
 

JUHATUSE OTSUS 

 

21. juuni 2016. a nr 256 

 

Eesti Haigekassa Harju ja Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste 

ennetuse) teenuse osutajate täiendava valiku tulemuste ja lepingu sõlmimise kavade 

kinnitamine ning volituste andmine lepingute sõlmimiseks 

 

Otsus tehakse ravikindlustuse seaduse (edaspidi RaKS) §-de 35 ja 36, Eesti Haigekassa seaduse § 

2 lõike 2 punkti 1, § 3 punkti 1, § 26 lõike 1, § 31 lõike 1, § 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) ning Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 

3 “Eesti Haigekassa põhikiri” § 20 punktide 9 ja 25 alusel juhatuse esimehe Tanel Rossi ja 

liikme Kuldar Kuremaa ettepanekul. 

Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) juhatus kinnitas 12. mai 2016. a otsusega nr 200 

„Täiendava lepingupartnerite valiku väljakuulutamine laste hambaravis (sh hambahaiguste 

ennetus) Põlva maakonnas Ahja ja Mooste vallas, Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas ning 

Harju maakonnas Rae vallas“ (edaspidi valiku väljakuulutamise otsus) valikule kuuluvate laste 

hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) (edaspidi hambaravi) teenuste osutamise kohad 

(edaspidi valikukoht) ja valikule pandavate ravijuhtude arvu (edaspidi valikumaht).  

Haigekassa juhatus kuulutas valiku väljakuulutamise otsusega 14. mail 2016. a oma 

koduleheküljel välja täiendava lepingupartnerite valiku ravi rahastamise lepingu (edaspidi 

leping) sõlmimiseks alla 19-aastastele ja RaKS § 33 lõikes 2 sätestatud juhul vanematele kui 19-

aastastele kindlustatutele hambaravi teenuse osutamiseks, valikukohad, valikumahu ja juhised 

taotluste esitamiseks ning taotluste esitamise tähtaja. Vastavasisuline kuulutus avaldati 14. mail 

2016. a ajalehes Postimees.  

Valiku väljakuulutamise otsuse punkti 6 ja sama otsuse lisa 2 punktide 2 ja 5 kohaselt pidi 

valikumenetluses osalev teenuseosutaja (edaspidi taotleja) esitama taotluse hiljemalt 24. mail 

2016. a oma asukohajärgsele haigekassa osakonnale. 

Taotluste hindamisel lähtus haigekassa haldusmenetluse seadusest (edaspidi HMS), RaKS-st ja 

hindamise alustest. Hindamise tulemusel selgitati välja taotlejad, kellega haigekassa sõlmib 

lepingu kehtivusega 1. juulist 2016. a kuni 30. juunini 2019. a. Erandina sõlmib haigekassa 

kooskõlas RaKS § 36 lõikega 42 ja hindamise aluste punktiga 10.3 taotlejatega, kellega 

sõlmitakse leping esimest korda, lepingu kehtivusega üks aasta. Kui taotleja ei ole esimese aasta 

jooksul lepingutingimusi rikkunud, siis võib kooskõlas hindamise aluste punkti 10.3 teise 

lausega temaga sõlmitud lepingu tähtaega pikendada kuni 30. juunini 2019. a.  

Ettepanek lepingu sõlmimiseks tehakse nendele taotlejatele, kellel on otsuse tegemise ajal 

tegevusluba teenuse osutamiseks väljakuulutatud erialal väljakuulutatud teenuse osutamise kohas 

ja kes on saanud hindamise aluste alusel asjaolude hindamise tulemusena kõige enam punkte 

(hindamise alused, p 12.1). Taotlejal Virudent OÜ puudub tegevusluba käesoleva otsuse 

tegemise ajal, seetõttu talle lepingu sõlmimise ettepanekut ei tehta. 
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Vastavalt valiku väljakuulutamise otsuse punktile 3 on 2016. a II poolaasta ravi rahastamise 

lepingu rahaliste lisade sõlmimise aluseks valiku tulemused. 2017. a I poolaasta rahaliste lisade 

sõlmimise aluseks on vastavalt nimetatud punktile valiku tulemused, haigekassa 2017. a eelarve 

ja ravi rahastamise lepingute tingimuste täitmine 2016. a II poolaastal, sh ravijärjekordade info. 

