Eesti haigekassa seaduse ja teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu seletuskirja lisa
KAVAND
Vabariigi Valitsuse määrus „Eesti Haigekassale riigieelarvelise eraldise arvestamise
alused ja andmete esitamise ning eraldise väljamakse kord“
Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 51 lõike 2 punkti 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassale (edaspidi haigekassa) riigieelarvelise
eraldise (edaspidi eraldise) arvestamise alused ja sotsiaalkaitse infosüsteemis ning töötamise
registris olevate andmete väljastamise ja töötlemise kord ning eraldise väljamaksmise kord.
§ 2. Riigieelarvelise eraldise arvestamise alused
(1) Eraldise õiguse tekkimise kalendrikuu on see kalendrikuu, millal Sotsiaalkindlustusamet
maksab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel rahalist hüvitist.
(2) Eraldise määra arvestamise hulka kuuluvad riikliku pensionikindlustuse seaduse § 5
punktide 1 ja 4 kohaselt pensioni saajad, kelle kohta puudub kanne töötamise registris. Isikud,
kelle kohta puudub eraldise õiguse tekkimise kalendrikuul ajavahemikul 1.-15. kuupäev
töösuhet kinnitav kehtiv kehtiv kanne, ei arvestata selle kalendrikuu eraldise arvestamise
hulka.
(3) Eraldise arvutamisel võetakse aluseks riikliku pensioni saajatele makstud riiklik pension
koos teiste seaduste alusel maksustamisele kuuluvate summadega.
(4) Eraldise summa arvutamisel võetakse arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 2 isikutele välja
makstud pensionite summa, millele rakendatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §
51 lõike 2 punkti 2 kohaselt kehtestatud eraldise määra.
§ 3 Sotsiaalkaitse infosüsteemi ja töötamise registris olevate andmete väljastamise ja
töötlemise kord
(1) Sotsiaalkindlustusamet esitab igakuiselt Maksu- ja Tolliametile riikliku
pensionikindlustuse seaduse § 5 punktides 1 ja 4 nimetatud riikliku pensioni saajate
isikukoodid hiljemalt eraldise õiguse tekkimise kuu 15. kuupäevaks.
(2) Maksu- ja Tolliamet kontrollib Sotsiaalkindlustusameti esitatud isikute töötamise staatust
töötamise registri andmetel ning lisab Sotsiaalkindlustusameti esitatud isikukoodidele
töötamise tunnuse, kui isiku kohta on tehtud eraldise õiguse tekkimise kuu 1. kuni 15.
kuupäeva vahemikus töötamise registris kanne.
(3) Maksu- ja Tolliamet edastab Sotsiaalkindlustusametile käesoleva määruse §-s 2 punktis 2
nimetatud töötamise registri andmed hiljemalt eraldise õiguse tekkimise kuu 20. kuupäevaks.
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(4) Sotsiaalkindlustusamet arvutab §-s 2 kirjeldatud metoodika kohaselt eraldise summa
eraldise õiguse tekkimise kuu viimaseks kuupäevaks.
(5) Sotsiaalkindlustusamet säilitab eraldise arvutamise aluseks olevad andmed sotsiaalkaitse
infosüsteemis ja annab teavet arvestuse aluseks olevate andmete kohta.
§ 4. Eraldise väljamaksmise kord
Sotsiaalkindlustusamet kannab eraldise haigekassale hiljemalt eraldise õiguse tekkimise kuu
viimaseks kuupäevaks.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.
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KAVAND
Tervise- ja tööministri määrus „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabi osutajale makstava
tasu arvutamise metoodika ja kiirabi piirhind“
Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt kiirabi eest tasumise
kord, kiirabi osutajale makstava tasu arvutamise metoodika ning kiirabi piirhind.
§ 2. Kiirabi eest tasumise kord
(1) Kiirabi eest tasutakse haigekassa eelarvest ja riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu
Eesti Haigekassa ja kiirabi osutaja vahel sõlmitud halduslepingu (edaspidi leping) alusel
õigusaktides kehtestatud ja halduslepingutes kokku lepitud tingimustel.
(2) Kiirabi eest tasumiseks ette nähtud rahalistest vahenditest võib haigekassa Terviseameti
ettepanekul kasutada 5% kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust või efektiivsust
suurendavate täiendavate meetmete rahastamiseks.
