
Asendusteenuse osutamise leping nr. 6.1-9/ 

 

Asendusteenuse korraldaja - Terviseamet - registrikood 70008799, asukoht Tartu mnt 85, 

Tallinn 10115, mida esindab Tiiu Aro (edaspidi nimetatud “Pool” või koos Asendusteenuse 

pakkuja ja Asendusteenuse saajaga “Pooled”), ja 

 

Füüsilise isiku nimi -  ___________, isikukood ___________, elukoht ____________, 

arveldusarve _____________, (edaspidi nimetatud „Asendusteenuse pakkuja“ või  “Pool” või 

Asendusteenuse korraldaja ja Asendusteenuse saajaga “Pooled”), ja 

 

Füüsilise/Jur. isiku nimi - ________________, registrikood ________, asukoht 

_______________________, (edaspidi nimetatud “Asendusteenuse saaja” või “Pool” või koos 

Asendusteenuse  korraldaja ja Asendusteenuse pakkujaga “Pooled”), sõlmisid tasu kasutamise 

(edaspidi “Leping”) alljärgnevas: 

 

1 Asendusteenuse eesmärk  

 

1.1 Asendusteenuse eesmärgiks on tagada üldarstiabi kättesaadavus tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse § 81 lõigetes 2 ja 3 reguleerimata juhtudel või ettenägematu ja vältimatu vajaduse ilmnemisel; 

1.2 Leping reguleerib Poolte suhteid üldarstiabi teenuse kättesaamise tagamisel, järelevalvet Lepingu 

täitmise üle, Asendusteenuse osutamise ja selleks valmisoleku eest tasumise korda ning muid 

eelnevaga seotud küsimusi; 

1.3 Lepingus reguleerimata küsimustes juhindutakse tsiviilseadustiku üldosa seadusest, 

võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, halduskoostöö seadusest ja muudest 

vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. 

 

2 Mõisted 

 

2.1 Asendusteenus - tervishoiutöötajast arsti või õe poolt nimistuga perearsti, perearstita 

nimistu või pereõe asendamine tööülesannete täitmisel tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse § 57 lõike 3 alusel;  

2.2 Asendusteenuse  korraldaja – Terviseamet; 

2.3 Asendusteenuse saaja - üldarstiabi osutav äriühing või FIE, kes on Asendusteenuse 

korraldaja esitanud avalduse Asendusteenuse saamiseks; 

2.4 Asendusteenuse pakkuja - tervishoiutöötajast arst või õde, kes on Asendusteenuse 

korraldaja esitanud Asendusteenuse avalduse ja on valmis pakkuma Asendusteenuse saajale 

Asendusteenust; 

2.5 Asendusteenuse periood – Asendusteenuse avalduses ja Lepingus fikseeritud periood, 

millal Asendusteenuse pakkuja osutab Asendusteenust Asendusteenuse saaja tegevuskohas. 

Asendusteenuse periood fikseeritakse Lepingus kuupäeva täpsusega. Juhul kui 

Asendusteenust ei osutata kõigil tööpäevadel kuus, tuleb Lepingus fikseerida, millistel 

tööpäevadel Asendusteenus toimub; 

2.6 Asendusteenuse tasu - Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse osutamise eest makstav 

tasu. Asendusteenuse tasu maksmisel arvestatakse Asendusteenuse pakkuja elukoha 

kaugust Asendusteenuse saaja tegevuskohast. Asendusteenuse tasu hakatakse arvestama 



alates kuupäevast ning lõpetatakse kuupäevaga, mis on fikseeritud Asendusteenuse 

avalduses ja Lepingus. Asendusteenuse tasu arvestatakse Asendusteenuse perioodil 

proportsionaalselt suhestatuna tööpäevade arvuga vastavas kuus. 

