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JUHATUSE OTSUS 
 

30.august 2017. a nr 347 

 

Juhatuse 13. aprill 2016. a otsuse nr 152 „Perioodi 2016-2017. a laste hambaravi ja 

ortodontia ravi rahastamiselepingute täitmise kontrollimise korra kinnitamine“ 

muutmine 

 

 

Otsus tehakse Vabariigi Valitsuse 05.01.2001. a määruse nr 3 “Eesti Haigekassa põhikiri”       

§ 20 punkti 25 alusel juhatuse liikme Maivi Parv ettepanekul. 

 

1.  Muuta 13. aprilli 2016. a otsuse nr 152 punktiga 1 kinnitatud „Perioodil 2016-2017. a laste 

hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingute täitmise kontrollimise kord“ üldosa ja lisa 

4 ning kinnitada need uues redaktsioonis (käesoleva otsuse lisad).  

2. Määrata punktiga 1 kinnitatud „Perioodil 2016-2017.a laste hambaravi ja ortodontia ravi 

rahastamise lepingute täitmise kontrollimise korras“ nimetatud kohustuste täitmise eest 

vastutavateks lepingute haldurid. 

3. Tunnistada kehtetuks 13. aprilli 2016. a otsuse nr 152 „Perioodil 2016-2017. a laste 

hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingute  täitmise kontrollimise korra kinnitamine“ 

punktiga 1 kinnitatud korra üldosa ja lisa 4. 

 

 

 

Tanel Ross 

Juhatuse esimees 

 

 

Lisad: 

1. Perioodil 2016-2017. a laste hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingute  täitmise 

kontrollimise kord 

2. Hambaravi valiku aluste kriteeriumite ja lepingu tingimuste kontrollakt  

 

 

 

Koostaja: Sirje Saarma, Katrina Koha  
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Kinnitatud 

Eesti Haigekassa juhatuse 

30. augusti 2017. a otsusega nr 347 

 

 

Perioodil 2016-2017. a laste hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingute  

täitmise kontrollimise kord 

1. Kontrollimise eesmärk on hinnata laste hambaravi ja ortodontia osutamist  ühtsetel alustel 

HVA haiglate ja valiku asutuste poolt. Valiku menetluses on seoses pädevuse hindamisega 

tõusetunud sageli küsimus asutuste võrdsest kohtlemisest, õhku on jäänud küsimus kas ja mis 

mahus HVA haiglad tagavad teenuse osutamise kehtivat pädevussertifikaati omavate arstide 

poolt. 

2016-2017. aastal on eesmärgiks laste hambaravi ja ortodontia teenuse osutamisel hinnata 

teenuse osutamise vastavust ravi rahastamise lepingu (edaspidi RRL) tingimustele, sealhulgas  

RRL lisa 7 punktis 3 sätestatud nõuetele, mille kohaselt tervishoiuteenuse osutaja kohustub 

täitma valiku tulemusena hambaravis sõlmitud lepingut kooskõlas valikumenetluses esitatud 

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

punktis 2 sätestatud asjaolu. Eelnimetatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused 

– hindamise aluseks on EHK nõukogu 01.11.2013. a otsuse nr 20 „Ravi rahastamise lepingu 

sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku väljakuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise 

lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ 

(edaspidi Alused) punktis 8 sätestatud kriteeriumid.  

2. Kontrolli teostamise põhimõtted 

2.1. Juhatuse poolt kinnitatud RRL-s sätestatud nõuete täitmise kontroll perioodil 01.04.2016 

kuni 31.12.2017 viiakse läbi Haldurite poolt. Perioodi jooksul kontrollitakse kõik 

lepingupartnerid, v.a  nn uued hambaravi valikupartnerid, kelle kontroll 2016. a I poolaastal 

viiakse läbi vastavalt juhatuse 30. detsember 2015. a otsusele nr 573.  

 

2.2. Kontrollimisel lähtutakse Aluste punktis 2.1.1. ja punktis 8 ning RRL-s sätestatud 

nõuetest.  

