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Üldarstiabi rahastamise lepingu lisatingimused 

 

 

1. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra §-is 6 nimetatud täiendavalt tasutavad teenused 

tasutakse järgnevalt: 

1.1. § 6 lõikes 1 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused uuringufondi arvelt, arvestades samas 

paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.2. § 6 lõikes 5 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused tegevusfondi arvelt;  

1.3. § 6 lõigetes 3, 4 ja 41 loetletud teenused, sh perearsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele 

lahangule vedu ja tehtud patoanatoomiliste lahangute ja nende tegemiseks vajalikud uuringud 

ning TIS-i vahendusel tervishoiuteenuste loetelus sätestatud eriarstide tehtud e-konsultatsioonid 

ning väljaheite uuringud, mis on teostatud jämesoolevähi sõeluuringu raames. 

1.4. § 6 lõikes 7 loetletud täiendavalt tasustatavad teenused teraapiafondi arvelt, arvestades samas 

paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga; 

1.5. punktides 1.1 ning 1.4 nimetatud piirangu ületamisel1 tasutakse teenuste eest vastavalt tasu 

maksmise kohustuse ülesvõtmise korra § 2 loetletud tingimustel. 

 

2. Lisatasu saamiseks Haigekassale Tervishoiuteenuse osutaja taotluse esitamise ja lisatasu 

maksmise kord. 

2.1. Koodiga 3059 (lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest) tähistatud 

lisatasu saamiseks esitab Tervishoiuteenuse osutaja taotluse Haigekassa kodulehelt 

kättesaadavalt vormil Haigekassale tasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Koodiga 

3059 tähistatud lisatasu makstakse, kui Tervishoiuteenuse osutaja on täitnud tervishoiuteenuste 

loetelus kehtestatud teenuse kohaldamise tingimused. Koodiga 3059 lisatasu, arvestades 

taotluses nimetatud teise pereõe töötamise koormust, kajastub lisa 1 punkti 6.6. kohaselt 

koostataval igakuisel koondarvel. 

2.2. Koodiga 3094 (lisatasu tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe 

eest) tähistatud lisatasu saamiseks esitab Tervishoiuteenuse osutaja taotluse Haigekassa 

kodulehelt kättesaadavalt vormil Haigekassale tasu saamise kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

Koodiga 3094 tähistatud lisatasu makstakse, kui Tervishoiuteenuse osutaja on täitnud 

tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuse kohaldamise tingimused. Koodiga 3094 lisatasu, 

arvestades taotluses nimetatud teise pereõe töötamise koormust, kajastub lisa 1 punkti 6.6. 

kohaselt koostataval igakuisel koondarvel. 

2.3. Koodiga 3067 (lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile) 

tähistatud lisatasu saamiseks esitab Tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks Haigekassale 

taotluse Haigekassa kodulehelt kättesaadaval vormil hiljemalt teenuse osutamisele eelneva kuu 

10. kuupäevaks. Koodiga 3067 lisatasu makstakse juhul, kui Tervishoiuteenuse osutajal on 

tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuse kohaldamise tingimused täidetud. 

2.4. Koodiga 3068 (lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele) tähistatud lisatasu saamiseks 

esitab Tervishoiuteenuse osutaja teenuse osutamiseks Haigekassale taotluse Haigekassa 

kodulehelt kättesaadaval vormil hiljemalt teenuse osutamisele eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

Koodiga 3068 lisatasu makstakse juhul, kui Tervishoiuteenuse osutajal on tervishoiuteenuste 

loetelus kehtestatud teenuse tingimused täidetud. 

2.5. Koodiga 3052 (lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse 

osutajale, v.a Tallinnas või Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu 

üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti) tähistatud  lisatasu 

saamiseks esitab Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse. 

Lisatasu saamise eelduseks on nimistust loobuva perearsti esitatud avaldus Terviseametisse 

 
1 Juhul, kui Tervishoiuteenuse osutaja koosseisus on mitu kinnitatud nimistuga perearsti, lähtub Haigekassa uuringufondi ja 

teraapiafondi rahalise mahu piiri puhul kõikide nimistute kohta leitud fondi mahust kokku. 



nimistust loobumise kohta. Taotluses nimetatud perioodil, kuid mitte rohkem kui 12 kuud, 

kajastub koodiga 3052 lisatasu lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel. 

2.6. Koodiga 3084 (lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga õe, tervishoiu tugispetsialisti, 

vaimse tervise õe või kliinilise psühholoogi eest) tähistatud lisatasu saamiseks esitab 

Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassa kodulehelt kättesaadaval vormil taotluse tasu saamise 

kuule eelneva kuu 10. kuupäevaks. Tervisekeskus saab tööle võtta ühe nimetatud spetsialistidest. 

