
    

Asendusteenuse osutamise leping nr. 6.1-9/ 

 

Asendusteenuse korraldaja – Terviseamet, registrikood 70008799, asukoht Paldiski mnt 81, 

Tallinn 10617, mida esindab Terviseameti peadirektor Merike Jürilo , 

 

Asendusteenuse pakkuja - ________ (nimi), _________ (isikukood), _______(elukoht), 

_________(arveldusarve) ja 

 

Asendusteenuse saaja -  __________ (äriühingu nimi), mida esindab ___________(isiku 

nimi), registrikood ______________, asukoht__________________, mida edaspidi 

nimetatakse eraldi pool ja koos pooled , sõlmisid asendusteenuse osutamise lepingu (edaspidi 

leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu eesmärk  

 

1.1. Lepingu eesmärk on reguleerida poolte suhteid üldarstiabi teenuse kättesaadavuse  

tagamisel nimistu ________ patsientidele, järelevalvet lepingu täitmise üle, 

asendusteenuse osutamise ja selle eest tasumise korda ning teisi eelnevaga seotud 

küsimusi;  

 

2. Lepingu kehtivus 

 

2.1. Leping jõustub sõlmimisel ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni.  

 

3. Terviseameti õigused ja kohustused 

 

3.1. Terviseamet kohustub:  

3.1.1. maksma asendusteenuse pakkujale asendusteenuse perioodil asendustasu   ____ kuus 

(brutotasu); 

3.1.2. arvestama asendustasu ainult tööpäevade eest, mil asendusteenuse pakkuja osutab 

asendusteenust; 

3.1.3. pidama punktis 3.1.1. nimetatud brutotasust kinni kohustuslik kogumispensioni makse, 

töötuskindlustusmaks ja tulumaks ning kandma need Maksu- ja Tolliameti kontole; 

3.1.4. maksma asendusteenuse pakkujale punktis 3.1.1. nimetatud tasu üks kord kuus 4. 

kuupäeval eelneva kuu eest; 

3.1.5. Terviseametil on õigus: 

3.1.6. mitte maksta asendusteenuse pakkujale asendusteenuse tasu puhkuse- või ajutise 

töövõimetuse ajal;  

3.1.7. mitte maksta asendusteenuse pakkujale asendusteenuse tasu perioodi eest, mil 

asendusteenuse pakkuja on keeldunud asendusteenuse osutamisest või ei ole 

asendusteenuse lepingus kokku lepitud tähtajal ja tingimustel teenust osutanud; 

3.1.8. tasaarveldada eelneva kalendrikuu eest enammakstud asendustasu järgneva kalendrikuu 

asendustasuga;  

3.1.9. teostada asendusteenuse saaja tegevuskohas paikvaatlust ning saada asendusteenuse 

lepinguga seotud dokumentide koopiad; 

3.1.10. teostada kontrolli lepingu täitmise üle. 

 



4. Asendusteenuse pakkuja õigused ja kohustused 

 

4.1. Asendusteenuse pakkuja kohustub:  

4.1.1. osutama perioodil ____ asendusteenust nimistu _______ juures teeninduspiirkonnaga 

____________ aadressil__________________;  

4.1.2. teavitama kirjalikult vähemalt 14 päeva enne puhkuse perioodi algust Terviseametit 

kavandatavast puhkusest ja selle kestusest;  

4.1.3. teavitama Terviseametit kirjalikult esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja 

võimaluse korral selle eelduslikust kestusest; 

4.1.4. teavitama ajutise töövõimetuse lõppemisest Terviseametit kirjalikult hiljemalt ajutise 

töövõimetuse lõppemisele järgnenud päeval; 

4.1.5. teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koheselt ja viivitamatult 

asjaoludest, mis takistavad asendusteenuse osutamist, märkides ära põhjuse; 

4.1.6. osutama asendusteenust lepingus kokkulepitud ajal, kooskõlas kutsepraktika hea tava 

ning seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetega1;   

4.2. Asendusteenuse pakkujal on õigus:  

4.2.1. saada Terviseametilt lisainfot asendusteenuse osutamisega seotud küsimuste 

lahendamiseks; 

4.2.2. keelduda asendusteenuse osutamisest ajutise töövõimetuse perioodil; 

4.2.3. saada asendustasu osutatud asendusteenuse eest lepingus kokkulepitud tingimustel ja 

suuruses. 