 

2.3. Lepingupartnerit hinnata laste hambaravi ja ortodontia erialadel iga teenuse osutamise 

koha (valiku alusel taotletud leping teenuse osutamiseks erinevates tegevuskohtades) osas 

eraldi.  

 

2.4. Kontrollimisel hinnatakse Alustes nimetatud ravikindlustuse seaduse § 36 lg 4 punktis 2 

sätestatud asjaolu hindamise aluseid järgmiselt (lisa 1): 

• laste hambaravi teenuste osutajat hinnatakse Aluste p 8.1. alusel; 

• ortodontia teenuste osutajat hinnatakse Aluste p 8.2. alusel 

• laste hambaravi ja ortodontia teenuste osutajaid hinnatakse Aluste p. 2.1.1 (koef). 

 

3. Kontrolli läbiviimine 

3.1.  PHO tagab ülevaate dokumentide esitamisest TIS-i, samuti ülevaate põhjendatud pöör-

dumistest sotsiaalministeeriumi juures tegutseva Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomis-

joni poole. Haldurid teostavad kontrolliks vajalike üldiste lisaandmete väljavõtt haigekassa 

andmebaasist. 
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3.2. Perioodil 01.04.2016.a kuni 31.12.2017.a kavandatavate kontrollide planeerimisel lähtub 

haldur lepingupartnerite varasemate kontrollide toimumisest ja tõusetunud vajadusest. Kont-

rolli läbiviimise järgselt koostatakse kontrollakt (lisa 4). Kontrollakti allkirjastavad kontrolli 

teostanud osakonna juhataja ja vastutav juhatuse liige. 

3.3. RRL tingimuste kontrolli käigus kontrollitakse vastavalt käesoleva otsuse lisale 3  RRL 

üldtingimuste lepingupunktide: 3.6; 4.1.6; 4.1.9; 5.1.2; 5.1.9; 5.1.13. ja RRL lisa 7 punkti 2.3 

täitmist. 

3.4. Pärast punkti 3.3. täitmist  täidab Haldur hindamistabeli A ja B osad kohapealsete kont-

rollide ja teostatud päringute tulemuste alusel, kandes sinna järgmise info (lisa 2): 

3.4.1. märge vastavuse või mittevastavuse  (vastab/ei vasta) kohta RRL tingimustele lepingu-

punktide kaupa;  

3.4.2 valikupartneri esitatud mittevastavuste põhjendused;  

3.4.3. hinnang rikkumise ulatusele ja põhjendatud ettepanek rakendatava meetme (nt RRL 

ravijuhtude vähendamine) osas juhul, kui partner ei likvideeri puudust etteantud tähtaja jook-

sul. 

3.4.4. Olulistest rikkumistest, kui partner ei likvideeri puudust talle selleks antava tähtaja 

jooksul, teavitab Haldur PHO-d; vajadusel teeb Haldur eelarvekomisjonile kokkuvõtte. 

3.5. Haldur esitab kokkuvõtted  

(punktis 3.4 märgitud hindamistabeli kujul) kontrolli tulemustest poolaastate kaupa. PHO 

koondab kontrolli kokkuvõtted lähtudes kontrolli tulemustest, sh vajalikest 

jätkutegevustest. Kontrolli järelduste edasisi tegevusi  arutatakse eelarvekomisjoni 

koosolekul.   

 

3.6. Kontrolli läbi viinud osakonna assistent sisestab lõpetatud kontrollide (kontrollid mille 

tulemust partner ei ole vaidlustanud ja/või mida puudutavad vaidlused on lõppenud) andmed 

(kontrollitud asutus, valdkond, eriala, kontrolli liik, kontrolli kokkuvõtte number, kontrolli 

kokkuvõtte allkirjastamise kuupäev) vastava aastanumbriga kaustas olevasse tabelisse 

