǌ ǜǏǡǏǗǒǏ

ƮǕǩ ǙǚǘǌǏǚǔǒ ǒ ǒǑǖǏǗǏǗǒǩ ǎǊǗǗǥǟ ǚǊǛǡǪǜ-

ǙǊǚǥ ǚǊǋǘǡǒǟ ǎǗǏǓ ǙǘǛǕǏ ǙǏǚǏǎǊǡǒ ǎǊǗǗǥǟ

ǗǘǍǘ ǛǡǪǜǊ ǝ ƬǊǛ ǒǖǏǨǜǛǩ ǛǕǏǎǝǨǣǒǏ ǌǘǑ-

ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǏǖ;

ǖǘǐǗǘǛǜǒ:

7

ƻǌǩǑǊǗǗǝǨ Ǜ ǌǥǙǕǊǜǘǓ ǛǌǘǏǓ ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǨ ǛǖǘǐǏǜǏ ǙǘǛǖǘǜǚǏǜǦ

ǗǊ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǖ ǙǘǚǜǊǕǏ www.eesti.ee
(Ǉ-ǝǛǕǝǍǒ ĺƭǚǊǐǎǊǗǒǗǝ ĺƱǎǘǚǘǌǦǏ ǒ ǘǟǚǊǗǊ
ǑǎǘǚǘǌǦǩ ĺ ƴǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ ǕǒǠǊ Ǚǘ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ).

ƴǘǍǎǊ ǌǛǜǝǙǒǜ ǌ ǛǒǕǝ E-TVL?
2014 Ǎ - ǙǏǚǏǟǘǎǗǥǓ Ǎǘǎ.
ƹǊǚǊǕǕǏǕǦǗǘ ǒǛǙǘǕǦǑǝǨǜǛǩ
E-TVL ǒ ǕǒǛǜ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǗǊ ǋǝǖǊǍǏ. ƯǛǕǒ ǚǊǋǘ-

2014

ǜǘǎǊǜǏǕǦ ǙǏǚǏǎǊǪǜ ǎǊǗǗǥǏ
ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǥǖ ǙǝǜǪǖ, ǜǘ ǌǚǊǡ
ǗǏ ǎǘǕǐǏǗ ǌǥǎǊǌǊǜǦ ǡǏǕǘǌǏǔǝ ǕǒǛǜǥ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ
ǗǊ ǋǝǖǊǍǏ.
ƷǊǡǒǗǊǩ Ǜ 01.01.2015 ǧǕǏǔǜǚǘǗǗǊǩ ǙǏǚǏǎǊǡǊ ǎǊǗǗǥǟ
ǕǒǛǜǊ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ

2015

ǛǜǊǗǘǌǒǜǛǩ ǎǕǩ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǏǓ ǘǋǩǑǊǜǏǕǦǗǘǓ. ƬǚǊǡ
ǋǘǕǦǢǏ ǗǏ ǌǥǎǊǪǜ ǡǏǕǘǌǏǔǝ
ǕǒǛǜǥ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǗǊ
ǋǝǖǊǍǏ.

ǚǘǌǦǏ ǒ ǘǟǚǊǗǊ ǑǎǘǚǘǌǦǩ ĺ ƴǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ
ǕǒǠǊ Ǚǘ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ);

3

ǁǜǘǋǥ ǑǗǊǜǦ, ǗǊ ǔǊǔǘǓ ǚǊǛǡǪǜǗǥǓ ǛǡǪǜ

ǋǘǕǦǗǒǡǗǊǩ ǔǊǛǛǊ ǎǏǕǊǏǜ ƬǊǖ ǙǕǊǜǪǐ,

ǙǚǘǌǏǚǦǜǏ, ǙǘǐǊǕǝǓǛǜǊ, ǎǊǗǗǥǏ ǛǌǘǏǍǘ ǚǊǛǡǪǜǗǘǍǘ ǛǡǪǜǊ ǗǊ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǖ ǙǘǚǜǊǕǏ
www.eesti.ee (Ǉ-ǝǛǕǝǍǒ ĺƭǚǊǐǎǊǗǒǗǝ ĺƱǎǘǚǘǌǦǏ ǒ ǘǟǚǊǗǊ ǑǎǘǚǘǌǦǩ ĺ ƵǒǡǗǥǏ ǎǊǗǗǥǏ)
ǒǕǒ ǙǘǑǌǘǗǒǜǏ ǗǊ ǒǗǞǘǚǖǊǠǒǘǗǗǥǓ ǜǏǕǏǞǘǗ ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǥ 16363;

