
 
Lepingu nr _________  

lisa 7 

Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad,  

muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 

 

 
 
1. Kokkuleppehindade rakendamine  

Tervishoiuteenuse osutaja osutab ja Haigekassa võtab tema poolt pakutavate teenuste eest 
tasu maksmise kohustuse üle piirhinnast madalama hinnaga (koefitsient 2 on väiksem, kui 
1,0), kusjuures Tervishoiuteenuse osutaja ei tohi nõuda, et kindlustatud isik osaleks 
tervishoiuteenuste loetellu kantud tervishoiuteenuse eest tasumisel lisaks tervishoiuteenuste 
loetelus, ravimite loetelus ja meditsiiniliste abivahendite loetelus märgitud omaosaluse 
maksmisele muul viisil, kui õigusaktides sätestatud alustel ja ulatuses: 

Eriala Ravitüüp Teenuse 
osutamise koht 

Koefitsient 2* Märkused 

     

* täidetakse juhul, kui koefitsiendi suurus on väiksem, kui 1,0 

 

2. Tervishoiuteenuse osutamise kohad 

2.1. Teenuse osutamise kohad juhul, kui HVA osutab teenust väljaspool oma 

põhitegevuskohta 

Eriala  Ravi tüüp Teenuse osutamise koht  Vastuvõtu aeg, 
muud märkused 
(täidetakse, kui 
pooled on selles 
eritingimusena 
kokku leppinud) 

    

 

Kokkulepitud teenuse osutamise kohas vastuvõtu aja muutmisest teavitab Tervishoiuteenuse 
osutaja Haigekassat vastavalt lepingu üldtingimustele. Muudatused rakenduvad, kui pooled 
on selles kokku leppinud ja vormistanud käesoleva lisa muudatuse. 



2.2. Teenuse osutamise kohad, kus teenuseosutaja osutab teenust vastavalt valiku 

tulemustele
1
 

Eriala  Ravi tüüp Teenuse osutamise koht  Märkused  
(täidetakse, kui 
pooled on 
eritingimustes 
kokku leppinud)  

    

 
 
2.3. Hambaravi valiku tulemusena tervishoiuteenuse osutaja osutab hambaravi 

täiendavalt õhtuti pärast kella 18.00 ja/ või nädalavahetustel vähemalt 3 tundi nädalas 

järgmistes kohtades ja aegadel: 

 
Hambaravi osutamise koht                     Hambaravi osutamise aeg  (nädalapäev ja kellaaeg)                           

  

Õhtuti pärast kella 18.00 ja/ või nädalavahetustel hambaravi osutamise aja muutmisest 
teavitab Tervishoiuteenuse osutaja Haigekassat kirjalikult 21. päeva enne muutuste 
rakendamist. Muudatused rakenduvad, kui pooled on selles kokku leppinud ja vormistanud 
käesoleva lisa  muudatuse. 

 

3. Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused 

Tervishoiuteenuse osutaja kohustub täitma tervishoiuteenuse osutajate valiku tulemusena 
eriarstiabis, õendusabis või hambaravis sõlmitud lepingut kooskõlas valikumenetluses 
esitatud taotluse andmetega, mille alusel haigekassa hindas ravikindlustuse seaduse § 36 lõike 
4 punktis 2 sätestatud asjaolu.  Kui Tervishoiuteenuse osutaja ei täida lepingut kooskõlas  
valikumenetluses esitatud taotluse andmetega, mille alusel haigekassa hindas ravikindlustuse 
seaduse § 36 lõike 4 punktis 2 sätestatud asjaolu, on Haigekassal õigus vähendada järgmise 
aasta ravijuhtude arvu. 

 

                                                           
1
 Täidetakse ka juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja osutab teenust ainult ühes teenuse osutamise kohas 


