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Leping nr 3-4/7287
ravikindlustusega hõlmamata isikute vältimatu abi ja patoanatoomiliste
lahangute eest tasumiseks riigieelarves ettenähtud vahenditest
Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas …... veebruaril 2016. a
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, registrikood 70001952, asukoht Gonsiori 29,Tallinn
15027 (edaspidi Sotsiaalministeerium), keda põhimääruse alusel esindab kantsler Marika
Priske
ja
Eesti Haigekassa, registrikood 74000091, asukoht Lembitu 10, Tallinn 10114 (edaspidi
Eesti Haigekassa), keda Eesti Haigekassa seaduse ja Eesti Haigekassa põhikirja alusel
esindab juhatuse esimees Tanel Ross, keda edaspidi nimetatakse eraldi ka Pool või koos
Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel:
1. Lepingu objekt
1.1. Leping sõlmitakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 6 lõike 4 alusel.
1.2. Lepingu objektiks on ravikindlustusega hõlmamata isikute vältimatu abi, sh õe triaaž
erakorralise meditsiini osakonnas, elusdoonorile osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on
seotud rakkude, kudede või elundi hankimise ja käitlemisega ning elundi eemaldamise
tagajärjel tekkinud terviseseisundist tuleneva raviga; surnud doonorile ja potentsiaalsele
surnud doonorile osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede või
elundi hankimise ja käitlemisega; HIV-nakkuse testimine vastavalt juhisele
(http://www.esid.ee/cms/tl_files/failid/failid/HIV_testimise_ja_ravile_suunamise_uuendatud_ju
his_31.pdf),
HIV
positiivsete
ambulatoorsete
infektsioonhaiguste
teenused,
tuberkuloosihaigete isikute ravi; samuti kindlustamata tuberkuloosikahtlaste isikute ja
tuberkuloosihaigega kontaktis olnud kindlustamata isikute diagnostilised uuringud ja
patoanatoomiliste lahangute eest tasumine riigieelarves ettenähtud vahenditest.
1.3. Leping reguleerib 2016. aasta riigieelarve seaduses ravikindlustusega hõlmamata isikute
(edaspidi „kindlustamata isikud“) vältimatu abi tasumiseks määratud eraldise (edaspidi
„Eraldis“) sihtotstarbelise kasutamise sisulist kontrollimist Eesti Haigekassa poolt ning
kindlustamata isikute vältimatu abi eest tervishoiuteenuse osutajatele tasumist
Sotsiaalministeeriumi poolt.
2. Eesti Haigekassa õigused ja kohustused
2.1. Eesti Haigekassa kohustub:
2.1.1. vastu võtma ja töötlema 2016. aastal tervishoiuteenuse osutajate poolt esitatud
koondarveid, millele on lisatud raviarved (edaspidi „arved“), mis on esitatud järgnevate
teenuste osutamise eest:
2.1.1.1. kindlustamata isikutele osutatud vältimatu abi, sh õe triaaž erakorralise meditsiini
osakonnas; elusdoonorile osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede

või elundi hankimise ja käitlemisega ning elundi eemaldamise tagajärjel tekkinud
terviseseisundist tuleneva raviga; surnud doonorile ja potentsiaalsele surnud doonorile
osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede või elundi hankimise ja
käitlemisega;
2.1.1.2.
kindlustamata
tuberkuloosihaigete
isikute
ravi;
samuti
kindlustamata
tuberkuloosikahtlaste isikute ja tuberkuloosihaigega kontaktis olnud kindlustamata isikute
diagnostilised uuringud;
2.1.1.3. kindlustamata isikute patoanatoomilised lahangud ning lahangule viimise
transpordikulu surma põhjuse tuvastamise seaduse § 14 lõikes 2 toodud juhtudel;
2.1.1.4. HIV-nakkuse testimine vastavalt juhisele
(http://www.esid.ee/cms/tl_files/failid/failid/HIV_testimise_ja_ravile_suunamise_uuendatud_ju
his_31.pdf), HIV-positiivsete kindlustamata isikute ambulatoorsed infektsioonhaiguste
teenused.
2.1.2. kontrollima tervishoiuteenuse osutajate Lepingu punktis 2.1.1 nimetatud arvete ning
hinna vastavust ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega
kehtestatud Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelule ning vajadusel teenuse ulatuse
vastavust tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 5 määratletud vältimatu abi mõistele;
2.1.3. esitama tervishoiuteenuse osutajate poolt Haigekassale esitatud Lepingu punktis 2.1.1
nimetatud koondarved (ilma raviarveteta) Sotsiaalministeeriumile Lepingu lisas kokkulepitud
tähtaegadel ja korras, eeldusel, et raviarved ja koondarved tervikuna on Eesti Haigekassa
poolt kontrollitud, aktsepteeritud ja kuuluvad väljamaksmisele vastavalt õigusaktidele ja
Lepingule;
2.1.4. mitte aktsepteerima tervishoiuteenuse osutajate poolt kindlustamata isikute vältimatu
abi eest esitatud koondarvet ja selle koosseisus esitatud raviarveid, kui need ei vasta
õigusaktides ja käesolevas Lepingus sätestatud nõuetele;
2.1.5. pidama vältimatut abi vajanud kindlustamata isikute arvestust ning esitama
Sotsiaalministeeriumile selle kohta aruandluse vastavalt Lepingu lisas ettenähtud korras ja
tähtajal;
2.1.6. esitama viivitamatult Sotsiaalministeeriumi või Riigikontrolli nõudel kogu Lepinguga ja
selle täitmisega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni (s.h raamatupidamis- ja
finantsdokumendid).
2.2. Eesti Haigekassal on õigus nõuda, et tervishoiuteenuse osutaja vormistab raviarve
kindlustamata isikule vältimatu abi osutamise eest. Tervishoiuteenuse osutaja edastab Eesti
Haigekassale raviarve elektroonselt, arvestades arvetes sisalduva informatsiooni
konfidentsiaalsuse tagamise nõudega vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Eesti Haigekassa
võib tervishoiuteenuse osutajatega sõlmida raviarvete edastamise ja korra kohta
vastavasisulise lepingu.
3. Sotsiaalministeeriumi õigused ja kohustused
3.1. Sotsiaalministeerium kohustub:
3.1.1. tasuma tervishoiuteenuse osutajatele Eesti Haigekassa poolt Sotsiaalministeeriumile
esitatud Lepingu punktis 2.1.3 nimetatud koondarvete alusel ettenähtud summa Lepingu
lisas kokkulepitud tingimustel ja korras;
3.1.2. tasuma Eesti Haigekassale Lepingu punktis 2.1.1 nimetatud iga üksiku raviarve
õigsuse kontrollimise eest Lepingu lisas toodud tingimustel ja korras;

