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EESTI HAIGEKASSA TERVISHOIUTEENUSTE LOETELU MUUTMISE 

TAOTLUS KOOS TÄITMISJUHISTEGA 

 

Juhime tähelepanu, et haigekassa avalikustab taotlused kodulehel. Konfidentsiaalne 

informatsioon, mis avalikustamisele ei kuulu, palume tähistada taotluse tekstis märkega 

„konfidentsiaalne“. 

 

1. Taotluse algataja 

1.1 Organisatsiooni nimi (taotleja) 
Tervishoiuteenuste loetelu muutmise 

ettepaneku (edaspidi taotlus) esitava 

organisatsiooni (edaspidi taotleja) nimi1. Kui 

taotlus esitatakse mitme erialaühenduse poolt, 

märgitakse taotluse punktis 1.1 taotluse 

algatanud erialaühenduse nimi ning seejärel 

kaasatud erialaühenduse ehk kaastaotleja nimi 

punktis 1.6. 

Eesti Haigekassa 

1.2 Taotleja postiaadress Lastekodu 48, Tallinn 

1.3 Taotleja telefoninumber 6 208 430, faks 6 208 449 

1.4 Taotleja e-posti aadress info@haigekassa.ee 

1.5 Kaastaotleja   

1.6 Kaastaotleja e-posti aadress  

1.7 Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi  Tiina Sats 

1.8 Kontaktisiku telefoninumber 620 8473 

1.9 Kontaktisiku e-posti aadress Tiina.sats@haigekassa.ee 

 

2. Taotletav tervishoiuteenus 

2.1. Tervishoiuteenuse kood 

tervishoiuteenuste loetelus olemasoleva 

tervishoiuteenuse korral  
Kui muudatus ei ole seotud loetelus 

kehtestatud konkreetse teenusega või on 

tegemist uue teenuse lisamise ettepanekuga, 

siis teenuse koodi ei esitata. 

Teenused, kus sisaldub digitaalse pildi arhiveerimise 

komponent, pindade komponent või operatsiooniruumi 

ressurss.  

2.2 Tervishoiuteenuse nimetus Üldkulude ülevaatamine 

 

 

 

2.3. Taotluse eesmärk 
Märkida rist ühe, kõige kohasema taotluse eesmärgi juurde. Risti lisamiseks vajutada sobilikul ruudul 

parempoolsele hiireklahvile ning avanenud menüüst valida „Properties“ – „Default value“ – „Checked“ 

 Uue tervishoiuteenuse lisamine loetellu 

 Uue ravimiteenuse lisamine loetellu 

 Uue ravimikomponendi lisamine olemasolevasse ravimiteenusesse 

 Uue tehnoloogia lisamine loetelus olemasolevasse teenusesse 

 Olemasolevas tervishoiuteenuses sihtgrupi muutmine (sh. laiendamine või piiramine) 

                                                 
1 Vastavalt Ravikindlustuse seaduse § 31 lõikele 5 võib taotluse esitada tervishoiuteenuste osutajate ühendus, 

erialaühendus või haigekassa. 
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  Eriala kaasajastamine (terve ühe eriala teenuste ülevaatamine) 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse piirhinna muutmine, mis ei tulene uue 

ravimikomponendi või tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse (nt. teenuses olemasoleva 

kulukomponendi muutmine)2 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kohaldamise tingimuste muutmine, mis ei tulene uue 

ravimikomponendi või uue tehnoloogia lisamisest olemasolevasse teenusesse  ega teenuse sihtgrupi 

muutmisest (nt. teenuse osutajate ringi laiendamine, teenuse kirjelduse muutmine)3 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse kindlustatud isiku omaosaluse määra, haigekassa poolt 

kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära muutmine4 

 Loetelus olemasoleva tervishoiuteenuse nimetuse muutmine5 

 Tervishoiuteenuse väljaarvamine loetelust6 

 Üldkulude ühikuhindade muutmine vastavalt määruse „Kindlustatud isikult tasu maksmise 

kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu 

arvutamise metoodika“ § 36 lõikele 27 

2.4 Taotluse eesmärgi kokkvõtlik selgitus 
Esitada lühidalt taotluse eesmärgi kokkuvõtlik selgitus, mida taotletakse ja millistel põhjustel. 

                                                 
2 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 6 
3 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2 ja 12 ning kui on kohaldatav, siis ka 7 ja 8 
4 Vajalik on täita taotluse punktid 1, 2, 5.1, 11.4 ja 12. 
5 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 
6 Vajalik on täita taotluse punktid 1-2 ja 5.1 
7 Vajalik on täita taotluse punktid 1 ja 2 ning seejärel esitada kuluandmed metoodika määruse lisades 12 ja 13 

toodud vormidel:   „Tervishoiuteenuse osutaja kulud ressursside kaupa“ ja  „Tervishoiuteenuse osutaja osutatud 

teenuste hulgad“   



Lk 3 / 3 

 

Taotlus eesmärk on üle vaadata digitaalse pildi arhiveerimise komponent, pindade kulu komponent 

(kulum, hooldus ja ülalpidamine) ning operatsiooniruumide sisustus. 

