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Versioonid 

Tabel 1 Dokumendi muudatused 

Aeg Tegija Olulised muudatused 

09.06.2022 Deniss Andrijevski Esialgne dokument. 

15.09.2022 Katrin Ploom 

Karin Kanne 

Täiendatud kirjeldusi 

14.12.2022 Deniss Andrijevski Lisatud teenuse sisend hinnakirja muudatuste ja lõppenud 

teenuste otsimiseks. Sisendisse ja väljundisse lisatud teenuse 
loetellu ilmumise aeg. 
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1 Dokumendist 

1.1 Eesmärk 

Eesmärk on käesoleva teenusega anda ülevaade haigekassa raviarvete teenustele 

rakendatud automaatkontrollide sisust. 

Käesolev dokument kirjeldab X-tee teenust “rta_teenused”.  

Viited 

• Raviarvete saatmise info EHK kodulehel 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid#tab-raviarvete-saatmine- 

• Raviarvete x-tee teenuste kirjeldus 

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/EHK_RTA_teenused_

v4.52.pdf 

1.2 Kasutatud lühendid 

EHK – Eesti Haigekassa 

TTO – Tervishoiuteenuse osutaja, raviasutus 

RTA – raviarve 

TTL - tervishoiuteenuste loetelu 

DRG – Diagnose Related Grouping,  

https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/DRG%20GRUPEERUMISELE%20KUU

LUVAD%20RAVIARVED%20JA%20DRG%20ERANDID_2022.pdf 

 

NCSP - NOMESCO kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon 

FFS – teenusepõhine summa  

DMF - decayed, missing, and filled teeth – hammaste üldseisundit iseloomustav 

tunnus hambaravis. 

RRL – Ravirahastamise leping 

ÜRL - Üldarstabi rahastamise leping 

TAI – Tervise Arengu Instituut. 

 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid#tab-raviarvete-saatmine-
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/EHK_RTA_teenused_v4.52.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/EHK_RTA_teenused_v4.52.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/DRG%20GRUPEERUMISELE%20KUULUVAD%20RAVIARVED%20JA%20DRG%20ERANDID_2022.pdf
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/RRL/2021/DRG%20GRUPEERUMISELE%20KUULUVAD%20RAVIARVED%20JA%20DRG%20ERANDID_2022.pdf
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2 Loendid 

2.1 Teenuste grupid 

Tabel 2 Teenuste grupid 

Identifikaator Silt 

 TTL teenuste grupid 

1000 Ambulatoorsed vastuvõtud 

1200 Koolitervishoid 

1400 Transport 

1500 Veri ja veretooted 

1700 Ravimid 

1800 Bioloogiline ravi 

2000 Voodipäevad 

2200 Operatsiooniaegsed lisavahendid 

2400 Anesteesia 

3000 Komplekshinnad 

4000 Operatsioonid 

4100 EA stat. koodid 

5000 Hambaravi 

5300 Hambaproteesid 

5400 Ortodontia 

6000 Laboratoorsed uuringud 

7000 Uuringud ja protseduurid 

9000 Perearstiabi 

9900 Isikustamata teenused 

  

 DRG teenuste grupid 

00 PreMDC DRG-d 

01 Närvihaigused 

02 Silmahaigused 

03 Kõrva-, nina-, suu- ja kurguhaigused 

04 Hingamiselundite haigused 

05 Vereringehaigused 

06 Seedeelundite haigused 

07 Maksa, sapiteede ja kõhunäärme haigused 

08 Luulihaskonna ja sidekoe haigused 

09 Naha ja nahaaluskoe haigused 

10 Endokriin-, toitumis- ja ainevahetushaigused 

11 Neerude ja kuseteede haigused 

12 Mehe reproduktiivelundite haigused 

13 Naise reproduktiivelundite haigused 
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14 Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood 