4

ƲǑǌǏǛǜǒǜǏ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǩ ǘ ǑǊǔǚǥǜǒǒ ǕǒǛǜǊ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǌ ǛǘǘǜǌǏǜǛǜǌǒǒ Ǜ

ǘǋǘǨǎǗǘǓ ǎǘǍǘǌǘǚǪǗǗǘǛǜǦǨ ǝǛǜǗǘ ǒǕǒ ǙǒǛǦǖǏǗǗǘ;

5

ƺǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǦ ǙǏǚǏǎǊǛǜ ǎǊǗǗǥǏ ǕǒǛǜǊ
ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǡǏǚǏǑ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗ-

ǗǥǓ ǙǘǚǜǊǕ www.eesti.ee;

ee (Ǉ-ǝǛǕǝǍǒ ĺƭǚǊǐǎǊǗǒǗǝ ĺƱǎǘǚǘǌǦǏ

ǒ ǘǟǚǊǗǊ ǑǎǘǚǘǌǦǩ ĺƵǒǡǗǥǏ ǎǊǗǗǥǏ).

2

ƹǘǎǊǜǦ ǌ ǋǘǕǦǗǒǡǗǝǨ ǔǊǛǛǝ ǗǊ ǊǎǚǏǛ
info@haigekassa.ee ǑǊǩǌǕǏǗǒǏ Ǜ ǎǒǍǒ-

ǜǊǕǦǗǘǓ ǙǘǎǙǒǛǦǨ, ǘǜǙǚǊǌǒǜǦ Ǚǘ ǙǘǡǜǏ ǒǕǒ
ǙǚǒǗǏǛǜǒ ǌ ǚǏǍǒǘǗǊǕǦǗǘǏ ǘǜǎǏǕǏǗǒǏ ǋǘǕǦ-

ǛǖǘǜǚǏǜǦ ǗǊ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǖ ǙǘǚǜǊǕǏ

www.eesti.ee (Ǉ-ǝǛǕǝǍǒ ĺƭǚǊǐǎǊǗǒǗǝ ĺƱǎǘ-

1

ƷǊ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǖ ǙǘǚǜǊǕǏ www.eesti.

ǁǜǘ ǎǏǕǊǜǦ, ǏǛǕǒ ǩ ǗǏ ǌǒǐǝ ǗǊ
ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǏǗǗǘǖ ǙǘǚǜǊǕǏ Ǜǌǘǒ
ǕǒǛǜǥ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ?
ƻǌǩǐǒǜǏǛǦ, ǙǘǐǊǕǝǓǛǜǊ, Ǜ ǌǥǙǒǛǊǌǢǒǖ
ǕǒǛǜ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ ǌǚǊǡǘǖ.

ǁǜǘ ǎǏǕǊǜǦ, ǏǛǕǒ ǌ ǋǊǑǏ ǎǊǗǗǥǟ
ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǥ ǝ ǖǏǗǩ
ǘǜǛǝǜǛǜǌǝǏǜ ǚǊǛǡǪǜǗǥǓ ǛǡǪǜ ǒǕǒ ǩ
ǟǘǡǝ ǏǍǘ ǒǑǖǏǗǒǜǦ?

ǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǥ. ƫǕǊǗǔ ǑǊǩǌǕǏǗǒǩ ǗǊǓǎǪǜǏ ǗǊ
ǎǘǖǊǢǗǏǓ ǛǜǚǊǗǒǡǔǏ ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǥ
www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/
konto-piirkond.

