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Hüvitise eesmärk 
•   Hüvitada tööülesannete täitmisel 

tervisekahjustust tingitud kahju 
õigusjärglaseta likvideeritud ettevõtete 
asemel.

• Kahju on otsene varaline kahju 
sissetuleku vähenemise näol või siis 
tervisekahjustuse tõttu ravikulude 
suurenemisest tingitud varaline kahju



Hüvitise esmane määramine

• Töötervishoiuarsti poolt on diagnoositud 
kutsehaigus (töötervishoiuarsti teatis 
kutsehaiguse diagnoosimisest)

• Tööinspektsiooni poolt on koostatud 
tööõnnetuse raport

• Tööealisel taotlejal on tuvastatud osaline 
või puuduv töövõime (Töötukassas), 

• vanaduspensioniealisel puude 
raskusaste 



Töötervishoiuarsti teatis

• Kutsehaiguse diagnoos

    kõik diagnoosid, mis on põhjustanud 
kutsehaigestumise (nt vibratsioontõbi ja 
kuulmislangus)

• Väljakujunemise periood

  kõik asutused, kus töötamine võis 
põhjustada KH



Osavastutus
• KH kujunes välja mitmes asutuses 

töötamisel

alusdokumendid:

- töötervishoiuarsti teatis

- tööraamat

-tööleping

Osavastutuse proportsiooni saamiseks 
arvutatakse esmalt:

- KH põhjustanud asutuses töötamise 
periood päevades (iga asutus eraldi)



Osavastutus

- Kogu kutsehaiguse väljakujunemise 
periood

(KH põhjustanud töötamine kokku – 
päevades).

Konkreetse asutuse osavastutuse suurus 
leitakse selles asutuses töötatud perioodi 
ja kogu KH väljakujunemise perioodi 
suhtena.

Osavastutus väljendatakse %, täpsusega 
kaks kohta pärast koma.



Sotsiaalkindlustusamet hüvitab 
tekkinud kahju juhul kui:

- asutus kus TÕ juhtus või KH välja 
kujunes on likvideeritud õigusjärglaseta

- tööealisel inimesel on Töötukassa poolt 
tuvastatud vähenenud töövõime (osaline 
või puuduv)

- On tekkinud otsene varaline kahju või 
saamata jäänud tulu (VÕS § 128)



Kahju hüvitamine
•  TÕ või KH tingitud tervisekahjustuse korral 

makstavat igakuist kahjuhüvitist vähendatakse 
Eesti Töötukassa poolt isikule makstud 
töövõimetoetuse või selle osa võrra, mis vastab 
KH või TÕ alasele töövõime kaotuse %-le.

• vanaduspensioniealisele isikule määratakse TÕ 
või KH tingitud tervisekahjustuse korral igal 
kuul makstav kahjuhüvitis tähtajatult.

• Tööealisel isikul osalise või puuduva töövõime 
korral tuvastab  KH või TÕ alase töövõime 
kaotuse % ekspertarst.



Hüvitamise ulatus

Hüvitatav osa = indekseeritud keskmine 
sissetulek  x kutsehaigusest põhjustatud 
töövõime kaotuse protsent

Näide keskmine sissetulek 600 eurot, TVM 
KH 60%

Hüvitatav osa 360 (600 x 60%)



Hüvitise arvestuse erisused:

• Hüvitise taotleja – jätkab töötamist samal 
töökohal;

• Tööealine  taotleja – ei tööta

• Tööealine taotleja, töötab osalise tööajaga või  
töökohal, mis ei põhjustanud 
kutsehaigestumist

• Vanaduspensionieas taotleja – ei tööta

• Vanaduspensionieas taotleja, töötab osalise 
tööajaga või teisel töökohal



Kahju hüvitamine kui KH saaja jätkab 
töötamist samal töökohal

• sissetuleku vähenemine peab olema 
põhjuslikus seoses kutsehaigusest 
tingitud töövõime vähenemisega.

•  kui sissetulek väheneb muude asjaolude 
tõttu, ei kuulu tekkinud kahju 
hüvitamisele. 



Kahju on tekkinud siis, kui KH ei ole 
võimeline enam endises ulatuses 
sissetulekut teenima, mitte aga igas 
olukorras, kus tal on diagnoositud 
kutsehaigus ja kindlaks määratud 
töövõimetuse ulatus

Vt riigikohtu lahend 
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asja
Nr=2-16-16328/28

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-16328/28
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-16-16328/28


Tööealine KH taotleja – ei tööta

• Õigus perioodilisele hüvitisele ja 
lisakuludele

• Hüvitise arvestus

- Hüvitatav osa= keskmine sissetulek x 
TVM %

--  Hüvitise suurus= hüvitatav osa  - TVT (või 
KH % vastav TVT) (  130 =360 – 230)

-  SKA osa = hüvitise suurus X likv asutuse 
osavastutus (53,95=  130 x 41,5%)



Vanaduspensionieas taotleja – ei 
tööta

• Õigus perioodilisele hüvitisele ja 
lisakuludele

• Hüvitise arvestus

- Hüvitatav osa= keskmine sissetulek x 
TVM %

- Hüvitatav osa = hüvitis

  - SKA osa = hüvitis X likv asutuse 
osavastutus (149,40 =  360 x 41,5%)



Vanaduspensionieas- töötav taotleja

Eeldatava keskmise sissetuleku suurus s.o 
töötasu mida võiks eelduslikult teenida 
arvestades säilinud töövõimet 
(indekseeritud keskmine kuusissetulek x  
säilinud töövõime protsent) on 240 eurot 
(600 x 40%)

Sissetulekute vahe hüvitatakse esitatud 
palgatõendi alusel. 

