
 
JUHATUSE OTSUS 

 
26. oktoober 2016. a nr 394 

 
Täiendava lepingupartnerite valiku väljakuulutamine  laste hambaravis (sh hambahaiguste 

ennetus) Harju maakonnas Loksa linnas, Jõelähtme ja Raasiku vallas ning Pärnu maakonnas 
Pärnu linnas. 

 
 
Otsus tehakse ravikindlustuse seaduse § 2 lõike 2, § 29 lõike 2, § 33, § 36 lõigete 1, 2, 4–42, Eesti 
Haigekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 23 ja lõike 2 alusel kehtestatud Eesti Haigekassa  nõukogu 1. 
novembri 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 hindamise alused) punktide 1.2–1.4, 1.6, 11.2  ja 12.2 ning 
Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri“ § 20 punkti 25 alusel 
ning kooskõlas juhatuse 22. detsembri 2015. a otsusega nr 559 kinnitatud protseduuriga FJO-P-01-14 
“Eelarve koostamine ja täitmise jälgimine“, juhatuse 6. jaanuari 2016. a otsusega nr 11 kinnitatud 
protseduuriga PHO-P-02-13 „Ravi rahastamise lepingute sõlmimine ja haldamine“ ja juhatuse esimehe 
Tanel Ross’i poolt 09.01.2016. a kinnitatud juhendiga JPHO-P-02-01-1 „Tervishoiuteenuse osutajate 
valiku haldamine“ juhatuse esimehe Tanel Rossi  ettepanekul. 
 
1. Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) juhatus määrab hindamise aluste punktide 1.3 ja 1.6 alusel 
tervishoiuteenuse osutajate valiku läbiviimise aja, erialad, valikukohad ja teenuse vajaduse (ravijuhud), 
lähtudes RaKS § 36 lg 4 punktides 1 ja 7 sätestatud kriteeriumitest ehk kindlustatud isikute vajadusest 
teenuse järele ja teenuse kättesaadavusest ning riigi tervishoiupoliitika arengusuundadest.  
 
Hambaravi on esmatasandi tervishoiuteenus ja peab olema kättesaadav kindlustatutele võimalikult kodu 
lähedal. Seetõttu on valiku väljakuulutamisel hindamise aluste punktiga 1.6 määratud laste hambaravi ja 
hambahaiguste ennetuse (edaspidi ka laste hambaravi) valiku alla kuuluva teenuse osutamise kohaks  
kohaliku omavalitsuse üksus kui väikseim haldusüksus.  
 
2. Haigekassa juhatus kuulutas 26.03.2015. a otsusega nr 147 „Laste hambaravi (sh hambahaiguste 
ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine ravi rahastamise lepingute 
sõlmimiseks“ (edaspidi haigekassa juhatuse 26.03.2015. a otsus nr 147) välja valiku tervishoiuteenuse 
osutajatega ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks laste hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja 
ortodontia osutamiseks ajavahemikul 01.07.2015. a kuni 30.06.2019. a viidatud otsuse lisas 2 nimetatud 
valikukohtades. Valiku tulemused kinnitati 10.06.2015. a juhatuse otsustega nr 283-286, 16.06.2016. a 
otsusega nr 289 ja 18.06.2016. a otsusega nr 292.  
 
Olukorras, kus valitud lepingupartnerid ei kata tervishoiuteenuste nõudlust või lepinguperioodi jooksul 
lõpetatakse teenuse osutamine lepingupartneri poolt, on haigekassal õigus kuulutada välja täiendav valik. 
Arvestades käesoleva otsuse punktis 1 toodut ja lähtudes eesmärgist tagada laste hambaravi teenuse 
kättesaadavus võimalikult kodu lähedal, on tekkinud vajadus kuulutada välja täiendav valik Harju 
maakonnas Loksa linnas, Jõelähtme vallas ja Raasiku vallas ning Pärnu maakonnas Pärnu linnas laste 
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hambaravi teenuse osutajate leidmiseks. Valiku väljakuulutamise vajadust ja laste hambaravi 
valikumahtude (ravijuhud) määramise aluseid selgitatakse järgnevalt. 