 

5. Asendusteenuse saaja kohustused 

 

5.1. Asendusteenuse saaja kohustub:  

5.1.1. tegema koos asendusteenuse pakkujaga enne asendusteenuse osutamist vähemalt ühe 

ühise tööpäeva, mille käigus tutvustab asendusteenuse saaja senist töökorraldust ning 

võimalike esilekerkivate probleemide lahendusi; 

5.1.2. maksma asendusteenuse pakkujale minimaalset töötasu2 arstile 10.90 eurot tunnis, õele 

6.03 eurot tunnis. Kokkuleppel võib tunnitasu olla ka suurem, kuid see peab olema 

kirjalikult fikseeritud;  

5.1.3. tasuma tööandja maksekohustuse punktis 5.1.2 toodud brutotasult ja kinni pidama 

töötaja kohustuslikud maksud ning kandma need Maksu- ja Tolliametile. 

5.1.4. võimaldama asendusteenuse pakkujal kasutada tasuta transpordivahendit koduvisiitide 

teostamiseks või hüvitama koduvisiitide osutamisel tekkinud transpordikulud. 

Asendusteenuse pakkuja peab tõendama tekkinud kulusid kuludokumentidega; 

5.1.5. teavitama koheselt ja viivitamatult Terviseametit ja asendusteenuse pakkujat 

asjaoludest, mis takistavad asendusteenuse osutamist. 

 

6. Lepingu rikkumine 
 

                                                
1 näiteks: sotsiaalministri 6.01.2010 määrus nr 2 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“  

   näiteks: Perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikutele üldarstiabi teenuste osutamine ja kindlustatud isikutele osutatud  tervishoiuteenuse 

eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine   õigusaktides ja perearsti ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud üldarstiabi rahastamise Lepingus ning 

selle lisades ettenähtud tingimustel ja korras. 

 
2 Töötajate brutopalga kulu arvestamine teenuse piirhinnas, § 41 lg 2 sotsiaalministri 19.01.2007 määrus nr 9 „Kindlustatud isikult tasu 

maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ 

 



6.1. Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad 

pooled seaduses ettenähtud korras; 

6.2. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled lepingu 

sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud); 

6.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu 

asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teatama teistele 

pooltele. 

 

7. Lepingu muutmine ja lõpetamine 

 

7.1. Lepingut saab muuta vaid poolte kirjaliku kokkuleppega. Lepingu muutmise soovist 

teatab muudatust teha sooviv pool sellest teistele pooltele kirjalikus vormis; 

7.2. Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist kõigi poolte poolt või 

poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal; 

7.3. Pooltel on õigus leping lõpetada lepingus kokkulepitud viisil või seaduses ettenähtud 

tingimustel ja korras; 

7.4. Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt poolte kirjalikul kokkuleppel;  

 

8. Teadete edastamine 

 

8.1. Pooled edastavad Lepinguga seotud teated Lepingu poole ametlikule aadressile või 

lepingus märgitud kontaktisiku e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pooled 

kohustatud koheselt informeerima teisi pooli; 

8.2. Poolte nõuded teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad 

olema esitatud kirjalikus vormis ja edastatud elektrooniliselt või tähitud postiga. 

 

9. Poolte kontaktandmed 

 

9.1. Asendusteenuse korraldaja kontaktandmed lepingu täitmisega seotud küsimustes on 

Kaidi Usin, telefon 6 509 864, e-post kaidi.usin@terviseamet.ee; 

9.2. Asendusteenuse pakkuja kontaktandmed ___________ (nimi), _____________ 

(telefon), ___________ (e-post );                                      

9.3. Asendusteenuse saaja kontaktandmed  , ___________ (nimi), _____________  

           (telefon), ___________ (e-post );                                      

 

 

 

 

 

 

 

10. Lõppsätted 

 

mailto:kaidi.usin@terviseamet.ee


10.1. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel on poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Asendusteenuse korraldaja: Merike Jürilo 

Asendusteenuse saaja:  

Asendusteenuse pakkuja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