15 Vastsündinute haigused 

16 Vere ja vereloomeelundite haigused ning immuunmehhanismidega 

17 Müeloproliferatiivsed haigused, vähediferentseerunud kasvajad 

18 Infektsioon- ja parasitaarhaigused 

19 Psüühilised haigused 

21 Vigastused, mürgistused ja ravimite toksilised toimed 

22 Põletused 

23 Tervist mõjustavad tegurid ja muud kontaktid terviseteenistustega 

24 Raske hulgitrauma 

30 Rinna haigusseisundid 

98 Mehe/naise reproduktiivelundite haigused 

99 Täpsustamata või vigane informatsioon 

 TAI teenuste grupid 

TAI_TEEN TAI poolt hüvitatav teenus 

2.2 Teenuste kuuluvus 

Tabel 3 Teenuste kuuluvus 

Identifikaator Silt 

11 Ambulatoorne 

12 Statsionaarne 

13 Ambulatoorne/Statsionaarne 

30 Kirurgiline 

31 Mittekirurgiline 

 

2.3 Teenuste tunnus1 koodid 

Tabel 4 Tunnused 1 

Identifikaator Silt 

P Lubatud perearstile 

H Lubatud hambaravis 

PH Lubatud perearstile ja hambaravis 

SF Perearsti teraapiafond 

TP Perearsti tegevusfond 

TTL Teenused, millel DRG erandi tunnus  „TTL“ on erandite märkimiseks 

DRG-hindade puhul. Praktikas rakendub see ainult (kõikidele) 
nullhinnaga DRG-dele.  

DRG DRG koodid, millel erandi tunnus „DRG“ on need teenused, mida 
makstakse DRG-väliselt 100% FFS-is 
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2.4 Teenuste tunnus2 koodid 

Tabel 5 Tunnused 2 

Identifikaator Silt 

EMO_P 'P' tähendab, et antud EMO  teenus on rahaline, kui samal päeval on 
osutatud  teenused (2201-2207)   

EMO_T 'T' tähendab, et antud EMO  teenus on null hinnaga  

HRH Hambavalemi kasutuse tunnus 

HRH_1 Hambavalem alates 

HRH_2 Hambavalem alates hambavalem kuni 

HRH_3 Hambavalem alates, hambavalem alates hambavalem kuni 

HRH_4 DMF indeks 

LRH Laste hambavalem 

LRH_1 Laste Hambavalem alates 

LRH_3 Laste Hambavalem alates, hambavalem alates hambavalem kuni 

PRH Proteesid 

PRH_1 Proteesi Hambavalem alates 

PRH_3 Proteesi Hambavalem alates, hambavalem alates hambavalem kuni 

2.5 Haiglaliikide koodid 

Tabel 6 Haiglaliigid 

Identifikaator Silt 

0004 Piirkondlik haigla 

0005 Keskhaigla 

0006 Üldhaigla 

0007 Kohalikud haiglad 

0008 Hankepartner 

0009 Perearst 

2.6 Lisatingimuste tunnused 

Tabel 7 Lisatingimuste tunnused 

Identifikaator Silt 

PEAB Teenusega koos peab olema eeldusteenus 

EI_TOHI Teenus ei ole lubatud eeldusteenusega 

MAX_PAEV Lubatud max kogus päevas 

MAX_AASTA Lubatud max kogus aastas, 365 päeva (jooksev aasta) 

MAXKOGUS Lubatud max kogus patsiendi eluea jooksul 

MAXKOGUS_EI teenusele ei kehti max koguse piirang 

VASTUOLU näidatud teenused (kaks teenust) on vastuolulised, piiramatul 

perioodil isiku kohta 
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3 Raviarvete TTL teenuste kirjeldused 

3.1 Teenuse idee 

X-tee kaudu on TTO-l võimalik saata arveid osutatud raviteenuste eest. Arvetega on 

seotud üksikute teenuste koodid, mis on defineeritud TTL-is. Haigekassa rakendab 

teenuste ridade kohta teatud sisukontrolle, mis tagavad, et arves olevad teenused on 

olemas kehtivas TTL-is, ja arve sisu vastab TTL-is, ÜRL-is, RRL-is kehtestatud  

rakendustingimustele ja muudele kokkulepetele. 