2.1. Haigekassa juhatuse 26. märtsi 2015. a otsusega nr 147 kuulutati Loksa linnas välja valik kokku 
187 ravijuhule (2015. a II poolaastaks  89 ravijuhtu ja  2016. a I poolaastaks  98 ravijuhtu). Samuti 
kuulutati Jõelähtme vallas välja valik 1875 ravijuhule (2015. a II poolaastaks 903 ravijuhtu ja 2016. a I 
poolaastaks 972 ravijuhtu). 

Haigekassa juhatuse 29.04.2015. a otsuse nr 198 "Juhatuse 26. märtsi 2015. a otsuse nr 147 „Laste 
hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) ja ortodontia teenuste osutamise mahu ja kohtade kinnitamine 
ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks“ muutmine" (edaspidi haigekassa juhatuse 29.04.2015. a otsus nr 
198) punktiga 1 kinnitatud lisa 1 punktis 3.1 sätestatu kohaselt ei laekunud 2015. a läbiviidud laste 
hambaravi lepingupartnerite valikul Loksa linna  ja Jõelähtme vallas teenuse osutamiseks taotlusi. 

Loksa linnas osutas laste hambaravi teenust ka Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK), kelle lepingumaht ei 
katnud kogu laste hambaravi nõudlust  ja seetõttu kuulutati välja ka valik. Valikul ühtegi taotlust Loksa 
linnas teenuse osutamiseks ei esitatud. Käesoleva aasta suvest lõpetas ITK Loksa linnas laste hambaravi 
teenuse osutamise.  

Jõelähtme vallas ei ole laste hambaravi tervishoiuteenuse osutajat olnud aastaid. Tänaseks on Tallinna 
linnas tegutseval haigekassa lepingupartneril olemas Jõelähtme vallas (Lool) olemas tegevusluba ja 
kabinet ning on valmis osutama laste hamabravi teenuseid Jõelähtme vallas 

Vajadus  laste hambaravi teenuse järele on Loksa linnas ja Jõelähtme vallas olemas ning seetõttu on 
vajalik välja kuulutada täiendav hambaravi valik Loksa linnas ja Jõelähtme vallas.  
 
2.2. Vastavalt haigekassa juhatuse 26.04.2015. a otsuse nr 147 punktiga 3 kinnitatud lisale 2  kuulutati 
Raasiku vallas  välja valik kokku 1553 ravijuhule (2015. a II poolaastaks 748 ravijuhtu ja 2016. a I 
poolaastaks 805 ravijuhtu). Taotluse esitas üks teenusepakkuja Raasiku Hambaarstid OÜ. 
Lepingupartnerite valikumenetluse tulemusena sõlmiti ravi rahastamise lepingud laste hambaravi teenuste 
osutamiseks Raasiku vallas ühe  tervishoiuteenuse osutajaga: 
1) Raasiku Hambaarstid OÜ laste hambaravi leping 2015. a II poolaastal 751 ravijuhtu ja 2016. a I 
poolaastaks 808 ravijuhtu (kokku 1559 ravijuhtu) koos täiskasvanute vältimatu hambaravi juhtudega (6); 

Raasiku Hambaarstid OÜ alustas teenuse osutamist kahe hambaarstiga, kuid alates 2015. aasta lõpust 
töötab raviasutuses üks hambaarst. Partneri ravi rahastamise leping on uuel lepinguperioodil liiga suur, 
sest  ta taotles kogu mahtu, mis valikul välja kuulutati ja seetõttu lepingumahtu vähendati  2015 II 
poolaasta lepingut 268 ravijuhuni. 2015 a II poolaastal juba vähendatud lepingumahtude täitmine oli 
summas 100% ja ravijuhtude osas 141%.  
2016 a I poolaastaks valikul saadud lepingumaht (808 ravijuhtu vähendati 342 ravijuhuni), kuid ka selle 
vähendatud lepingu täitmine jäi summa osas alatäidetuks.  
2016 II poolaasta lepingu täitmine summa osas on ainult 8% ja RJ osas 9,4%.                                                                                  
Tänaseks on Raasiku vallas Arukülas olemas uus teenuse osutaja, kellel olemas tegevusluba ja töötav 
kabinet ning on valmis Raasiku vallas osutama laste hambaravi teenust.   