(3) Haigekassa ja kiirabi osutaja lepivad kiirabi osutamise eest rakendatavates hindades kokku
lepingu sõlmimisel või selle muutmisel, arvestades käesolevas määruses kehtestatud kiirabi
piirhinda ning hinnates tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 171 sätestatud asjaolusid.
(4) Kiirabi eest tasumiseks esitab kiirabi osutaja haigekassale nõuetekohaselt vormistatud ja
täidetud kiirabi rahastamise aruande. Rahastamise aruande vormistamise ja täitmise nõuded
lepitakse kokku lepingus.
§ 3. Kiirabi osutajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi piirhind
(1) Kiirabi osutajale makstava tasu arvestuse aluseks on tervishoiuteenuste korraldamise
seaduse § 17 lõike 3 alusel kiirabi osutamiseks kehtestatud nõuetest tulenevad
brigaadipidajate kulutused järgmiste kulukomponentide lõikes:
1) personalikulu;
2) varustuse, sealhulgas kiirabiautode ja meditsiiniseadmete soetus- ja hoolduskulu;
3) tööks vajaliku tark- ja riistvara soetus- ja hoolduskulu;
4) kiirabi osutamiseks vajalike ravimite kulu;
5) kiirabibrigaadi liikmete ja kiirabiautode kindlustamise kulud;
6) sidekulu;
7) kiirabiautode kütusekulu;
8) kiirabibrigaadi liikmete koolituskulu;
9) kiirabi valmisoleku tagamise ülalpidamiskulu, sealhulgas kiirabi töö administreerimise ja
kiirabibaasi haldamiseks vajaliku personalikulu, kiirabibaasi hoonete ja inventari kommunaal, remondi- ja amortisatsioonikulu ning bürookulu;
10) kulud personali töötervishoiule.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kulukomponentide arvestamisel eristatakse
kiirabi osutaja kulusid reanimobiilibrigaadide, arstibrigaadide ja õebrigaadide pidamisele.
(3) Kiirabi piirhinna kehtestamisel lähtutakse õigusaktides ja lepingus kehtestatud
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tingimustest ning haigekassa eelarves kiirabi eest tasumiseks ette nähtud kogusummast.
(4) Alates 1. jaanuarist 2018. a on kiirabi osutajale kiirabi eest tasu maksmise piirhinnaks
reanimobiilibrigaadi puhul .... eurot, arstibrigaadi puhul .... eurot ning õebrigaadi puhul ....
eurot.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.
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KAVAND
Tervise- ja tööministri määrus „Kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud
isikule protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa
ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr,
tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete
loetelu“
Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 471 lõike 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse kuni 40-aastasele naissoost ravikindlustuse seaduse alusel
kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja embrüo
siirdamiseks (edaspidi õigustatud isik), kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise
tervishoiuteenustega seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa
(edaspidi haigekassa) ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste
hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate
toimeainete loetelu.
2. peatükk
KULUTUSTE HÜVITAMISE MÄÄR, HÜVITAMISE TINGIMUSED JA KORD NING
HÜVITISE MAKSMISE TÄHTAJAD
§ 2. Kulutuste hüvitamise määr
(1) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduva
ravimihüvitise (edaspidi hüvitis) määr on kuni 639,12 eurot ühe läbitud kehavälise
viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse kohta.
(2) Kui õigustatud isiku poolt kasutatud ühe kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise
tervishoiuteenusega seonduvatele retseptiravimitele tehtud kulutused on väiksemad lõikes 1
nimetatud hüvitise määrast, siis hüvitatakse õigustatud isiku poolt tegelikult ravimitele
kulutatud summa.
§ 3. Hüvitamise tingimused
(1) Hüvitamisele ei kuulu õigustatud isiku poolt tasutud omaosaluse alusmäär ja summad, mis
ületavad ravimile kehtestatud piirhinda või hinnakokkuleppe hinda vastavalt ravikindlustuse
seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule.
(2) Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbimine õigustatud isiku
poolt on tõendatud tervishoiuteenust osutanud tervishoiuteenuse osutaja poolt haigekassale
esitatud raviarvega.