Antud teenus tagastab infot kindlal kuupäeval kehtivate raviteenuste koodide kohta, 

mida on lubatud arvetes kasutada. Teenuse info koosneb järgmistest osadest: 

- Teenuse kood ja nimi 

- Teenuse omadused (grupp ja kuuluvus) 

- Teenuse hind kehtiva hinnakirja järgi (koos hinna kehtivuse perioodiga) 

- DRG info (kui tegemist on DRG teenusega) 

- Tunnused, mis iseloomustavad teenuse olemust ja seoseid TTL-is kehtestatud 

rakendustingimustega 

- Haiglaliigi piirangud (koos piirangu kehtivuse perioodiga) 

- Teenuse lisatingimused (koos tingimuste kehtivuse perioodiga). 

Teenuse abil on võimalik vaadata teenuste loetelu kas tänase kuupäeva või mineviku 

seisuga, ja kontrollida tunnuseid ja tingimusi, mis on aluseks arvetele rakendatavatele 

kontrollidele. Infot on võimalik küsida nii üksikute teenuste kohta, kui ka teatud 

teenuste grupi kohta, või terve teenuste loetelu korraga. 

Lisaks toetab x-tee teenus hinnakirja muudatuste otsimist, mille puhul saab sisendis 

määrata ajavahemiku, mille jooksul toimunud hinnakirja muudatusi soovitakse näha, 

või küsida kindlal kuupäeval lõppenud (kehtivust kaotanud) teenuste loetelu. 

3.2 Teenuse kasutamine 

Andmete pärimine toimub X-tee raamistikus – teenuse kirjeldusele antud dokumendis 

laienevad ka X-teel kehtivad reeglid. 

3.3 Liidese kirjeldus 

Järgnevalt on kirjeldatud teenuse päringu ja vastuse sõnumi struktuur.  

Teenuse sisend 

• teenusKood (xsd:string[0..1]) – teenuse kood 

• teenusGrupp (xsd:string[0..1]) – teenuse grupi kood, vt Tabel 2 Teenuste 

grupid 

• teenusKuuluvus (xsd:string[0..1]) – teenuse kuuluvus, vt Tabel 3 Teenuste 

kuuluvus  

• kehtivusKp (xsd:date[0..1]) – hinnakirja ja lisatingimuste kehtivuse 

kuupäev. Tühja puhul kasutatakse tänast kuupäeva. 
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• muutusAlatesKp (xsd:date[0..1]) – näidata hinnakirja muudatused alates 

kuupäevast (muudatuste kuvamise režiim) 

• muutusKuniKp (xsd:date[0..1]) – näidata hinnakirja muudatused kuni 

kuupäevani (muudatuste kuvamise režiim) 

• loeteluAlatesKp (xsd:date[0..1]) – teenuse TTL loetellu esmakordse 

lisamise kuupäev alates 

• loeteluKuniKp (xsd:date[0..1]) – teenuse TTL loetellu esmakordse lisamise 

kuupäev kuni 

• teenusLoppKp (xsd:date[0..1]) – teenuse kehtivuse lõppemise kuupäev. 