Koodiga 3084 lisatasu, arvestades taotluses nimetatud spetsialisti töötamise koormust, kajastub 

lisa 1 punkti 6.6. kohaselt koostataval igakuisel koondarvel. 

 

3. Emakakaelavähi sõeluuring 

3.1. Alates 01.01.2021 põhineb emakakaelavähi varajase avastamise sõeluuring HPV/NAT 

analüüsile. Sõeluuringu korraldus ning kvaliteedi tagamise nõuded on kirjeldatud Haigekassa 

kodulehel leitavas tegevusjuhises „Emakakaelavähi sõeluuring“. Antud tegevusjuhis on 

sõeluuringu läbiviimise lahutamatuks osaks. 

3.2. Emakakaelavähi sõeluuringu ravijuht on raviarve, millel kajastuvad ühele isikule ühe 

haigusjuhu käigus osutatud teenused ning millele märgitakse diagnoosiks RHK-10 kood Z12.4 

(eri-sõeluuring emakakaelakasvaja avastamiseks). Raviarvele märgitakse tervishoiuteenuse 

tüüp 1. 

 

4. Kriteeriumid, millest lähtuda puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega 

isikutegrupi määramisel elupuhuse hambaravi (kood 9072) saamiseks. 

4.1. Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest nosoloogiast, mille tõttu patsient ei 

ole suuteline suuõõne hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral: 

4.1.1. intellektipuue (sügav vaimne alaareng); 

4.1.2. autistliku spektrumi häire; 

4.1.3. dementsus; 

4.1.4. muud psüühilised kõrvalekalded (näiteks krooniline raske psühhoos). 

4.2. Füüsilised, haigustest tingitud seisundid, mil isik ei ole suuteline suuõõne hügieeni protseduure 

läbi viima: 

4.2.1. halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset ja on tingitud kesknärvisüsteemi või 

neuromuskulaarse ühiku haigusest; 

4.2.2. liigutushäired (näiteks parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud düstoonia, raskekujuline 

tantstõbi); 

4.2.3. kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused (näiteks jäseme või selle olulise osa 

puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu). 

 

5. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele vältimatu abi ning vähipaikmete sõeluuringute raames ja 

EL kindlustatutele osutatud teenuste eest raviarve esitamise põhimõtted: 

5.1. Haigekassa võtab isikute vältimatu abi eest üle tasu maksmise kohustuse ulatuses, mis vastab 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 5 määratletud vältimatu abi mõistele.  

5.2. Esmase vastuvõtu korral rakendatakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3002 ja korduva 

vastuvõtu korral koodiga 3004 tähistatud teenuse piirhinda ja neile kohalduvaid tingimusi.  

5.3. Punktis 5.2. nimetatud teenustele lisaks osutatud teenuste, uuringute ja protseduuride eest tasub 

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

6. Haigekassa tasub ravikindlustusega hõlmamata isikute patoanatoomilise lahangu kulud ning 

lahangule viimise transpordikulu surma põhjuse tuvastamise seaduse § 14 lõikes 2 toodud 

juhtudel. 

 

7. Haigekassa tasub SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 nakkuskahtlase ravikindlustusega 

hõlmamata isiku diagnostilised uuringud, haiguse ravi ja nendega seotud tervishoiuteenused 



vastavalt tervise- ja tööministri 17.12.2018 vastu võetud määrus nr 60 „Ravikindlustusega 

hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu“ toodule. 

7.1. Esmase vastuvõtu korral rakendatakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3002 ja korduva 

vastuvõtu korral koodiga 3004 tähistatud teenuse piirhinda ja neile kohalduvaid tingimusi. 

7.2. Punktis 7.1. nimetatud teenustele lisaks osutatud teenuste, uuringute ja protseduuride eest tasub 

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

8. Asendusteenuse osutaja sõidukulu tasumine: 

8.1. Koodidega 3087 (asendusteenuse osutaja sõidukulu päevas arstile) ja 3088 (asendusteenuse 

osutaja sõidukulu päevas õele) tähistatud asendusteenuse osutaja sõidukulu tasumise aluseks on 

Terviseameti poolt Haigekassale esitatud ettepanek.  

8.2. Terviseameti otsusega kinnitatakse asendusteenust osutav Tervishoiuteenuse osutaja ja 

asendusteenuse osutamise periood. 

8.3. Koodidega 3087 ja 3088 tähistatud tasu makstakse, kui Tervishoiuteenuse osutaja on täitnud 

tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud tingimused. 

8.4. Tervishoiuteenuse osutaja esitab Haigekassale raviarve eelmises kuus asendusteenust osutanud 

arsti ja/või õe tegelikult töötatud päevade arvuga. Raviarve koostamise täpsemad selgitused on 

toodud Haigekassa kodulehel leitavas juhendis. 

 


