
Selgitused ravijärjekorra tabeli täitmise kohta 
 
 
I Järjekorraandmete edastamine excel failiga 
 
Laadige kodulehelt http://www.haigekassa.ee/lepingud/lisad/leping_lisad_2004.htm 
järjekorra fail (lisa 11, ‘Ravijärjekorra aruande failistruktuur maha laadimiseks 
raviasutusele’):  
liikuge kursoriga lingi peale ja vajutage hiire parempoolset klahvi –> Save Target As 
ning salvestage fail oma arvutisse (My Documents, My Desktop vm). 

 
 

http://www.haigekassa.ee/lepingud/lisad/leping_lisad_2004.htm


Leidke oma arvutisse salvestatud fail, avage see ning asuge täitma: 
 
1. teenuse osutaja nimi – sisestage lahtrisse raviasutuse nimi, mille järjekorra 

andmeid esitate 
 



 
2. aruande kuupäev: sisestage järjekorra fikseerimise kuupäev (pp.kk.aaaa). 

HVA haigla – aruande kuule järgneva kuu 1. kuupäev (andmed esitatakse 
igakuiselt); 
ülejäänud lepingupartnerid – kvartalile järgneva kuu 1. kuupäev (andmed 
esitatakse kord kvartalis). 
 

 



 
3. teenuse osutaja kood Haigekassas: sisestage raviasutuse kood haigekassa 

infosüsteemis SAP (5-kohaline number). Vastav kood on tuleneb raviasutuse 
lepingu numbrist (lepingu esimesed 5 numbrit). 

 



 
4. aruande tüüp: 

HVA haigla – 
a) valige rippmenüüst KVARTAL, kui esitate 1. jaanuari, 1. aprilli, 1. juuli ja 1. 
oktoobri seisuga fikseeritud järjekorraandmed; 
b) valige rippmenüüst KUU, kui esitate teiste kuude andmed; 
ülejäänud lepingupartnerid – valige rippmenüüst KVARTAL. 
Rippmenüü avamine: liigute kursoriga lahtri peale ja vajutate hiire 
vasakpoolset klahvi. Lahtri paremasse serva tekib nool, vajutades noolel hiire 
vasakpoolset klahvi avaneb rippmenüü. 
 



 
5. profiili kood: valige rippmenüüst sisestatava eriala kood; koodi kirjeldus 

(nimetus) ilmub kõrvallahtrisse pärast koodi valimist. 
 

 



 
6. ravitüüp: valige rippmenüüst vastav ravitüüp, tüübi kirjeldus (nimetus) ilmub 

kõrvallahtrisse pärast tüübi valimist. 

 



 
7. vaba kuupäev: sisestage vaba kuupäev antud erialal 

Vaba kuupäev tähendab: 
• amb. eriarstiabis – neljanda vaba vastuvõtuajaga kuupäev antud erialal 

(pp.kk.aaaa); 
• stats. eriarstiabis – esimene vaba kuupäev hospitaliseerimiseks antud 

erialal (pp.kk.aaaa); 
• hambaravis – neljanda vaba vastuvõtuajaga kuupäev antud erialal 

(pp.kk.aaaa);  
• hooldusravis – esimene vaba kuu tervishoiuteenuse saamiseks 

(01.kk.aaaa). 
 

 



 
8. piirkondlik osakond: valige rippmenüüst vastav piirkondlik osakond, mille 

kindlustatute järjekorda antud erialal näitate 
201 – Harju; 
205 – Pärnu; 
206 – Tartu; 
209 – Viru. 
 

 



 
9. põhjuse kood: kõigepealt valige rippmenüüst põhjus 61 (lubatud ooteaja 

jooksul teenuse saajad) 

 



10. vastava põhjusega järjekorras olevate isikute arv: sisestage lubatud ooteaja 
jooksul teenuse saajate arv 

 
Näide: järjekorras ootab 100 inimest, kellest 70 pääseb ambulatoorsele 
vastuvõtule lubatud ooteaja jooksul ja 30 peab ootama lubatust kauem.  
Lahtrisse sisestatakse lubatud ooteaja jooksul vastuvõtule pääsevate inimeste 
arv 70. 

 
 

 



11. kui vastava eriala järjekorras ootab mingi hulk inimesi kauem, kui lubatud 
maksimaalne ooteaeg, näidatakse eraldi ridadel, millise põhjusega ning mitu 
inimest peab lubatust kauem ootama. 

1) korrake sammud 5-8 
2) valige järjekorra põhjuse kood (koodid 62-66) rippmenüüst 
3) sisestage vastava põhjusega järjekorras olevate isikute arv 

 
Näide: üle  lubatud maksimaalse ooteaja ootab 30 inimest. Neist 20 ootab 
kauem rahalise ressursi piiratuse tõttu ja 10 raviasutuse võimsuse vähesuse 
tõttu. Eraldi ridadel näidatakse ära mõlema põhjusega kauem ootavate 
inimeste arvud: ühel real valitakse põhjuse kood 62 (rahalise ressursi piiratus) 
ja sisestatakse isikute arv – 20 ning teisel real põhjuse kood 63 (raviasutuse 
võimsuse puudumine) ja sisestatakse isikute arv 10. 

 
 

Nii palju, kui on üle lubatud aja ootamiseks erinevaid põhjusi, tuleb ühe eriala 
kohta ridasid täita ja vastava põhjusega järjekorras olevate inimeste arvu näidata. 



 
12. kui järjekorra tekkimise põhjusena  on vajalik näidata sellist põhjust, mida 

koodide 62-65 hulgas kirjeldatud ei ole, valige järjekorra põhjuse kood 66 
(muu põhjus) ning sisestage muu põhjuse lühike selgitus ja muul põhjusel 
järjekorras olevate isikute arv. 

 
 
13. Täitke tabelit edasi nagu kirjeldatud punktides 5-12 ning lõpuks salvestage fail 

oma arvutisse. 
 

14. Saatke fail oma asukohajärgsele haigekassa piirkondlikule osakonnale (nt. 
Kliinikum saadab faili Tartu osakonnale, Lääne-Tallinna Keskhaigla Harju 
osakonnale, Läänemaa haigla Pärnu osakonnale jne).  

 
NB! Asukohajärgsele haigekassa osakonnale saadate kogu järjekorra andmed, 
(nt. Kliinikum saadab Tartu osakonnale andmed järjekorras olevate Tartu, 
Harju, Pärnu ja Viru osakonna kindlustatute kohta), ei ole vaja saata igasse 
osakonda eri faili. 

 
 
 
 
II Järjekorraandmete edastamine tekstifailiga 
Järjekorraandmed võib esitada ka tekstifailina, kui selle struktuur vastab Excel-failina 
andmete esitamisele. 
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