(3) Hüvitise aluseks olevate soodusretseptidena võetakse arvesse 90 päeva jooksul enne
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kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva
väljaostetud retseptid.
(4) Hüvitise arvutamisel ei võeta arvesse ravikindlustuse seaduse § 47 alusel haigekassa poolt
õigustatud isikule tasutud täiendavat ravimihüvitist.
§ 4. Hüvitise taotlemine
(1) Õigustatud isik esitab hüvitise saamiseks taotluse haigekassale .
(2) Taotlus sisaldab tahteavaldust hüvitise väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid:
1) õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) postiaadress;
4) kontakttelefon;
5) pangakonto number, millele soovitakse väljamakse laekumist;
6) avalduse esitamise kuupäev.
(3) Õigustatud isik on kohustatud haigekassat viivitamatult teatama taotluses esitatud andmete
muutumisest.
§ 5. Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine
(1) Kui taotlus vastab § 4 lõikes 2 toodud nõuetele ning on täidetud §-s 3 toodud hüvitamise
tingimused, rahuldab haigekassa taotluse ja kannab hüvitise õigustatud isiku pangakontole
vastavalt taotluse rahuldamise otsuse tegemise kvartalile järgnevaks 20. maiks, 20. augustiks,
20. novembriks ja järgmise kalendriaasta 20. veebruariks.
(2) Kui taotlus ei vasta §-s 3 toodud hüvitamise tingimustele, jätab haigekassa taotluse
rahuldamata, teavitades sellest taotlejat kirjalikult.
(3) Kui taotlus ei vasta § 4 lõikes 2 toodud nõuetele, siis teavitab haigekassa sellest taotlejat
kirjalikult, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva
ega pikem kui 30 päeva.
§ 6. Teabe saamine
Ravikindlustuse andmekogu andmete kohaselt ravimitele tehtud kulutuste kohta saab isik
teavet haigekassa piirkondliku osakonna kaudu.
3. peatükk
HÜVITATAVATE TOIMEAINETE LOETELU
§ 7. Hüvitatavate toimeainete loetelu
Kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule
kuuluvad hüvitamisele ravimid, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid:
1) follitropiin alfa (G03GA05);
2) follitropiin beeta (G03GA06);
3) ganireliks (H01CC01);
4) gosereliin (L02AE03);
5) triptoreliin (L02AE04);
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6) tsetroreliks (H01CC02).
7) lutropiin (G03GA07);
8) korifollitropiin (G03GA09);
9) kooriongonadotropiin (G03GA01);
10) kooriongonadotropiin alfa (G03GA08).
4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 9. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.
(2) Paragrahvi 7 punktides 7–10 nimetatud toimeaineid sisaldavatele ravimitele tehtud
kulutused kuuluvad hüvitamisele kehavälise viljastamise või embrüo siirdamise
tervishoiuteenuse läbinud õigustatud isikule alates 1. jaanuarist 2018. a.
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KAVAND
Sotsiaalministri määruste muutmise määrus
Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §
17 lõike 3 punktide 1, 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1
alusel ning kooskõlas nimetatud seaduse § 67 lõike 2 punktiga 2.
§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu
maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine
§ 2. Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja
varustuse nõuded ning tööjuhend“ muutmine
§ 3. Sotsiaalministri 30. detsembri 2013. a määruse nr 51 „Riigieelarvest rahastatavate
kiirabibrigaadide arv“ muutmine
§ 4. Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus“
muutmine
§ 5. Sotsiaalministri 19. augusti 2008. a määruse nr 43 „Sotsiaalkindlustusameti
põhimäärus“ muutmine
§ 6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub1. jaanuaril 2018. a.
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KAVAND
Vabariigi Valitsuse määruste muutmise määrus
Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 5 lõike 2, ravikindlustuse seaduse § 30 lõike
1 ja § 331 lõike , tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel ning
sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 lõike 2 alusel.
§ 1. Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri“
muutmine
§ 2. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2017. a määruse nr 82 „Eesti Haigekassa
tervishoiuteenuste loetelu“ muutmine
§ 3. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning
päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord“ muutmine
§ 4. Vabariigi Valituse määrus 1. detsembri 2016.a määrus nr 137 „Sotsiaalkaitse
infosüsteemi põhimäärus“ muutmine
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub1. jaanuaril 2018. a.
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