 

Teenuse väljund 

• teenused – tagastatavad teenusekirjeldused: 

o teenusKood (xsd:string) – teenuse kood 

o teenuseKoodNimi  (xsd:string) – teenuse kirjeldus 

o teenusGrupp (xsd:string) – teenuse grupi kood, vt Tabel 2 Teenuste 

grupid 

o teenusGruppNimi (xsd:string) – grupi nimetus 

o kehtibAlatesKp (xsd:date[0..1]) – hinna kehtivuse algus 

o kehtibKuniKp (xsd:date[0..1]) – hinna kehtivuse lõpp 

o loeteluKp (xsd:date) – teenuse esmakordse lisamise aeg TTL loetellu 

o teenusKuuluvusNimi (xsd:string) – teenuse kuuluvuse nimetus 

o teenusHind (xsd:decimal) – teenuse hinnakirja hind 

o teenusHindValuuta (xsd:string) – alati EUR 

o drg ([0..1]) – DRG teenuse andmed 

▪ drgKaal (xsd:decimal[0..1]) – DRG piirhinna maksumuse 

suhe keskmisesse ravijuhu FFS maksumusse ehk baashinda. 

Baashinna kaal = 1; DRG kaal > 1 väljendab DRG piirhinna 

maksumust üle baashinna ning DRG kaal < 1 väljendab DRG 

piirhinna maksumust alla baashinna 

▪ drgAlampiir (xsd:decimal[0..1]) – tervishoiuteenuste 

loetelus fikseeritud DRG põhise piirhinna rakendamise 

vahemiku alumine piirhind 

▪ drgYlempiir (xsd:decimal[0..1]) – tervishoiuteenuste 

loetelus fikseeritud DRG põhise piirhinna rakendamise 

vahemiku ülemine piirhind 

o tunnus1 (xsd:string[0..1]) – teenuse eritunnus1, vt Tabel 4 

Tunnused 1 

o tunnus2 (xsd:string[0..1]) – teenuse eritunnus2, vt Tabel 5 

Tunnused 2 
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o teenusHulk (xsd:integer[0..1]) – voodi- või ravipäevade arv 

o haiglaliigid([0..1]) – seotud haiglaliigid (kui teenusele on seatud 

haiglaliigi piirangud tulenevalt TTL rakendustingimustest) 

▪ haiglaliik (xsd:string) – lubatud haiglaliigi kood, vt Tabel 6 

Haiglaliigid 

▪ haiglaliikNimi (xsd:string[0..1]) –haiglaliigi nimetus 

▪ kehibAlatesKp (xsd:date[0..1]) – piirang kehtib alates 

▪ kehtibKuniKp (xsd:date[0..1]) – piirang kehtib kuni 

o tingimused ([0..1]) – teenuse rakendamise lisatingimused 

▪ tunnus (xsd:string) – lisatingimuse tunnus, vt Tabel 7 

Lisatingimuste tunnused 

▪ kehibAlatesKp (xsd:date[0..1]) – tingimus kehtib alates 

▪ kehtibKuniKp (xsd:date[0..1]) – tingimus kehtib kuni 

▪ arvePiires (xsd:boolean[0..1]) – kui täidetud (true) siis 

tingimus kehtib vaid ühe arve piires, kui täitmata (false), siis 

tingimus kehtib üle kõigi arvete 

▪ seotudTeenusKood (xsd:string[0..1]) – teenuse kood, kui 

tingimus on seotud teise teenusega 

▪ seotudTeenusKoodNimi (xsd:string[0..1]) – seotud teenuse 

kirjeldus, kui tingimus on seotud teise teenusega 

▪ kogus (xsd:decimal[0..1]) – lubatud teenuse kogud (MAX 

tingimuste puhul) 

▪ paevad (xsd:integer[0..1]) – päevade arv (EI_TOHI, PEAB 

tingimuste puhul) 

• vead – päringuga seotud teated, hoiatused ja vead; 

o item ([0..unbounded]) – töötlemise teade; 

▪ tyyp (xsd:string) – teate tüüp I, W, E (info, warning, error); 

▪ kood (xsd:string) – teate kood; 

▪ teade (xsd:string) – teate tekst.  