\\haigekassa.ee\yldine\P_ravikindlustushyvitised\P3_yldarstiabi\Koduleht\Kontrollide_kokku

võtted iga kuu  25. kuupäevaks ja teavitab tabeli uuendamisest  TKOd . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P3_yldarstiabi/Koduleht/Kontrollide_kokkuvõtted
file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P3_yldarstiabi/Koduleht/Kontrollide_kokkuvõtted
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Kinnitatud 

Eesti Haigekassa juhatuse 

30. augusti 2017. a otsusega nr 347 

 

 

Lisa 4 

 

Perioodil 2016-2017.a laste hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingu tingimuste  

täitmise kontrollimise korra juurde 

 

Hambaravi valiku aluste kriteeriumite ja lepingu tingimuste  kontrollakt nr. …. 

Koostatud         ……............... 20….a. 

Eesti Haigekassa ……..osakond 

Halduri nimi: 

Tervishoiuteenuse osutaja :  

Teenuseosutaja juhi nimi: 

Teenuse osutamise koht: 

Kontrolli läbiviimise aluseks on Eesti Haigekassa seaduse § 2 lg 2 punkt 4 ja ravi rahastamise 

leping. Partneri ravi rahastamise lepingu (edaspidi RRL) lisa 1 ja lisa 7 tingimuste kontroll 

teostati:  

- Haigekassa, Eesti E-tervise SA andmebaasi ning Terviseameti tervishoiutöötajate re-

gistri andmete, 

- kodulehe (olemasolul) andmete ja 

- kohapealse kontrolli  (kontrolli kuupäev……) alusel. 

RRL lisa 7 punktis 3 sätestatud nõude hindamise aluseks on EHK nõukogu 01.11.2013. a ot-

suse nr 20 „Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks tervishoiuteenuse osutajate valiku välja-

kuulutamise põhimõtted, ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja 

lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused“ (edaspidi Alused) punktis 8 sätestatud kriteeriu-

mid ja valikul esitatud taotluses toodud andmed.  

 

Tabel 1: Valiku kriteeriumite kontrolli tulemused Aluste p 8.1. osas laste hambaravis 

tegevuskohas……………………… (täidetaks vaid valiku asutusel)  

 

Valikul ja ko-

hapeal hinda-

mise alused  

Valikul saa-

dud hinda-

mispunktid 

Kontrolli-

misel saa-

dud hin-

damis-

punktid 

Selgitus kontrolli 

tulemusel antud hin-

damispunktide kohta 

Hinnang kontrolli tule-

musele 

 

(tingimus on/ei ole täide-

tud) 
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Pädevushindamis

e läbinud arstide 

arv, kes on valiku 

kinnitamise 

otsuse 

kalendriaastale 

eelneva viie 

kalendriaasta 

jooksul läbinud 

pädevushindamis

e või samal 

perioodil 

lõpetanud 

residentuuri 

   

 
 

 

Tabel 2:Valiku kriteeriumite kontrolli tulemused Aluste p 8.2. osas ortodontias tegevus-

kohas………………………………….(täidetakse valiku asutusel) 

 

Hindamise alu-

sed valikul ja 

kohapeal 

Valikul saa-

dud hinda-

mispunktid 

Kontrolli-

misel saa-

dud hin-

damis-

punktid 

Selgitus kontrolli 

tulemusel antud hin-

damispunktide kohta 

Hinnang kontrolli tulemu-

sele 

Pädevushindamis

e läbinud arstide 

arv, kes on valiku 

kinnitamise 

otsuse 

kalendriaastale 

eelneva viie 

kalendriaasta 

jooksul läbinud 

pädevushindamise 

või samal 

perioodil 

lõpetanud 

residentuuri 

   

 
Tingimus on/ei ole täidetud 

 

Tabel 3. RRL lisa 1 tingimuste kontrolli tulemused: 

 

RRL 

lisa 1 

punkt 

Kontrollitud RRL lisa 1 

tingimus 

/tervishoiuteenuse osuta-

ja kohustub/ 

Kontrolli tulemusel tu-

vastatu lühikirjeldus 

(Haigekassa andmebaas, 

TIS, ravijärjekorra 

aruanded, TA) 

