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Valvekeskuste finantseerimine
1. Tööajaväline ületunni töö
Ületunni tööna tasustatakse tegevused, mis tehakse väljaspool tööaega ja mis on seotud valvekeskuste
ettevalmistamise ja töös hoidmisega.
Arve ületunnitöö kohta esitatakse teenuse osutamise kuule järgneva kuu 7-ks kuupäevaks näidates
ära eelmises kuus tegelikult tehtud tööajaväliste ületundide arv.
(S.o märtsi ületunnitöö andmed palume ära esitada 7-ks aprilliks)
• Ületunni töö arve tuleb esitada eraldi iga nimistu kohta
• Ületunni arvel tuleb väljale isikukood märkida nimistu omaniku isikukood.
• Märkige diagnoosiks Z75.0.
• Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest perearstile esitatakse koodiga 3067
• Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele esitatakse koodiga 3068
Näide ületunnitöö arve esitamisest
Nt. Nimistus A tegi perearst nädalavahetusel 4 ületundi ja nimistu abiarst 3 tundi. Nimistu juures
töötavad 2 pereõde tegid kumbki 3 ületundi. Antud juhul koostatakse üks raviarve kus isikukoodi
kohapeale kirjutatakse nimistu A perearsti isikukood. Arvele kantakse kood 3067 ja teenuskordade
arvuks nimistuga töötavate arstide ületöö tundide arv kokku, ehk antud näite korral 7 ja kood 3068,
millel teenuskordade arvuks nimistuga töötavate õdede ületöö tundide arv, ehk antud näite korral 6.
Teenuse kuupäevaks nt. märtsi puhul 31.03.2020
2. Teenuste tasustamine fee for service (teenuse põhine rahastamine) põhimõttel
Fee for service põhimõttel tasustatakse, kui osutatakse teenust:
• perearstita isikutele;
• teise nimistu patsientidele kes elavad või viibivad ajutiselt perearsti teeninduspiirkonnas;
• ajutiselt tegevuse lõpetanud perearsti nimistu patsiendile, alates päevast kui on teavitatud
Terviseametit tegevuse peatamisest. Antud punkti ei rakendata ühe teenuseosutaja erinevate
nimistute asendamisel.
Arve täitmisel erisusi võrreldes tavapärasega ei ole.
Peale seda, kui haigekassale on laekunud arved eelmise kuu eest, teeb haigekassa ise vastavalt
tervisekeskuse juhendis toodule ümberarvestuse ja teostab ülekande tervishoiuteenuse osutajale
teenuse osutamise kuule järgneva kuu 20-ks kuupäevaks.
Eelpool nimetatud isikutele uuringute tegemine ei mõjuta valvekeskuseks oleva teenuse osutaja
uuringufondi.
Koodide võrdsustamise põhimõtted on veelkord välja toodud tabelis 1.
Tabel 1. Koodide võrdsustamise põhimõtted
Üldarstiabi pearaha siseste tegevuste koodid
Kood 9001
Kood 9002
Kood 9061

Võrdsustatavad eriarstiabi koodid
Kood 3002
Kood 3004
Kood 3035
1

Kood 9003
Kood 9018
Kood 9019
Kood 9064
Kood 9065

Kood 3002
Kood 3004
Kood 3004
Kood 3035
Kood 3035

Lisainfot eriarstiabi koodide kohta leiate Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelust (kättesaadav:
https://www.riigiteataja.ee/akt/124032020014).

3. Lisapersonali tasustamine
Lisatööjõu rahastamiseks tuleb saata haigekassale vabas vormis digitaalselt allkirjastatud teade
aadressil pererst@haigekassa.ee
Teates tuleb ära näidata
• töötaja nimi,
• kas tegemist on arsti-, õeõppe tudengiga või täiendava ajutise õega
• koormus, millega tööle asutakse
• tööle asumise kuupäev ja kui on teada, siis ka lõpu kuupäev.
Tasu täiendava personali eest maksame välja tööle võtmise kuule järgneva kuu ettemaksuarvega.

4. Lisavahendite rahastamine
Haigekassa rakendab aprilli baasrahale täiendavat koefitsienti lisandunud kulude katmiseks, s.o kulud
isikukaitsevahendite ja IT telefoni/interneti kuludele ning ettevalmistused töö ümber korraldamiseks
(va kulunud tööaeg, mis tasustatakse ületunni tööna).
Baasrahale rakendub koefitsient järgmiselt:
1) Valvekeskuseks olevale tavapraksisele koefitsient 1,292 ja esmatasandi tervisekeskusele
koefitsient 1,125
2) Kui baasrahale juba rakendatakse koefitsienti tulenevalt seadusandlusest, koefitsiendid
korrutatakse.
Nt. Näiteks, 3 nimistuga tervisekeskusele rakendub seadusandlusest tulenev koefitsient 0,93.
Tavapärane baasraha (1 aprilli hinnas) 4011,31 x 0,93 = 3730,51. Siis täiendava koefitsiendiga kui
tegemist on valvekeskusega kujuneb baasraha summaks 4011,31x 0,93x1,125 = 4196,83.
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