 

3.4 Reeglid 

RTA teenuste loetelu sisulised reeglid: 

Tervishoiuteenuste loetelu teenuste ja tingimuste kehtivuse kuupäeva kehtivusKp 

täitmisel kuvatakse antud kuupäeval kehtivaid teenuse omadusi, hinda, teenuse 

olemust iseloomustavaid tunnuseid koos teenusele rakendatud kehtivate kontrolli 

tingimustega. 

Sisendis kehtivuse kuupäeva mittetäitmisel võetakse vaikimisi tänane kuupäev. 
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Juhul kui on täidetud muutusAlatesKp ja/või muutusKuniKp, siis töötab teenus nn 

hinnakirja muudatuste režiimis. Otsitakse ja tagastatakse teenused, mille hinnakirja 

andmetes on antud ajavahemikul toimunud muudatusi, täpsemalt tagastatakse need 

hinnakirja read, mille kehtibAlatesKp on küsitud muudatuste vahemiku sees. Seega on 

võimalik, et sama teenusekoodi tagastatakse mitme reana, kui teenusel on antud 

vahemikus olnud mitu hinnakirja rida. 

Kui on täidetud vaid üks kuupäevadest muutusAlatesKp või muutusKuniKp, siis 

asendatakse automaatselt teine kuupäev väärtusega 01.01.1970 või 31.12.9999 

vastavalt. 

Muudatuste režiimis ignoreeritakse kehtivusKp sisendit. 

Kuupäev teenusLoppKp on muudatuste režiimi erivariant, kus tagastatakse teenuseid, 

mille kehtivus lõpeb antud kuupäeval st hinnakirja rea kehtivuse lõpp on võrdne antud 

kuupäevaga ja teenusel ei ole peale seda kuupäeva enam ühtegi hinnakirja rida. 

Kui on täidetud teenusLoppKp, siis ignoreeritakse sisendeid kehtivusKp, 

muutusAlatesKp ja muutusKuniKp. 

Kuupäevad loeteluAlatesKp ja loeteluKuniKp annavad võimaluse otsida teenuseid, 

mida antud ajavahemikul  TTL-i loetellu esmakordselt lisati. Kui on täidetud vaid üks 

kuupäevadest loeteluAlatesKp või loeteluKuniKp, siis asendatakse automaatselt teine 

kuupäev väärtusega 01.01.1970 või 31.12.9999 vastavalt. 

 

3.5 Näited 

Näited punkt 2. Loendi tabelites teenuse tunnuste ja lisatingimuste kohta koos 

selgitustega. 

 

Näide 1. 

Tulenevalt ÜRL rahastamise lepingu lisast 2  näide teenusele 3002. 

5. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele vältimatu abi raames ja EL kindlustatutele 

osutatud teenuste eest raviarve esitamise põhimõtted: 

5.2. Esmase vastuvõtu korral rakendatakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3002 

ja korduva vastuvõtu korral koodiga 3004 tähistatud teenuse piirhinda ja neile 

kohalduvaid tingimusi. 
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• Tunnus 1 – Perearstile lubatud  

Teenus 3002 lisaks eriarstile on lubatud kasutada ka perearstil. 

• Tunnus 2 – EMO_T  

EMO_T tähendab, et raviarvel esitatud teenus 3002 koos  EMO tunnusega  

muudetakse nullhinnaks edastamisel haigekassasse. 
 

Näide 2. 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 296R. 

TTL §63.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid 

(53) Koodiga 296R tähistatud teenust võib raviarvel kodeerida iksasomiibi 

kasutamisel üks kord iga nelja nädala järel kokku kuni üheksal korral igale patsiendile 

hulgimüeloomi (C90.0) raviks kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga 

retsidiveerunud, refraktaarse või retsidiveerunud/refraktaarse hulgimüeloomiga 

täiskasvanud patsientidel. Samal ajal iksasomiibi raviga ei ole lubatud patsiendile 

soodusretseptiga lenalidomiidi välja kirjutada alates ravi alustamisest iksasomiibiga 

kuni põhihaiguse progresseerumiseni. 