Praegune Raasiku vallas laste hambaravi teenust osutav lepingupartner ei suuda kogu vajadust katta ja 
seetõttu on vajalik välja kuulutada täiendav hambaravi valik Raasiku  vallas.  
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2.3. Haigekassa juhatuse 26. märtsi 2015. a otsusega nr 147 kuulutati Pärnu linnas välja valik kokku 10 
813 ravijuhule (perioodiks 2015. a II poolaastaks 4991 ravijuhtu ja  2016. a I poolaastaks  5822 
ravijuhtu). Vastavalt haigekassa juhatuse 29.04.2015. a otsuse nr 198 punktiga 1 kinnitatud lisa 1 punktile 
3.9 ja otsuse punktiga 2 kinnitatud lisale 2 kuulutati Pärnu linnas välja laste hambaravi lepingupartnerite 
valik kokku   18 719 ravijuhtu (perioodiks 2015. a II poolaasta 8640 ravijuhtu ja perioodiks 2016. a I 
poolaasta 10 079 ravijuhtu). 
Lepingupartnerite valikumenetluse tulemusena sõlmiti ravi rahastamise lepingud laste hambaravi teenuste 
osutamiseks Pärnu linnas 20-ne teenuseosutajaga. Valiku tulemusena sõlmiti leping ka aktsiaseltsiga 
Pärnu Hambapolikliinik laste hambaravi teenuste osutamiseks Pärnu linnas mahus 5379 ravijuhtu 
(perioodiks 2015. a II poolaasta 2516 ja perioodiks 2016 I poolaasta 2863 ravijuhtu).  

Kolm hambaarsti lahkusid aktsiaseltsist Pärnu Hambapolikliinik (uue nimega Unimed Kliinikud OÜ) ja   
moodustasid kaks uut asutust, millel tulemusena on aktsiaseltsi Pärnu Hambapolkliinik (uue nimega 
Unimed Kliinikud OÜ) leping alatäidetud. Lepingu alatäitmine viitab võimsuse puudumisele.  

Laste hambaravi teenuse kättesaadavus ei ole Pärnu linnas piisavalt tagatud, laste hambaravi kasutus 
oluliselt alla Eesti keskmise. Lisaks on lapsevanemad on avaldanud rahulolematust, et nad ei saa laste 
hambaid ravida endiste hambaarstide juures. 

Vajadus  laste hambaravi teenuse järele Pärnu linnas on olemas ning seetõttu on vajalik välja kuulutada 
täiendav hambaravi valik.  
 
3. Valikumenetluse tulemusena sõlmitud RRL partneritega (edaspidi valikupartner) RRL-de 2017. a 
rahaliste lisade sõlmimise aluseks on käesoleva valiku tulemused, haigekassa 2017. a eelarve ja RRL 
tingimuste täitmine 2016. a II poolaastal, sh ravijärjekordade info. 
 
4. Ravijuhu keskmine maksumus (edaspidi RJKM) lepitakse kokku RRL sõlmimise käigus.  

4.1 Haigekassa lähtub valikupartnerile pakutava RJKM-i kavandamisel eelkõige: 
a) teadaolevatest muudatustest tervishoiuteenuste loetelus; 
b) lepingupartnerite poolt 2014. aastal raviarvetel kajastatud ja teenuste struktuurist vastaval erialal 
vastavas ravitüübis; 
c) TTO poolsest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhinnast madalama hinna pakkumisest; 
d) kliinilistest audititest ja sihtvalikutest saadud informatsioonist. 
 
4.2 Laste hambaravi 2015. a valiku mahtude kavandamisel võeti aluseks Eesti keskmise ravijuhu 
maksumus, mis oli 2015. aastal 47,6 eurot. Lähtudes tervishoiuteenuste loetelus 2016. aastal jõustunud 
muudatustest on laste hambaravis käesoleva valiku mahtude kavandamisel aluseks võetud laste 
hambaravis Eesti keskmine ravijuhu maksumus, on 2016. aastal 51,5 eurot ja 2017. aastaks 
korrigeeritakse vastavalt kehtestatavatele hambaravi piirhindadele.  
 
