Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

2017. AASTAST
HINDAB TEIE
TÖÖVÕIMET
TÖÖTUKASSA
Alates 2017. aastast hinnatakse töövõimetuse asemel töövõimet ning seda hakkab tegema Eesti Töötukassa. Töövõime hindamist tuleb taotleda siis, kui teie püsiva töövõimetuse otsuses nimetatud tähtaeg hakkab kätte jõudma. Kui soovite samal ajal
hinnata puude raskusastet, saate seda taotleda koos töövõime hindamisega. Sel juhul võite esitada taotluse nii Eesti Töötukassas kui Sotsiaalkindlustusametis.

1. TÄHTAEG LÄHENEB

Kätte hakkab jõudma teile määratud püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi tähtaeg.

2. KÜLASTAGE ARSTI

Kuue kuu jooksul enne uut töövõime hindamist peate käima perearsti,
eriarsti või töötervishoiuarsti vastuvõtul.

3. PÖÖRDUGE TÖÖTUKASSASSE

Töövõime hindamiseks tuleb pöörduda Eesti Töötukassasse teile määratud korduvekspertiisi tähtaja jooksul.

4. TÖÖVÕIME HINDAMINE

• Töövõime hindamise taotluse saate esitada Eesti Töötukassa maakondlikus esinduses, iseteenindusportaalis tootukassa.ee,
e-posti või posti teel.
• Töötukassa esinduses saate taotluse täita juhtumikorraldaja abiga. Kuna taotluse täitmine võtab aega, soovitame pöördumise
aja enne telefoni teel kokku leppida.
• Koos töövõime hindamise taotlusega saate esitada puude hindamise taotluse.
• Töövõimet hindab ekspertarst teie taotluse ja terviseandmete põhjal.
• Töötukassa teeb ekspertarsti arvamuse põhjal otsuse teie töövõime kohta.

PUUDUV TÖÖVÕIME

OSALINE TÖÖVÕIME

TOETUS: Eesti Töötukassa maksab teile TOETUS: Eesti Töötukassa maksab teitöövõimetoetust.
le töövõimetoetust. Toetuse saamiseks
peate olema aktiivne: otsima tööd, õpTEENUSED: Sotsiaalkindlustusamet ja kopima, töötama või olema hõivatud muu
halik omavalitsus osutavad teile vajaduse
tegevusega, mis annab õiguse töövõimekorral igapäevaelu toetavaid sotsiaalteetoetusele.
nuseid. Kui soovite otsida tööd, saate abi
ka Eesti Töötukassast.
TEENUSED: Eesti Töötukassa osutab teile vastavalt vajadusele tööturuteenuseid.
Igapäevaelu toetavaid sotsiaalteenuseid
osutavad vajaduse korral Sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus.

KÜSIGE LISAINFOT EESTI TÖÖTUKASSAST
Infotelefon: 15501 (E-N 8.30–16.45; R 8.30–15.30)
Skype: tootukassa
E-post: info@tootukassa.ee
Koduleht: www.tootukassa.ee/toovoimereform

TÖÖVÕIMELINE
TOETUS: Eesti Töötukassa maksab teile
tööotsingute ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust, kui te olete tööta ja
vastate hüvitise või toetuse saamise tingimustele.
TEENUSED: Eesti Töötukassa osutab teile vastavalt vajadusele tööturuteenuseid.
Igapäevaelu toetavaid sotsiaalteenuseid
osutavad vajaduse korral Sotsiaalkindlustusamet ja kohalikud omavalitsus.