ǁǜǘ ǎǏǕǊǜǦ, ǏǛǕǒ ǖǗǏ ǌǥǎǊǗ
ǙǘǎǜǌǏǚǐǎǊǨǣǒǓ ǘǛǌǘǋǘǐǎǏǗǒǏ
ǘǜ ǚǊǋǘǜǥ ǎǘǔǝǖǏǗǜ ǌǚǊǡǊ
ǒǗǘǛǜǚǊǗǗǘǍǘ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǊ?
ƻǙǚǊǌǔǝ ǗǊ ǋǝǖǊǍǏ, ǙǘǕǝǡǏǗǗǝǨ ǘǜ ǌǚǊǡǊ
ǒǗǘǛǜǚǊǗǗǘǍǘ ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǊ, ǙǚǏǎǘǛǜǊǌǦǜǏ

Ƭ ǋǘǕǦǗǒǡǗǘǓ ǔǊǛǛǏ ǝ ǔǊǐǎǘǍǘ ǑǊǛǜǚǊǟǘǌǊǗ-

ǛǌǘǏǖǝ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǨ, ǔǘǜǘǚǥǓ ǙǏǚǏǎǊǛǜ ǏǪ

ǗǘǍǘ ǒǛǙǘǕǦǑǝǏǜǛǩ ǜǘǕǦǔǘ ǘǎǒǗ ǚǊǛǡǪǜǗǥǓ

ǌ ǋǘǕǦǗǒǡǗǝǨ ǔǊǛǛǝ ǌǖǏǛǜǏ Ǜ ǗǏǘǋǟǘǎǒǖǥ-

ǛǡǪǜ, ǧǜǘ ǑǗǊǡǒǜ, ǡǜǘ ǌǛǏ ǎǏǗǏǐǗǥǏ ǔǘǖǙǏǗ-

ǖǒ ǎǘǙǘǕǗǒǜǏǕǦǗǥǖǒ ǎǘǔǝǖǏǗǜǊǖǒ.

ǛǊǠǒǒ (ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ Ǚǘ ǗǏǜǚǝǎǘǛǙǘǛǘǋǗǘǛǜǒ,

ǌ ǙǘǛǕǏǎǗǒǓ ǚǊǑ ǛǡǪǜ. ƯǛǕǒ ǟǘǜǒǜǏ ǙǘǕǝǡǒǜǦ

ǁǜǘ ǎǏǕǊǜǦ, ǏǛǕǒ ǝ ǖǏǗǩ
ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǦ ǒǗǘǛǜǚǊǗǗǘǍǘ
ǍǘǛǝǎǊǚǛǜǌǊ?

ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǨ ǗǊ ǗǘǌǥǓ ǚǊǛǡǪǜǗǥǓ ǛǡǪǜ, ǏǍǘ

E-TVL ǒǛǙǘǕǦǑǝǏǜǛǩ ǜǘǕǦǔǘ ǌǗǝǜǚǒ ǇǛǜǘǗǒǒ.

ǗǝǐǗǘ ǒǑǖǏǗǒǜǦ ǎǘ ǜǘǍǘ, ǔǊǔ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǦ

ƮǕǩ ǚǊǋǘǜǘǎǊǜǏǕǩ ǒǗǘǛǜǚǊǗǗǘǍǘ ǍǘǛǝǎǊǚ-

ǙǏǚǏǎǊǛǜ ǌ ǋǘǕǦǗǒǡǗǝǨ ǔǊǛǛǝ ǎǊǗǗǥǏ ǕǒǛǜǊ

ǛǜǌǊ ǌǚǊǡ ǌǥǎǊǛǜ ƬǊǖ ǋǝǖǊǐǗǥǓ ǎǘǔǝǖǏǗǜ,

ǔǘǖǙǏǗǛǊǠǒǒ ǑǊ ǕǏǡǏǗǒǏ Ǒǝǋǘǌ ǒ ǜ.ǎ.) ǙǏǚǏǌǘǎǩǜǛǩ ǗǊ ǘǎǒǗ ǒ ǜǘǜ ǐǏ, ǙǚǏǎǛǜǊǌǕǏǗǗǥǓ

ǙǘǎǜǌǏǚǐǎǊǨǣǒǓ ǘǛǌǘǋǘǐǎǏǗǒǏ ǘǜ ǚǊ-

ǋǘǜǥ.
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