  (54) Koodidega 238R, 293R ja 296R tähistatud teenuste osutamise korral pole 

lubatud samal ajal osutada koodiga 317R tähistatud teenust. 
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• Tunnus 1 – TTL koodi DRG erand 

Teenusel 296R on DRG erandit määrav tunnus „TTL“ 

• Tingimuste kood EI_TOHI 

• Kui isikul on esitataval raviarvel märgitud teenus koodiga 296R, siis ei tohi 

isikule osutada teenust koodiga 317R 

• isikule Tingimuste kood MAXKOGUS  –  lubatud max kogus eluea jooksul 

Teenust 296R on lubatud osutada maksimaalselt kuni 9 korda eluea jooksul. 

 

Näide 3. 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 6259.   

TTL §26.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad 

(12) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise 

kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta 
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• Tingimuste kood MAX_AASTA 

Teenust 6259 on lubatud osutada maksimaalselt kuni 2 korda aasta jooksul. 

 

Näide 4. 

Tulenevalt TTL rakendustingimuste  näide teenusele 7545. 

TTL §38.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad 

(10) Haigekassa võtab koodiga 7545 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise 
kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus 
haiglas. 

 
 

• Seotud haiglaliigid 

Teenust 7545 on lubatud osutada piirkondlikus haiglas. 

 

Näide 5 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 7681. 
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TTL §41.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad 

3) koodidega 7657, 7693, 7694, 7695, 7697, 7659, 7658, 7679, 7680, 7681 ja 7682 

tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus 

haiglas; 

4) koodidega 7681 ja 7682 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord 

protseduuri kohta; 

 

• Seotud haiglaliigid 

Teenust on lubatud osutada ainult piirkondlikus haiglas. 

• Tingimuste kood MAX_PAEV 

Teenust 7681 on lubatud ainult esitada ainult 1 kord ühel ja samal kuupäeval. 

 

Näide 6 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 261R. 

TTL §65.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 62–64 nimetamata 

ravimiteenused 

(33) Haigekassa võtab koodidega 261R ja 262R tähistatud ravimiteenuste eest tasu 

maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise 

lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on varem osutatud 

koodiga 1K2140 ja/või koodiga 1J2134 tähistatud tervishoiuteenust. 
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• Tunnus 1 – TTL koodi DRG erand 

Teenusel 261R on DRG erandit määrav tunnus „TTL“ 

• Tingimuste kood PEAB 

Kui isikul on esitataval raviarvel teenus 261R, siis isikul peab olema varasemalt 

eelnevalt osutatud teenus koodiga 1J2134 ja/või 1K2140. 

• Tingimuste kood MAX_AASTA  –  lubatud max kogus aasta jooksul. 

Teenust 261R on lubatud osutada maksimaalselt kuni 3 korda aasta jooksul. 

Pärast neeru või pankrease siirdamist on ette nähtud immunosupresseeriv ravi, mille 

puhul esimese kolme päeva jooksul kodeeritakse teenust 261R. 

 

Näide 7 
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Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 395R. 

TTL §63.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid 

  (49) Koodiga 395R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni kaks ravikuuri (s.o 

kuni 56 korda) ühe patsiendi kohta ning üksnes patsiendile, kellele on plaanis siirata 

vereloome tüvirakke ja kes ei ole saanud varem ravi koodiga 280R tähistatud 

ravimiteenusega. 

 

   

• Tunnus 1 – TTL koodi DRG erand 

Teenusel 395R on DRG erandit määrav tunnus „TTL“ 

• Tingimuste kood VASTUOLU 

Isikul, kes ei ole saanud varem ravi koodiga 280R, võib olla esitataval raviarvel 

teenus 395R. 

• Tingimuste kood MAXKOGUS  –  lubatud max kogus eluea jooksul. 

