
 
 
 

 

  

 

NÕUKOGU OTSUS 

4. november 2022 nr 48 

 
Haiguste ennetamise projekti „Alkoholi tarvitamise häire ravi” teenuse osutajatega 

ravi rahastamise lepingu sõlmimise asjaolude hindamise alused ja lepingu tähtaja 

üle otsustamise tingimused 

Otsus tehakse Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 23 ja lõike 2 alusel kooskõlas § 2 

lõikega 1 ning lõike 2 punktiga 1, ravikindlustuse seaduse § 2 lõikega 2, § 34 ning § 36 lõigetega 

1, 2, 4, 41 ja 42 juhatuse ettepanekul. 

1. Üldsätted 

1.1.  Tervishoiuteenuse osutajatega1 ravi rahastamise lepingu (edaspidi leping) sõlmimise 

otsustamiseks hindab Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) ravikindlustuse seaduse 

(edaspidi RaKS) § 36 lõikes 4 sätestatud asjaolusid käesolevas otsuses sätestatud alustel ja 

korras. 

1.2. Leping sõlmitakse ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) § 34 sätestatud “Alkoholi 

tarvitamise häire ravi„ teenuse osutamiseks. 

1.3. Leping sõlmitakse tervishoiuteenuse osutajatega, kes esitavad haigekassale sellekohase 

taotluse ja kes vastavad käesolevas otsuses sätestatud hindamise alustele. 
1.4. Taotluste hindamisel on haigekassal õigus kontrollida hindamise alustele vastavust eelkõige 

taotleja juures kohapeal ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (edaspidi TTKS) §-s 591 

sätestatud tervise infosüsteemis (edaspidi tervise infosüsteem). 

1.5. Taotlejaga, kes ei vasta käesolevas otsuses sätestatud hindamise alustele, lepingut ei sõlmita.  

2. Lepingu sõlmimise üle otsustamise asjaolude hindamise üldised alused 

2.1. Lepingu sõlmimise üle otsustamise üldised hindamise alused on järgmised: 

2.1.1.  RaKS § 36 lõike 4 punktis 3 sätestatud asjaolu – teenuse hind – hindamise alus on 

järgmine:  

Hindamise alus 

Taotleja osutab kõiki „Alkoholi tarvitamise häire ravi” teenuseid kogu lepinguperioodil 

RaKS § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haigekassa 

tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhinnaga. 

 

 
1 Välja arvatud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud 

haiglad 
 



 

2.1.2.  RaKS § 36 lõike 4 punktis 8 sätestatud asjaolu – varasemate ravi rahastamise lepingute 

või sellesarnaste lepingute nõuetekohane täitmine taotleja poolt – hindamise alused on 

järgmised: 

Hindamise alused 

Haigekassa ei ole taotluse esitamise tähtpäeva kalendrikuule eelneval 12 kalendrikuul teinud 

taotlejale mis tahes erialal ja ravitüübil teenuse osutamiseks sõlmitud lepingu tingimuste 

rikkumise eest ühtki leppetrahvinõuet.* 

* Märkus: antud hindamise alust ei rakendata, kui haigekassa ja taotleja vahel ei ole taotluse 

esitamise tähtpäeva kalendrikuule eelneval 12 kalendrikuul kehtivat ravi rahastamise lepingut. 

2.1.3. RaKS § 36 lõike 4 punktis 9 sätestatud asjaolu – maksuvõlgnevuse olemasolu või 

puudumine ning tervishoiuteenuse osutaja üldine majanduslik seisund – hindamise alus on 

järgmine:  

Hindamise alus 

Taotlejal pole riiklike maksude võlgnevusi. Taotlejal võib olla maksuvõlg, kui see on täies 

ulatuses ajatatud ja graafikus tasumisel. 

Haigekassa kontrollib maksuvõla puudumist perioodil taotluse esitamise tähtpäevast kuni 

lepingu sõlmimiseni Maksu- ja Tolliameti kodulehe kaudu. 

 
2.1.4. RaKS § 36 lõike 4 punktides 8 ja 10 sätestatud asjaolu – varasemate lepingute 

nõuetekohane täitmine ning ravikindlustust ja tervishoidu reguleerivate õigusaktide 

nõuetekohane täitmine taotleja või temale tööd andva isiku poolt – hindamise alused on 

järgmised:  

Hindamise alused 

A. Terviseamet või Ravimiamet ei ole teinud taotlejale taotluse esitamise kalendripoolaastale 

eelneval 12 kalendrikuul kahte või rohkemat ettekirjutust mis tahes erialal ja ravitüübis. 

Hinnatakse Terviseameti ja Ravimiameti andmete alusel. 

B. Taotleja on esitanud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 591 sätestatud tervise 

infosüsteemi vähemalt 10 ambulatoorset psühhiaatria epikriisi taotluse esitamise tähtpäeva 

kalendrikuule eelneval 12 kalendrikuul. 

Hinnatakse tervise infosüsteemi andmete alusel. 

3. „Alkoholi tarvitamise häire ravi ” teenuse osutajaga lepingu sõlmimise üle 

otsustamise hindamise alused 

 

3.1.  RaKS § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu – teenuse osutamise kvaliteet ja tingimused 

– hindamise alused on järgmised:  

Hindamise alused 

A. Taotlejal on taotluse esitamise tähtpäeval kehtiv Terviseameti tegevusluba taotluses 

märgitud teenuse osutamise kohas ambulatoorse psühhiaatria teenuse osutamiseks.  

Tegevusloa olemasolu nõude täitmist kontrollitakse Terviseameti kodulehelt tegevuslubade 

registri lehe kaudu. 

B. Teenust osutab teenuse osutamiseks vajaliku  koolituse läbinud tervishoiutöötaja vajadusel 

koostöös koolituse läbinud tugispetsialistiga. 

4.  Ravi rahastamise lepingu tähtaeg 

 

4.1. Haigekassa sõlmib lepingu kuni viieaastase tähtajaga.  



4.2. Asjaolude hindamise tulemusena taotlejaga esimest korda lepingu sõlmimisel on lepingu 

tähtaeg vähemalt üks aasta. Lepingu tähtaega võib pikendada kuni nelja aasta võrra, kui 

taotleja ei ole esimese aasta jooksul lepingutingimusi rikkunud. 

 

5. Ravi rahastamise lepingu sõlmimiseks esitatud taotluste hindamine  

Taotluste hindamisel antakse iga asjaolu hindamise aluse kohta hinnang laekunud taotluses 

esitatud andmete ja dokumentide alusel ja/või haigekassa poolt kogutud tõendite ja 

andmekogude andmete alusel, kas käesolevas otsuses esitatud nõuded ja tingimused on täidetud 

või mitte. 
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