 



Vanaduspensionieas taotleja

Näide 1.  töötasu  300 eurot

 360 – (300 – 240) = 300 eurot  

Näide 2 Töötasu 200 eurot –hüvitis 
vähendamisele ei kuulu

360 = 360 eurot

Kui töötasu on suurem kui indekseeritud 
keskmine sissetulek siis hüvitis väljamaksmisele 
ei kuulu (suurem kui 600 eurot)



Muudatused 2018 -2019 aastal 

• Liigume taotlusvaba menetluse poole

• Teenused kliendile mugavamad

• Teenus lihtne ja kättesaadav



Garantiikirja taotlemine alates 
01.04.2018
1. Vali sobiv raviasutus ja broneeri 
taastusravi  aeg 

2. Helisita või saada e-mail sooviga 
garantiikirja väljastamiseks:

 - e-mail -

kahjuhuvitised@sotsiaalkindlustusamet.ee;

-telefon - 7447472 Velli; 7447475 Lily ja 
53028816 Milvi

mailto:kahjuh%C3%BCvitised@Sotsiaalkindlustusamet.ee


Pea meeles!

 helistades või meili saatmisel teata meile:

- oma nimi ja isikukood;

- Oma telefoninumber

- raviasutuse nimi 

- taastusravi algusaeg

- ravi kestvus päevades



Eriti oluline!

SKA poolt kuulub hüvitamisele:

- ambulatoorne taastusravi (ilma 
ööbimiseta) 14 päeva piirmäär 300 eurot;

- statsionaarne taastusravi (ööbimisega) 
10 päeva piirmääras 700 eurot;

- Kui SKA poolt hüvitav osa on %, siis tuleb 
osa summast tasuda kas endal või võtta 
kaasa asutuse garantiikiri



Sõidukulud raviasutusse

• Meie garantiikirja alusel raviasutuses 
viibimise puhul uut taotlust esitada vaja 
ei ole – hüvitame sõidukulud 0,10 senti 
kilomeeter raviasutuse arve saabumisel.

• Täiendavad sõidukulud (raviarstil; 
töötervishoiuarstil viibimine) hüvitatakse 
esitatud taotluse ja raviarsti tõendi alusel 
– kuludokumenti vaja lisada ei ole.



Tõendi taotlemine – alates 
01.04.2018

• Helista või saada e-mail sooviga tõendi 
väljastamiseks:

•  e-mail -

kahjuhuvitised@sotsiaalkindlustusamet.ee;

• telefon - 7447472 Velli; 7447475 Lily ja 
53028816 Milvi

mailto:kahjuhuvitised@sotsiaalkindlustusamet.ee


Pea meeles!

helistades või meili saatmisel teata meile:

- oma nimi ja isikukood;

- aadress või asutuse nimi, kellele tõend 
väljastada

-  Selgitus mille kohta tõendit soovid (KH % 
või KH suurus); kui soovid tõendit hüvitise 
või lisakulude suuruse kohta siis palun 
anna teada, mis ajast alates.



 Tõend -  KH suurus seoses 
indekseerimisega – 01.04.2019

• Väljastame tõendi automaatselt 2018 a 
pöördumise alusel;

• Tõend saadetakse kas asutusele või KH 
saajale  ilma uut taotlust esitamata  2019 
a aprillikuu jooksul.



Kui soovite kontrollida kas Teile 
väljastatakse tõend: 

• Helista või saada e-mail

•  e-mail -

kahjuhuvitised@sotsiaalkindlustusamet.ee;

• telefon - 7447472 Velli; 7447475 Lily ja 
53028816 Milvi

mailto:kahjuhuvitised@sotsiaalkindlustusamet.ee


Retseptiravimite hüvitamine alates 
01.01.2019
• Alates 1. jaanuarist 2019  maksame 

ravimihüvitist igakuiselt kindla summana

• Kõik kahjuhüvitise saajad, kes on 2017. 
või 2018. aastal ravimihüvitist taotlenud, 
saavad igakuist retseptiravimite hüvitist 
ilma täiendava taotluseta.



• Ravimihüvitise piirmääraks on 8,50 eurot 
kuus (100% hüvitamise korral) ehk 102 
eurot aastas. 

• Ravimihüvitist maksame iga kuu 12-ndal 
kuupäeval.



KH saaja, kes ei ole varem 
ravimihüvitist saanud

• Esitab ravimihüvitise määramiseks 
esimesel korral kuludokumendi

• Kui ostetud ravimid on näidustatud KH 
saaja KH või TÕ diagnoosiga makstakse 
edaspidi ravimihüvitist igakuuliselt ilma 
täiendavate kuludokumentideta.



Aastane kulu retseptiravimitele 
suurem kui 102 eurot

- saab aasta lõpus esitada täiendava           
   ravimihüvitise taotluse (kuludok vaja ei 
ole)

- Kui suurenenud ravikulud on seotud KH 
või TÕ raviga siis maksame täiendavat 
ravimihüvitist.

- Hüvitame ainult nende retseptiravimite 
maksumuse, mis on seotud KH või TÕ 
tingitud tervisekahjustuse raviga



AITÄH!
Milvi Haitov
nõunik
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