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Andmevahetus EHK ja lepingupartneri vahel 

 

 

1. Dokumendid ja teave, mida perearst esitab Haigekassale Lepingu sõlmimisel või 

muutmisel või kui nimetatud andmed muutuvad: 

1.1. Perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusluba omava juriidilise isiku või 

füüsiliselt isikust ettevõtja avaldus Haigekassaga Lepingu sõlmimiseks; 

1.2. punktis 1.1. nimetatud avaldusele või andmete muutumisel eraldi avaldusele märgitakse 

lepingupartnerit iseloomustavad järgmised andmed: 

1) Äriühingu/FIE äriregistris registreeritud aadress, kontaktaadress ja 

tegevuskoha/kohtade aadress; 

2) telefoninumbrid – lepingupartneri iga tegevuskoha üldine; 

3) elektronpostiaadress(id) – lepingupartneri üldine ja ka iga perearsti oma eraldi, sh 

see, mis avaldatakse Haigekassa kodulehel kindlustatutele teadmiseks; 

4) kui nimistuga perearsti ei ole veel kantud tegevusloale, siis Terviseametile 

vastava taotluse esitamise kuupäev; 

5) perearsti tegevuskoha lahtioleku aeg (mitme tegevuskoha puhul mõlemas/mitmes 

kohas);  

6) perearsti(de) vastuvõtuajad (mitme tegevuskoha puhul mõlemas/mitmes kohas);  

7) pereõe(õdede) iseseisva vastuvõtu ajad (mitme tegevuskoha puhul 

mõlemas/mitmes kohas);  

8) asendusarsti(de) ja juhul, kui perearsti nimistus on üle 2001 isiku, teise arsti 

kvalifikatsiooniga arsti nimi, kood ja vastuvõtuajad; 

9) residentuuri baasiks olemise puhul residendi andmed; 

10) kaugus lähimast Haiglavõrgu Arengukava Haiglast neile, kes taotlevad 

kaugustasu;  

11) muud dokumendid vastavalt vajadusele.  

1.3. muutused, millest perearst teavitab Haigekassat 5 (viie) tööpäeva jooksul, kuid kindlasti 

enne muutuse toimumist (lepingu lisa 1 punkt 4.1.7):  

1) perearsti tegevuskohta/tegevuskohtade lahtiolekuaja, vastuvõtu toimumise 

asukoha, vastuvõtu aegade ja tööajaväliste vastuvõtuaegade muutumine  

2) pereõe töölt lahkumine ja tööle võtmine, esitades haigekassale õe 

tervishoiutöötajate riiklikus registris registreerimise kohta väljastatud 

Terviseameti registreerimistõendi numbri; 

3) teave puhkuste kohta koos asendaja nimega (ja tema andmetega juhul, kui see 

erineb varem teada antud asendusarstist).  

Perearst teavitab Haigekassat muudatustest Lepingus näidatud elektronposti aadressil.  

 

2. Haigekassa edastab Perearstile järgnevad andmed:  

1) ülevaade tema poolt väljakirjutatud soodustusega ravimitest kord poolaastas tehakse 

kättesaadavaks MISP portaali kaudu  

(https://idmisp2.digilugu.ee/misp2/getUnitList.action); 

2) ülevaate tema määratud uuringutest ja protseduuridest kaks korda aastas vastavalt 

kokkulepitud andmete struktuurile 10. aprillil ja 10. septembril. Info avalikustatakse 

haigekassa kodulehel. Muudatused andmete esitamise struktuuri osas järgnevaks aastaks 

lepitakse kokku muudatusele eelneval aastal; 



3) ülevaate tema väljastatud töövõimetuslehtedest kord poolaastas vastavalt kokku lepitud 

andmete struktuurile 10. aprillil ja 10. septembril. Info avalikustatakse haigekassa 

kodulehel; 

4) ülevaate Perearsti nimistusse kuuluvate sihtrühma kindlustatud isikute perearsti 

kvaliteedisüsteemi indikaatoritega hõlmatuse kohta tehakse perearstidele kättesaadavaks 

elektroonse kanali kaudu (TORU) hiljemalt 20. augustiks arvestuse kalendriaasta 

esimese poolaasta kohta ning hiljemalt 20. novembriks arvestuse kalendriaasta esimese 

9 kuu kohta.  

Eelneva aasta kvaliteedisüsteemi tulemused tehakse perearstidele kättesaadavaks 

elektroonilise kanali kaudu hiljemalt 10. aprilliks;  

5) raviarvete elektroonilise edastamise programmis (TORU) hiljemalt antud kalendriaasta 

20. veebruariks info Perearsti nimistusse kuuluvate kindlustatud isikute kohta, kes 

kuuluvad lisas 4 kirjeldatud krooniliste haigete sihtrühma ning emakakaelavähi, 

rinnanäärmevähi ja/või jämesoolevähi sõeluuringute tervisekontrollide sihtgruppi antud 

kalendriaastal ning hiljemalt 20. novembriks antud kalendriaastal infot Perearsti 

nimistusse kuuluvate kindlustatud isikute kohta, kes ei ole käinud nimetatud 

sõeluuringutel;  

6) nimistute vanuseline koosseis ning kindlustatute arv kokku, mis avalikustatakse 

haigekassa kodulehel kvartaalselt.  