 

Digitaalse pildi arhiveerimise komponendi hindamiseks on vajalik analüüsida Pildipanga tegelikke 

kulusid. Esmakordselt analüüsiti Pildipanga tegelikke kulusid tervishoiuteenuste loetelu piirhindade 

määratlemiseks 2016. aastal, eelnevalt on lähtutud Pildipanga poolt kehtestatud hinnast. Esimene 

lähenemine on piirhindade kehtestamiseks soovitavam, kuna see tagab võrreldes teise lähenemisega 

optimaalsema hinnataseme. 2017. aastal teostatakse uus analüüs, kuna piltide jätkuv arhiveerimine 

nõuab täiendavaid investeeringuid järgnevatel aastatel. 2016. aastal uuendati ka digitaalse pildi 

arhiveerimise eest maksmise põhimõtet: piltide arhiveerimise kulu lisatakse valmisoleku tasusse, 

pildi vaatamise kulu (PAKS) jääb teenuste piirhinda. Sellest tulenvalt ei sõltu alates 2017. aastast 

raviasutuste kulu enam arhiveeritud piltide arvust ning muudatuse katab ka kardiogrammide 

arhiveerimist perearstide poolt. See muudatus võimaldab raviasutusel üha enam kasutada digitaalset 

pildipanka, mis lihtsustab röntgenülesvõtete ja muude meditsiiniliste ülesvõtete jagamist erinevate 

arstide, näiteks perearsti ja eriarsti vahel. Kuluandmete saamiseks pöördutakse SA Eesti Tervishoiu 

Pildipank poole. 

 

2017. aasta tervishoiuteenuste standardkuludes viidi lähtudes haiglate tegeliku kuluandmete 

analüüsist üldkulud optimaalsele tasemele, kuid pinna liigiti kulumis, kommunaalkuludes ja 

hoolduses erisusi ei tehtud, kuna puudusid vastavad andmed. Kuna tegelikkuses on vastavates 

kuludes pinna liigiti erisusi (nt on operatsiooniploki ehitamine kallim kui palatiploki) on ka 

hinnamudelis vajalik vastavad muudatused sisse viia, see tagab, et hinnakujundus peegeldab rohkem  

tegelikkust. Kuluandmete saamiseks pöördutakse Eesti Haiglate Liidu poole. 

 

Kaasajastamise kiiruse tõstmiseks ja lihtsustamiseks on võimalik ruumide kirjeldused hinnamudelis 

standardiseerida.  2016. aastal standardiseeriti palatid, vastuvõturuumid ja protseduuriruumid, 2017. 

aastal soovitakse standardiseerida operatsiooniruumid. Standardiseerimine on võimalik, kuna 

üldjuhul on operatsiooniruumid universaalsed. Sisustuse hankehindade saamiseks pöördutakse Eesti 

Haiglate Liidu poole. 

 

 

Taotluse esitamise kuupäev 15.01.2017 

Taotleja esindusõigust omava isiku nimi ja 

allkiri 
Elektroonsel esitamisel allkirjastatakse dokument 

digitaalselt ning nime alla lisatakse järgmine tekst 

"(allkirjastatud digitaalselt)". 

Tanel Ross 
allkirjastatud digitaalselt 

Kaastaotleja esindusõigust omava isiku nimi ja 

allkiri 
Kui taotlus esitatakse mitme erialaühenduse poolt, 

tuleb taotlus allkirjastada ka kaastaotleja poolt. 

Elektroonsel esitamisel allkirjastatakse dokument 

digitaalselt ning nime alla lisatakse järgmine tekst 

"(allkirjastatud digitaalselt)". 

 

 

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElqHQkr_RAhXhE5oKHS8zACYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpacs.ee%2F&usg=AFQjCNFhIxjA9uuGUNfixiNe7qvgM0tSuA&sig2=i2qoSwDx79tMorgK-NNJ2g&bvm=bv.144224172,d.bGs
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElqHQkr_RAhXhE5oKHS8zACYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpacs.ee%2F&usg=AFQjCNFhIxjA9uuGUNfixiNe7qvgM0tSuA&sig2=i2qoSwDx79tMorgK-NNJ2g&bvm=bv.144224172,d.bGs
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElqHQkr_RAhXhE5oKHS8zACYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpacs.ee%2F&usg=AFQjCNFhIxjA9uuGUNfixiNe7qvgM0tSuA&sig2=i2qoSwDx79tMorgK-NNJ2g&bvm=bv.144224172,d.bGs
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElqHQkr_RAhXhE5oKHS8zACYQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fpacs.ee%2F&usg=AFQjCNFhIxjA9uuGUNfixiNe7qvgM0tSuA&sig2=i2qoSwDx79tMorgK-NNJ2g&bvm=bv.144224172,d.bGs

