
Lisa 7 

 

 

Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad,  

muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 

 

 

1. Kokkuleppehindade rakendamine  

Tervishoiuteenuse osutaja osutab ja Haigekassa võtab tema poolt pakutavate teenuste eest 

tasu maksmise kohustuse üle piirhinnast madalama hinnaga (koefitsient 2 on väiksem, kui 

1,0), kusjuures Tervishoiuteenuse osutaja ei tohi nõuda, et kindlustatud isik osaleks 

tervishoiuteenuste loetellu kantud tervishoiuteenuse eest tasumisel lisaks 

tervishoiuteenuste loetelus, ravimite loetelus ja meditsiiniliste abivahendite loetelus 

märgitud omaosaluse maksmisele muul viisil, kui õigusaktides sätestatud alustel ja 

ulatuses: 

Eriala 
Teenuse 

tüüp 

Teenuse 

osutamise koht** 
Koefitsient 2* Märkused 

     
* täidetakse juhul, kui koefitsiendi suurus on väiksem, kui 1,0 

** punktis 2.5. sätestatud tingimuste kohaselt koduõendusteenuse osutamisel väljaspool teenuse osutamise 

kohta rakendatakse neile teenustele käesolevas punktis kokkulepitud kokkuleppehinda (koefitsienti 2). 

Kui on kokkulepitud mitu kokkuleppehinda (koefitsienti 2), siis rakendatakse suuremat kokkulepitud 

koefitsienti. 

 

2. Tervishoiuteenuse osutamise kohad 

2.1. Teenuse osutamise kohad juhul, kui HVA osutab teenust väljaspool oma 

põhitegevuskohta 

Eriala  Teenuse tüüp 
Teenuse osutamise 

koht  

Vastuvõtu aeg, muud märkused 
(täidetakse, kui pooled on selles 

eritingimusena kokku leppinud) 

    

 

Kokkulepitud teenuse osutamise kohas vastuvõtu aja muutmisest teavitab 

Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassat vastavalt lepingu üldtingimustele. Muudatused 

rakenduvad, kui pooled on selles kokku leppinud ja vormistanud käesoleva lisa 

muudatuse. 

 

2.2. Teenuse osutamise kohad, kus teenuseosutaja osutab teenust vastavalt riigihanke 

tulemustele 1 

Eriala  
Teenuse 

tüüp 

Teenuse osutamise 

koht  

Märkused  
(täidetakse, kui pooled on 

eritingimustes kokku leppinud)  

    

 

2.3. Riigihanke tulemusena osutab tervishoiuteenuse osutaja eriarstiabi või hambaravi 

või ennetuse projektide „Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel 

teel levivate haiguste ennetamine“, „Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud 

 
1 Täidetakse ka juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja osutab teenust ainult ühes teenuse osutamise kohas 



terviseriskide ennetamiseks“ või „Rinnavähi varajane avastamine“ raames teenust 

täiendavalt: 

Eriala või ennetuse 

projekti nimi või 

hambaravi 

Teenuse 

tüüp 

Teenuse osutamise 

koht 

Osutamise aeg õhtuti pärast 

kella 18:00 ja/või 

nädalavahetus(t)el 
(nädalapäev ja kellaaeg) 

    

 

Õhtuti pärast kella 18.00 ja/või nädalavahetustel eriarstiabi või hambaravi või ennetuse 

projektide raames teenuse osutamise aja muutmisest teavitab Tervishoiuteenuse osutaja 

Haigekassat kirjalikult 21. päeva enne muutuste rakendamist. Muudatused rakenduvad, 

kui pooled on selles kokku leppinud ja vormistanud käesoleva lisa muudatuse. 

 

 

2.4 Hambaraviteenuse ja ortodontia osutamise koha definitsioon  

Hambaraviteenuse ja ortodontia teenuse osutamise kohaks on riigihanke tulemusena 

valituks osutunud tervishoiuteenuse osutaja puhul vald või linn ja HVA-del tegelik 

teenuse osutamise koht kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega. 

 

Lisa 5 tabelis on märgitud teenuse osutamise kohad valla ja/või linna EHAK koodi ja 

valla ja/või linna nimi. 

 

Lisas 5 kokku lepitud teenuse osutamise kohtade lõikes on lubatud rahaliste kohustuste 

summa kõikumine kuni 10% teenuse osutamise koha rahalisest mahust.  

Kui tegevuskohtade vaheline eeldatav rahalise mahu kõikumine kujuneb suuremaks kui 

10%, esitab Tervishoiuteenuse osutaja digiallkirjastatud taotluse lepingumahtude 

sihtpunktide vahelise jaotuse muutmiseks. Taotluses tuuakse ära muudatuse põhjus. 

Haigekassa hindab Tervishoiuteenuse osutajalt saadud  põhjendust ja annab teada oma 

otsuse taotluse rahuldamise/mitte rahuldamise osas hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. 

 

2.5 Koduõendusteenuse osutamise koha definitsioon 

Koduõenduse teenuse osutamise kohaks on riigihanke tulemusena valituks osutunud 

tervishoiuteenuse osutaja puhul kohaliku omavalitsuse üksus (vald või linn) ja HVA-del 

tegelik teenuse osutamise koht kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega.  

 

Lisa 6 tabelis on märgitud teenuse osutamise kohad valla ja/või linna EHAK koodi ja 

valla ja/või linna nimi. 

 

Kuni 10% lisas 6 kokku lepitud koduõendusteenuse kogumahust võib olla osutatud 

väljaspool lisas 6 kokku lepitud teenuse osutamise kohti. 