 

3 Asendusteenuse korraldaja kohustused ja õigused 

 

3.1 Maksta Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse perioodil Asendusteenuse brutotasu 

vastavalt Asendusteenuse pakkuja elukoha kaugusest Asendusteenuse saaja tegevuskohast 

järgnevalt1: 

3.1.1 Asendusteenuse tasu arstile (kuni 20 km) 592.94 eurot kuus; 

3.1.2 Asendusteenuse tasu arstile (21-40 km) 784.41 eurot kuus; 

3.1.3 Asendusteenuse tasu arstile (41-60 km) 975.88 eurot kuus; 

3.1.4 Asendusteenuse tasu arstile (61 km ja rohkem) 1167.35 eurot kuus; 

3.1.5 Asendusteenuse tasu õele (kuni 20 km) 498.44 eurot kuus; 

3.1.6 Asendusteenuse tasu õele (21-40 km) 689.91 eurot kuus; 

3.1.7 Asendusteenuse tasu õele (41-60 km) 881.38 eurot kuus; 

3.1.8 Asendusteenuse tasu õele (61 km ja rohkem) 1 072.85 eurot kuus;  

3.2 Asendustasu arvestusperiood on kalendrikuu. Asendustasu arvestatakse ainult töötatud 

päevade eest, mil Asendusteenuse pakkuja osutab Asendusteenust; 

3.3 Asendusteenuse pakkuja puhkuse- või ajutise töövõimetuse viibimise perioodil punktis 3.1 

nimetatud brutotasusid ei maksta; 

3.4 Pidada punktis 3.1 nimetatud brutotasust kinni kohustuslik kogumispensioni makse, 

töötuskindlustusmaks ja tulumaks ning kanda Maksu- ja Tolliameti kontole; 

3.5 Pidada kinni ja kanda punktis 3.1 nimetatud summalt tööandja töötuskindlustusmaks ja 

sotsiaalmaks Maksu- ja Tolliameti kontole; 

3.6 Maksta Asendusteenuse pakkujale punktis 3.1 nimetatud brutotasu üks kord kuus 4. 

kuupäeval vastavalt Asendusteenuse perioodi kestusele eelneva perioodi eest; 

3.7 Asendusteenuse korraldaja ei tohi Asendusteenuse pakkujale maksta Asendusteenuse tasu 

perioodi eest, mil Asendusteenuse pakkuja on keeldunud Asendusteenuse osutamisest või 

ei ole Asendusteenuse Lepingus kokkulepitud tähtajal ja tingimustel teenust osutanud; 

3.8 Teostada vajadusel Asendusteenuse saaja tegevuskohas paikvaatlust ning vajadusel saada 

Asendusteenuse Lepinguga seotud dokumentide koopiad;  

3.9 Teostada kontrolli Lepingu täitmise üle. 

 

4 Asendusteenuse pakkuja kohustused ja õigused 

 

4.1 Asendusperioodil ____________________ osutab Asendusteenust nimistu _________ 

juures teeninduspiirkonnaga _________________ aadressil _______________________. 

4.2 Teavitab kirjalikult vähemalt 14 päeva enne puhkuse perioodi algust Asendusteenuse 

korraldajat kavandatava puhkuse kestvusest;  

4.3 Asendusteenuse pakkuja teavitab Asendusteenuse korraldajat kirjalikult esimesel 

võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest, 

                                                           
1 kilomeetrid ümmardatakse täisarvuni Asendusteenuse pakkuja kasuks 



ajutise töövõimetuse lõppemisest teavitab Asendusteenuse pakkuja Asendusteenuse 

korraldajat kirjalikult hiljemalt ajutise töövõimetuse lõppemisele järgnenud päeval; 

4.4 Teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koheselt ja viivitamatult asjaoludest, 

mis takistavad Asendusteenuse osutamist, märkides ära puudumise põhjuse, perioodi ja 

Asendusteenuse pakkuja andmed; 

4.5 Asendusteenuse pakkujal on õigus saada Asendusteenuse saajalt lisainfot Asendusteenuse 

osutamisega seotud küsimuste lahendamiseks; 

4.6 Asendusteenuse pakkujal on õigus keelduda Asendusteenuse osutamisest ajutise 

töövõimetuse perioodil;  

4.7 Asendusteenuse pakkuja on kohustatud osutama Asendusteenust Lepingus kokkulepitud 

ajal, kooskõlas kutsepraktika hea tava ning seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetega1.  

4.8 Asendusteenuse pakkuja kohustub viivitamatult teavitama Asendusteenuse osutamist  

takistavatest asjaoludest teadasaamisel Asendusteenuse korraldajat ja Asendusteenuse 

saajat; 

4.9 Asendusteenuse pakkujal on õigus saada Asendustasu osutatud Asendusteenuse eest 

Lepingus kokkulepitud tingimustel ja suuruses. 