Eeltoodust tulenevalt võib 2017. a I poolaasta ravi rahastamise lepingu rahalises lisas olev 

ravijuhtude arv erineda otsuse lisas 1 toodust. 

Juhatus otsustab: 

1. kinnitada haigekassa Harju ja Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste 

ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemused ravi rahastamise lepingute sõlmimiseks laste 

hambaravi (sh hambahaiguste ennetuse) teenuse osutamiseks (lisa 1); 

2. kinnitada haigekassa Harju ja Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste 

ennetuse) teenuse osutajate valiku hindamistabel (lisa 2); 

3. haigekassa Harju ja Tartu osakonna direktoril korraldada kooskõlas HMS-ga otsuse 

kättetoimetamine otsuses nimetatud oma vastutusvaldkonna tervishoiuteenuse osutajatele 

hiljemalt otsuse tegemise päevale järgneval päeval;  

4. kinnitada haigekassa Harju ja Tartu osakonna esitatud ravi rahastamise lepingute sõlmimise 

kavad laste hambaravis (sh hambahaiguste ennetus) ja täiskasvanute hambaravi vältimatus 

abis ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. detsember 2016. a järgimiselt:  

Tervishoiuteenuse osutaja Teenuse 

osutamise 

koht 

1.07.2016 – 31.12.2016 

Rahastatavate 

ravijuhtude arv  

Summa 

Vaida Hambakliinik OÜ Rae vald 320 16416 

Aleksandr Dovbõsh Hambaravi OÜ Ahja vald 90 4 616 

Aleksandr Dovbõsh Hambaravi OÜ Mooste vald 189 9696 

5. volitada ravi rahastamise lepingu haldureid: 

5.1. sõlmima käesoleva otsuse punktiga 1 kinnitatud lisas 1 nimetatud uute tervishoiuteenuse 

osutajatega ravi rahastamise leping vastavalt juhatuse 30.12.2013. a otsuse nr 497 “Ravi 

rahastamise lepingu üldtingimuste ja ravi rahastamise lepingu lisade 2-12 kinnitamine” 

punktiga 1 kinnitatud lisale 1, juhatuse 17.12.2014. a otsuse nr 536 “Ravi rahastamise 

lepingu lisade 2-12 uue redaktsiooni kinnitamine” punktiga 1 kinnitatud lisadele 8-12 ning 

02.12.2015. a otsuse nr 502 “Eesti Haigekassa juhatuse 17.detsembri 2014.a otsuse nr 536 

"Ravi rahastamise lepingu lisade 2-12 uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine” punktiga 

1 kinnitatud lisadele 2 ja 7 ajavahemikuks 01.07.2016. a kuni 30.06.2017. a ning sõlmima 

eelnimetatud otsuse nr 502 punktiga 1 kinnitatud rahalise lisa 5 perioodiks 01.07.2016. a 

kuni 31.12.2016. a vastavalt käesoleva otsuse punktile 4; 

6. ravi rahastamise lepingu halduritel: 

6.1. võtta ravi rahastamise lepingu sõlmimisel aluseks juhatuse otsusega kinnitatud 

tervishoiuteenuste osutajate valiku tulemused; 

6.2. jälgida sõlmitud ravi rahastamise lepingu täitmist kooskõlas juhatuse 6. jaanuari 2016. a 

otsuse nr 11 punktiga 1 kinnitatud protseduuriga „Ravi rahastamise lepingute sõlmimine 

ja haldamine“. 

7. otsuse täitmise eest vastutab juhatuse liige Kuldar Kuremaa. 
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Kooskõlas HMS § 73 lõikega 2 ja §-ga 75 võib otsuse peale esitada vaide haigekassa juhatusele 

30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest. 

 

 

 

 

 

Tanel Ross 

Juhatuse esimees 

 

 

 

Lisad: 

1. Haigekassa Harju ja Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste 

ennetuse) teenuse osutajate valiku tulemused. 

2. Haigekassa Harju ja Tartu osakonna läbiviidud laste hambaravi (sh hambahaiguste 

ennetuse) teenuse osutajate valiku hindamistabel. 

 

 

 

 

 

 

 

Koostasid: Tiiu Rudov, Endla Tempel, Katrina Koha, Urve Jelle 

 

 