Teenust 395R on lubatud osutada maksimaalselt kuni 56 korda eluea jooksul. 

 

NB!  

Kui tingimus “Kas kehtib ühe arve piires?“ on jah, siis tingimust kontrollitakse ainult 

esitatava raviarve piires. 

Kui tingimus “Kas kehtib ühe arve piires?“ on ei, siis tingimust kontrollitakse 

patsiendi üle kõikide raviarvete, mis on edastatud EHK raviarvete infosüsteemi.  
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Lisaks eelpool juhendis nimetatud teenuse tunnuste ja   tingimuste  sisukontrollidele 

rakenduvad raviarvele täiendavalt  veel dünaamilised  ja staatilised kontrollid, mille 

detailne kirjeldamine ei ole selle teenusega hetkel tagatud. Allpool on toodud mõned 

näited kontrollidest. 

Dünaamilised reeglid: 

Näide 1 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 2063. 

TTL §15.  Voodipäeva arvestus haiglas 

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv, voodipäeva piirhinnad, ülevõetava tasu 

maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised: 
Tervishoiute

enuse 

nimetus 

Kood Voodi- 
päevade 

maksimum- 
arv 

Ühe haige 
voodipäeva 

piirhind 
eurodes 

Ülevõetava 
tasu 

maksmise 
kohustuse 
piirmäär 

(%) 

Kindlustatud 
isiku 

omaosaluse 
määr 
(%) 

Iseseisev 

statsionaarne 

õendusabi 

2063 60   104,60 85 15 

 

Reegel 15  

Teenuse 2063 korral lubatud ainult teenuse koef 0,85. 

Näide 2 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide teenusele 286R. 

TTL §63.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid 

(69) Haigekassa võtab koodiga 286R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise 

kohustuse üle pediaatriliselt patsiendilt (vanuses 1–17), kellel on Philadelphia 

kromosoom-negatiivne CD19pos B-eellasrakuline äge lümfoblastleukeemia (ECOG 

0–2, luuüdis lümfoblaste ≥ 5%), mis on retsidiveerunud pärast vähemalt kahte eelmist 

ravi (< 12 kuu jooksul viimasest) või retsidiveerunud < 12 kuu jooksul pärast 

allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist või haigus ei ole allunud tsütotoksilisele 

keemiaravile. 

 

Reegel 31 

Teenuse 286R korral lubatud patsiendi vanuses 1–17 

Staatilised reeglid 

Näide 1 

Tulenevalt TTL rakendustingimustest näide voodipäeva teenusele 2065. 

TTL §15.  Voodipäeva arvestus haiglas 

(2) Statsionaarse eriarstiabi voodipäev on arvestusühik, mille maksumuse aluseks on 

haige ravil viibimise ööpäevane kestus, välja arvatud käesolevas määruses sätestatud 

juhtudel. 

 

Reegel S0047 



Eesti Haigekassa   

X-tee teenuse “rta_teenused“ kirjeldus 

19 

 

Kui teenuse tüüp statsionaar, siis peab raviarve teenuse ridadel olema teenus, mis on 

tüüpi voodipäevad või komplekshinnad. 

Näide 2 

Tulenevalt DRG grupeerumisloogikast 

Reegel S0048 

Kui arvel on teenus, mille teenuse grupp 4000 (Operatsioonid), siis peab samal arvel 

teenuse osutamise kuupäevaga olema ka vähemalt üks NCSP kood. 

 

 

 

3.6 Dünaamilised ja staatilised reeglid 

Kättesaadavad lingil: 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid#tab-raviarvete-saatmine- 

 

Loetelu: Raviarvete reeglid 

 

 

 

3.7 Tagastatavad teated 

 

Teenuse praegune versioon ei tagasta veateateid. 

https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid#tab-raviarvete-saatmine-
https://www.haigekassa.ee/sites/default/files/IT_juhised/raviarve_reeglid_20220816.xlsx
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