Lisas 6 kokku lepitud teenuse osutamise kohtade lõikes on lubatud rahaliste kohustuste 

summa kõikumine maksimaalselt 10%.  

 

Kui tegevuskohtade vaheline eeldatav rahalise mahu kõikumine kujuneb suuremaks kui 

10% esitab Tervishoiuteenuse osutaja digiallkirjastatud taotluse lepingumahtude 

sihtpunktide vahelise jaotuse muutmiseks. Taotluses tuuakse ära muudatuse põhjus. 

Haigekassa hindab Tervishoiuteenuse osutajalt saadud  põhjendust ja annab teada oma 

otsuse taotluse rahuldamise/mitte rahuldamise osas hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. 

 

 



2.6 Riigihanke tulemusena koduõendusteenuse osutaja täiendav tegevus 

Osutab hapnikravi protseduure 

järgnevates sihtkohtades:  

Osutab vajadusel teenust kõikidel 

nädalapäevadel, sh laupäevad , pühapäevad ja 

riiklikud pühad järgnevates sihtkohtades:  

  

 

2.7 Vähemalt 19-aastastele kindlustatud isikutele osutatav plaaniline hambaravi  

Vähemalt 19-aastastele kindlustatud isikutele osutatakse hambaravi vastavalt lepingu 

lisas 5 kokkulepitud teenustele ja mahtudele. 

 

Vähemalt 19-aastastele kindlustatud isikule tervishoiuteenuste loetelus sätestatud 

meditsiinilisel näidustusel üldanesteesias hambaravi ja puuduva suuhügieeni 

võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikule hambaravi osutamisel võtab Haigekassa 

tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste loetelus nimetatud kõigi 

hambaraviteenuste eest loetelus sätestatud piirmääras. Tervishoiuteenuste loetelus 

vähemalt 19-aastastele kindlustatud isikutele sätestatud omaosaluse määra ei rakendata. 

 

2.8 Vältimatu hambaravi teenuse valmisoleku tagamine kvartalis pikendatud 

lahtioleku vältel (kood 2285K) 

Koodiga 2285K tähistatud vältimatu hambaravi valmisoleku tagamise teenust osutatakse 

puhkepäevadel ja riiklikel pühadel vähemalt 4 tundi päevas. 

 

Vältimatu hambaravi osutamise kellaeg: (märkida kellaaeg) 

 

2.9 Eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel kaasaantavate ravijuhtude erialade, 

teenuse tüüpide ja teenuse osutamise koha täpsustamine2 

Riigihanke tulemusel saadud 

eriala 
Kaasnevad juhud  

Eriala Teenuse tüüp Eriala Teenuse tüüp 
Teenuse 

osutamise koht 

     

 

Eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel päevaraviga kaasaantavaid ambulatoorse 

ravi ravijuhtusid kasutab Tervishoiuteenuse osutaja päevaravi saanud või saavate 

patsientide raviks enne või pärast päevaravi. 

 

Eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel statsionaarse raviga kaasaantavaid 

ambulatoorseid ravijuhtusid kasutab Tervishoiuteenuse osutaja statsionaarset ravi saanud 

või saavate patsientide ambulatoorseks raviks enne või pärast statsionaarset ravi ning 

statsionaarse raviga kaasaantavaid päevaravi ravijuhtusid on Tervishoiuteenuse osutajal 

õigus kasutada juhul, kui statsionaarset ravi osutama asudes selgub, et patsient viibib 

seoses tervishoiuteenuste osutamisega ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt 

samal päeval.  

 

Eriarstiabi riigihankes sätestatud tingimustel viljatusraviga kaasaantavaid günekoloogia 

eriala ambulatoorse ravi ja päevaravi ravijuhtusid kasutab Tervishoiuteenuse osutaja 

 
2 Täidetakse juhul, kui eriarstiabi hanke tingimustest lähtuvalt lisanduvad erialaga kaasuvad ravijuhud 



viljatusravi saanud või saavate patsientide raviks enne või pärast viljatusravi ravijuhtu 

(lisa 2 punkt 3.3.12.). 

 

2.10. Ennetuse projekti „Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalses teel 

levivate haiguste ennetamine“ lepingupartnerite määratlemine:  

  

Tervishoiuteenuse osutaja on: (märkida vastavasse lahtrisse x) 

 

Noortekabinet Noortenõustamiskeskus 

  

 

2.11. Statsionaarse hospiitsravi osutamine3 

Tervishoiuteenuse osutaja osutab statsionaarse hospiitsravi teenust.  

Teenuse osutamiseks loodud voodikohtade arv:  

 

3. Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 

Tervishoiuteenuse osutaja kohustub täitma riigihanke tulemusena eriarstiabis, õendusabis, 

ennetuses või hambaravis sõlmitud lepingut kooskõlas riigihankes esitatud pakkumuse 

andmetega, mille alusel haigekassa hindas ravikindlustuse seaduse § 36 lõike 4 punktis 2 

sätestatud asjaolu. Kui Tervishoiuteenuse osutaja ei täida lepingut kooskõlas riigihankes 

esitatud pakkumuse andmetega, mille alusel haigekassa hindas ravikindlustuse seaduse § 

36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu, on Haigekassal õigus vähendada järgmise aasta 

ravijuhtude arvu. 

 

 
3 Lisatakse lisasse 7 juhul, kui Tervishoiuteenuse osutaja nimetatud teenust osutab. 