3.1.3. teavitama tervishoiuteenuse osutajaid Lepingus ja selle lisas kokkulepitud
kindlustamata isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest tasumise korrast ja raviarvete ning
koondarvete edastamise korrast ja tingimustest Eesti Haigekassale.
3.2. Sotsiaalministeeriumil on õigus kooskõlas õigusaktide ja Lepinguga igal ajal kontrollida
Eesti Haigekassa poolt Lepingu punktis 2.1.1 nimetatud arvete menetlemise vastavust
Lepinguga sätestatud tingimustele.
4. Poolte esindajad
4.1. Sotsiaalministeeriumi esindajaks Lepingu täitmisel tekkida võivate probleemide
lahendamisel ning Lepingu täitmise kontrollimisel on tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste (tel
626 9127, e-post heli.paluste@sm.ee).
4.2. Eesti Haigekassa esindajaks Lepingu täitmisel tekkida võivate probleemide
lahendamisel on finantsjuhtimise osakonna juhataja Pille Banhard (tel 620 8341, e-post
pille.banhard@haigekassa.ee).
5. Lepingu rikkumine
5.1. Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad
Pooled käesolevas Lepingus ja õigusaktides ettenähtud korras.
5.2. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu
sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Käesolevas Lepingus
mõistetakse vääramatu jõuna eriolukorda, erakorralist seisukorda, hädaolukorda ning
riigikogu või valitsuse akti, mis oluliselt takistab käesoleva Lepingu täitmist ja muid Lepingus
loetlemata asjaolusid, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna.
5.3. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.
6. Lepingu muutmine ja lõpetamine
6.1. Lepingut saab muuta vaid Poolte kirjaliku kokkuleppega. Lepingu muutmise soovist
teatab muudatust teha sooviv Pool teisele Poolele kirjalikult 4 (neli) nädalat ette.
6.2. Lepingu muutmine toimub kohustuslikult, kui õigusaktidega kehtestatud korras
muudetakse 2016. aasta riigieelarve seadust ning sellest tulenevad korrektuurid mõjutavad
otseselt kogu Lepingu rahalist mahtu.
6.3. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt
allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
6.4. Pooltel on õigus Leping lõpetada seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.
7. Teabe avaldamise kohustus
Pooltel on tulenevalt avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktidest 27 ja 32 ning § 32
kohustus avaldada andmed üldkasutatavate teenuste osutamise kohta, samuti muudatuste
kohta teenuste osutamise tingimustes ja hindades enne selliste muudatuste rakendamist;
ning kohustus avaldada muu teave ja dokumendid, mille avalikustamise kohustus on
sätestatud välislepingus, seaduses või selle alusel vastuvõetud õigusaktis. Teave tuleb
avalikustada veebilehel.