Kohapealse kontrolli tulemu-

sel tuvastatu lühikirjeldus 

5.1.2. Tagama teenuse osutamise 

selleks vajalikku pädevust 

omavate spetsialistide poolt 

  

5.1.9. Edastama andmed ja informat-

siooni teenuse osutamise koh-

ta õigusaktides sätestatud 

tingimusetel ja tähtaegadel 

ravikindlustuse andmekogus-

se, TIS-i ja teistesse riigi info-

süsteemi kuuluvatesse andme-

kogudesse 

  



6 
 

4.1.6. Pidama ravijärjekorda vasta-

valt tervishoiuteenuse korral-

damise seaduse § 56 lõike 1 p 

4 alusel sotsiaalministri keh-

testatud ravijärjekorra pidami-

se nõuetele ja võimaldama 

kindlustatud isikul registreeri-

da end ravijärjekorda vähe-

malt 4 kalendrikuud, ravikind-

lustusseaduse § 70 lõikes 3 

nimetatud saatekirjata juhtudel 

vähemalt 3 kalendrikuud et-

teulatuvalt kuni Lepingu raha-

listes lisades kokkulepitud 

ravijuhtude üldarvu ammen-

dumiseni 

 Partneril on/ei ole olemas ravijärje-

kordade pidamise reeglid  

 Järjekorda registreerimine on/ei ole 

avatud nõuetekohaselt  

4.1.9. Esitama Haigekassale elekt-

roonilise plaanilise ravijärje-

korra aruande 

  

4.1.2. Tagama teenuse osutamise 

vähemalt Haigekassa nõukogu 

kinnitatud ravijärjekorra 

maksimumpikkuse 

jooksul 

Andmed viimase aruande seisu-

ga 

4. vaba aeg kohapeal 

5.1.13. Panema kindlustatud isikutele nähtavale kohale ja veebilehele (selle olemasolu korral) teabe teenuse 

osutamisega seotud järgmistest asjaoludest: 

5.1.13.1. Lepingu olemasolu haigekas-

saga; 
  

5.1.13.2. Visiiditasu määrad ja nende 

rakendamise tingimused; 
  

5.1.13.3. Tasuliste teenuste osutamise 

tingimused ja hinnakiri; 
  

5.1.13.5. Ravijärjekorra pidamise reeg-

lid 
  

5.1.13.6. Kaebuste lahendamise kord   
5.1.13.7. Haigekassa ja Terviseameti 

kontaktandmed /pöördumiseks 

ettepaneku või kaebusega) 

  

3.6. Tervishoiuteenuse osutaja ei 

tohi nõuda, et kindlustatud isik 

osaleks tervishoiuteenuste 

loetellu kantud tervishoiutee-

nuse eest tasumisel lisaks 

tervishoiuteenuste loetelus, 

ravikindlustuse seaduse § 43 

lõike 1 alusel kehtestatud 

ravimite loetelus ja ravikind-

lustuse seaduse § 48 lüike 4 

alusel kehtestatud meditsiini-

seadmete loetelus märgitud 

omaosaluse maksmisele muul 

viisil kui õigusaktides sätesta-

tud alustel ja ulatuses 

  

5.1.1. Tagama kindlustatud isikule 

arstiteaduse üldisele tasemele 

vastavate teenuste osutamise, 

lähtudes heade kliiniliste 

tavade põhimõtetest ja kasu-

tades Eestis aktsepteeritud või 

rahvusvaheliselt tunnustatud 

tõenduspõhiseid ravistand-

ardeid 

Põhjendatud kaebused Tervis-

hoiuteenuse kvaliteedi ekspert-

komisjoni 

 



7 
 

 

 

Tabel 4. Partnerite (laste hambaravi erialal) RRL lisa 7 tingimuste kontrolli tulemused (täi-

detakse neil, kes valikul pakkusid kokkuleppehinda või töötamist õhtuti, puhkepäevadel või kes 

osutavad teenust töövälisel ajal): 