5. Hambaravi valikupartneri RRL-i 2017. aasta I poolaastaks sõlmitavasse rahalisse lisasse lisatakse tema 
nõusolekul laste hambaravi mahule juurde täiskasvanud kindlustatud isikutele osutatava vältimatu abi 
(edaspidi vältimatu abi) ravijuhud ja rahaline maht järgmiselt:  
5.1. selle valikupartneri RRL-i, kes on osutanud vältimatut abi 2016. I poolaastal, lisatakse 80% 2016. a I 
poolaasta RRL-i vältimatu abi rahalisest mahust. Täiskasvanute vältimatu hambaravi Eesti keskmine 
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ravijuhu maksumus  on 2016. aastal 48,3 eurot ja mis 2017. aastaks korrigeeritakse vastavalt 
kehtestatavatele hambaravi piirhindadele. 
 
5.2. selle valikupartneri RRL-i, kellel ei olnud 2016. a RRL või kes ei osutanud 2016. aasta I poolaastal 
vältimatut abi, arvutatakse vältimatu abi lepingumaht 2016. a I poolaasta vältimatut abi osutanud 
valikupartnerite lepingutäitmise alusel. Selleks leitakse 2016. a I poolaastal osutatud vältimatu abi 
maksumuse osakaal 2016. aasta I poolaastal osutatud laste hambaravi maksumusest ehk vältimatu abi 
koefitsient. Valikupartneri laste hambaravi RRL-i rahalise mahu summa korrutatakse vältimatu abi 
koefitsiendiga. Saadud tulemusest võetakse 80%, et saada RRL-i lisatav rahaline maht. Lepingusse 
lisatava ravijuhtude arvu leidmiseks jagatakse saadud tulemus 2016. aastaks planeeritud täiskasvanute 
vältimatu hambaravi RJKM-ga 48,3 eurot ja mis 2017. aastaks korrigeeritakse 2016. aasta hinda vastavalt 
kehtestatavatele hambaravi piirhindadele. 

 
 
6. Taotluste esitamise tähtaeg on 11. november 2016. a. 
 
7. Taotlusi hinnatakse vastavalt hindamise alustele. Hindamise alused on avaldatud haigekassa veebilehel. 
 
 
Lähtudes eeltoodust haigekassa juhatus otsustab: 

1. kuulutada välja täiendav lepingupartnerite valik tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 
lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetamata tervishoiuteenuse osutajatega 
ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks laste hambaravi teenuste osutamiseks  Jõelähtme ja 
Raasiku vallas ajavahemikus 1. jaanuar 2017. a  kuni 30. juuni 2019. a  ning Loksa ja Pärnu linnas 
1. detsember 2016 kuni 30. juuni 2019. a.;  

2. kinnitada laste hambaravi valikumahud ja -kohad Jõelähtme ja Raasiku vallas perioodil 1. jaanuar 
2017. a kuni 31. detsember 2017. a. ja Loksa ning Pärnu linnas perioodil 1.detsember 2016. a. 
kuni 31.detsember 2017. a. (lisa 1); 

3. kinnitada taotluse esitamise nõuded (lisa 2);  

4. kinnitada taotluse soovituslik vorm (lisa 3); 

5. avaldada käesolev otsus haigekassa veebilehel hiljemalt 4. novembril 2016. a ja kuulutus valiku 
väljakuulutamise kohta ajalehes Eesti Päevaleht;  

6. käesoleva otsuse täitmise eest vastutab juhatuse esimees Tanel Ross. 
 
Haldusmenetluse seaduse kohaselt on isikul otsusega mittenõustumisel õigus esitada vaie Eesti 
Haigekassa juhatusele 30 päeva jooksul alates otsusest teadasaamisest. 

 
 
Tanel Ross 
Juhatuse esimees 
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Lisa 1. Täiendava valiku mahud  laste hambaravis Jõelähtme ja Raasiku vallas, Loksa ja Pärnu linnas  
Lisa 2. Taotluse esitamise nõuded 
Lisa 3. Hambaravi taotluse soovituslik vorm 
 
 
Koostajad: Endla Tempel, Tiiu Rudov  
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