8. Teadete edastamine
8.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teisele Poolele Lepingus märgitud aadressile
või e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima
teist Poolt.
8.2. Poole nõue teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema
edastatud digiallkirjastatud kirjaga.
8.3. Pooltel on kohustus kirjalikult teavitada teist Poolt Lepingu täitmist takistavast asjaolust
ja selle mõjust Lepingu täitmisele. Teavitada tuleb 5 päeva jooksul arvates takistavast
asjaolust teada saamisest.
9. Lõppsätted
9.1. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus.
9.2. Lepingut kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016. a ning kehtib 31. detsembrini 2016. a.
Lepingu kohaselt osutatud tervishoiuteenustele tehtud kulutustele.
9.3. Leping on allkirjastatud digitaalselt.
10. Lepingu dokumendid
Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks on lisa „Arvete edastamise ja eraldiste
väljamaksmise kord“.
11. Poolte allkirjad:

(allkirjastatud digitaalselt)
Marika Priske
Kantsler

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Ross
Juhatuse esimees

Lisa
Lepingule nr 3-4/7287
ravikindlustusega hõlmamata isikute
vältimatu abi ja patoanatoomiliste lahangute eest
tasumiseks riigieelarves ettenähtud vahenditest

Arvete edastamise ja väljamaksmise kord
Sotsiaalministeerium ja Eesti Haigekassa lepivad omavahel kokku järgmises:
1. Tervishoiuteenuse osutaja esitab Eesti Haigekassale kindlustamata isikute vältimatu abi,
kindlustamata isikute HIV-nakkuse testimise, kindlustamata HIV-positiivsete isikute
ambulatoorsete infektsioonhaiguste teenuste, kindlustamata tuberkuloosihaigete isikute ravi,
samuti kindlustamata tuberkuloosikahtlaste isikute ja tuberkuloosihaigega kontaktis olnud
kindlustamata isikute diagnostiliste uuringute ning patoanatoomiliste lahangute teostamise
eest koondarve, millel on märgitud aruandekuul riigieelarvest taotletav summa. Elektroonselt
edastatud raviarved peavad olema vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel
sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras. Koondarvel tuleb maksjaks märkida
Sotsiaalministeerium ja arve peab vastama raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele.
Koondarve esitatakse aruandekuule järgneva kuu 7. (seitsmendaks) kuupäevaks.
2. Eesti Haigekassa kontrollib tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud koondarve ja
elektroonselt edastatud raviarvete vastavust Lepingu punktidele 2.1.1 ja 2.2. ning edastab
Sotsiaalministeeriumile ainult kontrollitud, aktsepteeritud ning väljamaksmisele kuuluva
koondarve 20 kalendripäeva jooksul arvates arvete saamisest.
3. Sotsiaalministeerium tasub Eesti Haigekassa poolt edastatud väljamaksmisele kuuluva
koondarve alusel tervishoiuteenuse osutajale.
4. Kui tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvete sisu ei vasta osaliselt või täielikult
Lepingu punktile 2.2. tagastab Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse osutajale kogu koondarve
koos väljamaksmisest keeldumise aktiga ning ettepanekuga esitada koondarve ainult Eesti
Haigekassa poolt aktsepteeritud raviarvete kohta.
5. Sotsiaalministeerium tasub tervishoiuteenuse osutajate poolt kindlustamata isikutele 2016.
aastal osutatud kindlustamata isikute vältimatu abi, kindlustamata isikute HIV-nakkuse
testimise, kindlustamata HIV-positiivsete isikute ambulatoorsete infektsioonhaiguste
teenuste, kindlustamata tuberkuloosihaigete isikute ravi,
samuti kindlustamata tuberkuloosikahtlaste isikute ja tuberkuloosihaigega kontaktis olnud
kindlustamata isikute diagnostiliste uuringute ning patoanatoomiliste lahangute teostamise
eest esitatud arved 30 päeva jooksul arvates Lepingu lisa punktis 2 nimetatud koondarve
saamisest.
6. Pooled lähtuvad kindlustamata isikute eest esitatud raviarvete õigsuse kontrollimisega
seotud jooksvate kulude katteks Eesti Haigekassale tasumisel alljärgnevast:
6.1. kindlustamata isikute raviarvete õigsuse kontrollimisega seotud jooksvate kulude
tasumise aluseks on raviarvete arvu ning ühe raviarve kontrollimise kulu korrutis;
6.2. raviarvete arvu prognoosimisel lähtutakse eelnevate aastate näitajatest;
6.3. 2016. aasta prognoositavaks raviarvete arvuks on 30 000 (kolmkümmend tuhat) ja ühe
raviarve õigsuse kontrollimise kuluks kokkuleppeliselt 0,64 (null koma kuuskümmend neli)

eurot (Eesti Haigekassa ei ole käibemaksukohuslane). Kui lepingu täitmise käigus on Eesti
Haigekassal alust prognoosida käesolevas punktis planeeritud raviarvete arvu suurenemist,
teatab ta sellest Sotsiaalministeeriumile Lepingu punktis 8 sätestatud korras 5 päeva jooksul
prognoosi tegemisest arvates;
6.4. Eesti Haigekassa esitab Sotsiaalministeeriumile üks kord kuus, hiljemalt 20.
kuupäevaks, arve raviarvete õigsuse kontrollimisega seotud jooksvate kulude katteks.
Sotsiaalministeerium tasub Eesti Haigekassa poolt esitatud arve 30 päeva jooksul vastava
arve saamisest arvates.
7. Eesti Haigekassa esitab Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonnale
üks kordaastas aruande vastavalt Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti
Haigekassa vahel 21. detsembril 2015. a sõlmitud lepingu tingimustele.

(allkirjastatud digitaalselt)
Marika Priske
Kantsler

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Ross
Juhatuse esimees