RRL 

lisa 7 

punkt 

Kontrollitud RRL lisa 7 

tingimus 

Kontrolli tulemusel tu-

vastatu lühikirjeldus 

(haigekassa andmebaas) 

Kohapealse kontrolli tulemu-

sel tuvastatu lühikirjeldus 

1. Kokkuleppehindade ra-

kendamine 

 

 

                     

X 

2.3 Hambaravi valiku tule-

musena tervishoiuteenuse 

osutaja osutab hambaravi 

õhtuti pärast kella 18.00 

ja/või nädalavahetustel 

vähemalt kolm tundi nä-

dalas 

X  

 

 

Valiku kriteeriumite kontrolli tulemused, lisaselgitused, põhjendused (täidetakse valiku asutu-

sel): …………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Partneri RRL lisa 1ja lisa 7 tingimuste tulemused, lisaselgitused, põhjendused: 

…………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Muud käsitlemist leidnud teemad: 

Järeldused: 

Ettepanekud: 

Akti juurde kuuluvad järgmised materjalid: 

Akti allkirjastasid:      Tervishoiuteenuse osutaja esindaja: 

 

(nimi ja amet/vastutava osakonna juhataja)    (nimi ja amet) 

…………………………….    …………………………………….  

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

(nimi ja amet/valdkonna eest vastutav juhatuse liige)   

 …………………………….    
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/allkirjastatud digitaalselt/ 
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SELETUSKIRI 

Eesti Haigekassa juhatuse otsuse  

„Juhatuse 13. aprill 2016. a otsuse nr 152 „Perioodi 2016-2017. a laste hambaravi ja 

ortodontia ravi rahastamiselepingute täitmise kontrollimise korra kinnitamine“ 

muutmine“ juurde  

 .08.2017.a 

 

1. Otsuse vajalikkus 

Juhatuse otsus on vajalik 2017. a. laste hambaravi ja ortodontia ravi rahastamise lepingute 

täitmise kontrollimise korra täiendamiseks. Otsusega pikendatakse laste hambaravi ja orto-

dontia ravi rahastamise lepingute täitmise kontrollide läbiviimine ühtsete põhimõtete alusel 

2017.a lõpuni. 

 

Haigekassa soovib avalikustada kohapealsete kontrollide teostamise info kodulehel ning teha 

võimalikuks avalikkusel tutvuda läbi viidud kontrollide temaatikaga raviasutuste tasemel. 

Ühtlasi tekib avalikkusel võimalus huvi ja soovi korral tellida välja kontrollakte. Selleks, et 

tegelik kontrolli läbiviija isik oleks valiku tähelepanu eest kaitstud, allkirjastatakse kontrollak-

tid kontrolli teostanud osakonna juhataja ja vastutava juhatuse liikme poolt. Ka on kokkulepi-

tud kontrollaktide avalikustamise viis, assistentide ja TKO ülesanded.  

 

2. Otsuse rakendamisega seotud kulud, tulud ja finantseerimisallikad 

Otsuse rakendamiseks ei ole vaja täiendavaid tegevuskulusid. 

 

3. Otsusele järgnevad tegevused 

Otsuse järgselt hakatakse avalikustama kodulehel kohapealsete kontrollide teostamise infot.  

 

4. Alternatiivid otsusele 

Puuduvad. 

 

5. Otsuse rakendamisega seotud struktuuriüksused ning sellega kaasnevad organisat-

sioonilised muutused 

Otsuse rakendamisega on seotud kõik haldurite meeskonnad ja TKO. 

 

6. Muud otsuse rakendumiseks vajalikud otsused ja tegevused 

Puuduvad. 

 

7. Ülevaade, kellega on otsuseprojekti valmimist kooskõlastatud ning lühikokkuvõte 

avaldatud arvamustest 

Otsuse valmistas ette partnerihalduse osakond koostöös TKO ja halduritega kooskõlastades 

selle juriidilise osakonnaga. 

 

 

Koostaja: Sirje Saarma, Katrina Koha 

 