 

Haigekassa teavitab Perearsti vastavate andmete kättesaadavuse osas Lepingus näidatud 

elektronposti aadressil.  

 

3. Nõuded andmeteenuse vahendajale 

Andmete edastamisel haigekassale andmeteenuse vahendaja kaudu peab Tervishoiuteenuse 

osutaja lähtuma järgmistest andmeteenuse vahendajale esitatavatest nõuetest: 

3.1. Andmeteenuse vahendaja peab olema koostanud ja avalikustanud andmeteenuse 

vahendamise korra ning registreerinud end andmeteenuse vahendajana x-teel, mille 

kohta tal peab olema vastav luba. 

3.2. Andmeteenuse vahendaja kohustub: 

3.2.1. rakendama andmeteenuse vahendamisel turvalisusega seotud riskide 

maandamiseks andmete terviklust, konfidentsiaalsust ja käideldavust tagavaid 

meetmeid ning järgima infoturbe halduse süsteemi rakendamisel  

rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbestandardit, avaliku teabe seaduse § 439 

lõike 1 punkti 4 alusel Vabariigi Valitsuse määruses infosüsteemide 

turvameetmete süsteemile kehtestatud infosüsteemide kolmeastmelise 

etalonturbe süsteemi ISKE või muul õiguslikul alusel kehtestatud nõudeid 

infosüsteemide andmevahetuskihile, selle kasutamisele ja haldamisele, samuti 

head tava, mis tulenevad õigusaktist;  

3.2.2. järgima punktis 3. 1 nimetatud andmeteenuse vahendamise korda ja teavitama 

tervishoiuteenuse osutajat andmeteenuse vahendamise korra muutmisest 

vähemalt kolm tööpäeva enne muudatuse rakendamist; 

3.2.3. avaldama tervishoiuteenuse osutajale alamsüsteemi vahendatud osaliste 

andmed vastavalt x-tee baasprotokollistikule; 

3.2.4. hoidma ja kasutama X-tee toimimiseks vajalikke sertifikaate vastavalt 

sertifikaadi väljastaja poolt kehtestatud sertifitseerimispoliitikas esitatud 

nõuetele; 

3.2.5. monitoorima infosüsteemide toimivust riskide hindamiseks ja haldamiseks ning 

intsidendi ennetamiseks ja ära hoidmiseks; 



3.2.6. lahendama intsidente ja selgitama intsidendi ilmnemisel välja selle tekkimise 

põhjuse ning võtma kasutusele meetmed intsidendi leviku peatamiseks ja nende 

edasiseks vältimiseks; 

3.2.7. turvalisust mõjutavate infosüsteemi paikade rakendamine toimub piisavalt 

operatiivselt, et hoida süsteemi pidevalt kõige ajakohasemal tasemel; 

3.2.8. kasutama X-tee teenuste vahendamisel kahefaktorilist lõppkasutaja 

autentimislahendust; 

3.2.9. hoidma andmeid Eestis asuvas turvaserveris, mis peab asuma vähemalt 

turbeastme H tasemele vastavas serveriruumis; 

3.2.10. tellima vähemalt iga 2 aasta tagant sertifitseeritud auditeerijalt auditi, 

kontrollimaks oma infosüsteemi turvalisuse vastavust ISKE K3T3S2 

turvaklassi tasemele. Auditi raportid edastab andmeteenuse vahendaja 

tervishoiuteenuse osutajale; 

3.2.11. teavitama tervishoiuteenuse osutajat viivitamata andmete vahendamise 

teenuses puuduse avastamisest; 

3.2.12. teavitama tervishoiuteenuse osutajat kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad 

lepinguliste kohustuste täitmist; 

3.2.13. teavitama tervishoiuteenuse osutajat andmete vahendusteenuse kasutamise 

probleemidest ja asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada 

tervishoiuteenuse osutajat oma kohustuste täitmisel, sh teavitab 

tervishoiuteenuse osutajat viivitamatult turvaintsidentidest ja nende vahetust 

ohust; 

3.2.14. täitma muid õigusaktides sätestatud täitmise ajal kehtivaid nõudeid.  

3.3. Tervishoiuteenuse osutaja kohustub: 

3.3.1. teavitama viivitamatult haigekassat, kui tervishoiuteenuse osutajal on kahtlus, 

et andmeteenuse vahendaja kasutab vahendatavaid andmeid vääriti, et 

haigekassa saaks operatiivselt x-teel vahendusteenuse sulgeda; 

3.3.2. esitama haigekassa nõudmisel haigekassale andmeteenuse vahendajaga 

sõlmitud lepingu kinnitatud koopia; 

3.3.3. esitama haigekassa nõudmisel haigekassale punktis 3.2.10 sätestatud 

andmeteenuse vahendaja esitatud sertifitseeritud auditeerija auditi raporti 

kinnitatud koopia. 