 

5 Asendusteenuse saaja kohustused 

 

5.1 Teha koos Asendusteenuse pakkujaga enne Asendusteenuse osutamist vähemalt üks ühine 

tööpäev, mille käigus tutvustab Asendusteenuse saaja senist töökorraldust ning võimalike 

esilekerkivate probleemide lahendusi; 

5.2 Maksta Asendusteenuse pakkujale vähemalt punktis 6.2 nimetatud tasu; 

5.3 Võimaldada Asendusteenuse pakkujal kasutada tasuta transpordivahendit koduvisiitide 

teostamiseks või hüvitama koduvisiitide osutamisel tekkinud transpordikulud. 

Asendusteenuse pakkuja peab tõendama tekkinud kulusid kuludokumentidega; 

5.4 Teavitada koheselt ja viivitamatult Asendusteenuse korraldajat ja Asendusteenuse 

pakkujat asjaoludest, mis takistavad Asendusteenuse osutamist. 

 

6 Asendusteenuse pakkujale Asendusteenuse eest tasumine 

 

6.1 Asendusteenuse korraldaja maksab Asendusteenuse  pakkujale Asendusteenuse osutamisel 

punktis 3.1 nimetatud tasu; 

6.2 Asendusteenuse saaja kohustub Asendusteenuse pakkujale maksma minimaalse töötasuna 

10.83 eurot tunnis (arstiga sõlmitavas Lepingus), 5.90 eurot tunnis (õega sõlmitavas 

Lepingus)2. Kokkuleppel võib tunnitasu olla ka suurem, kuid see peab olema kirjalikult 

fikseeritud. Kui Asendusteenuse saaja nimistu suurus on Asendusteenuse lepingu 

sõlmimise hetkel alla 1200 isiku kohustub Asendusteenuse saaja Asendusteenuse pakkujale 

                                                           
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 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“  

 



maksma minimaalse töötasuna 10.00 eurot tunnis (arstiga sõlmitavas Lepingus), 5.50 

eurot tunnis (õega sõlmitavas Lepingus)3. 

6.3 Punktis 6.2 nimetatud summa on brutotasu, millelt Asendusteenuse saaja on kohustatud 

tasuma tööandja maksekohustuse ja kinni pidama töötaja kohustuslikud maksud ning 

kandma need Maksu- ja Tolliametile. 

 

7 Lepingu rikkumine 

 

7.1 Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad Pooled 

seaduses ettenähtud korras; 

7.2 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu 

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

7.3 Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu 

asjaolude tõttu, on kohustatud sellest esimesel võimalusel kirjalikult teatama teisele 

Poolele. 

 

8 Lepingu muutmine ja lõpetamine 

 

8.1 Lepingut saab muuta vaid Poolte kirjaliku kokkuleppega. Lepingu muutmise soovist teatab 

muudatust teha sooviv Pool sellest teistele Pooltele kirjalikus vormis; 

8.2 Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist kõigi Poolte poolt või 

Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal; 

8.3 Pooltel on õigus Leping lõpetada Lepingus kokkulepitud viisil või seaduses ettenähtud 

tingimustel ja korras; 

8.4 Lepingu lõppemine 

8.4.1 Leping lõpeb punktis 4.1 nimetatud Asendusperioodi möödumisel; 

8.4.2 Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt Poolte kirjaliku kokkuleppega. 

 

9 Teadete edastamine 

 

9.1 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; 

9.2 Poolte nõuded teisele Poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peavad olema 

esitatud kirjalikus vormis ja edastatud elektrooniliselt või tähitud postiga. 

 

 

 

10 Poolte kontaktandmed 

 

                                                           
3 Töötajate brutopalga kulu 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“  



10.1 Asendusteenuse korraldaja kontaktandmed Lepingu täitmisega seotud küsimustes on 

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

10.2 Asendusteenuse pakkuja kontaktandmed ___________ (nimi), _____________ 

(telefon), ___________ (e-post );                                      

10.3 Asendusteenuse saaja kontaktandmed  ___________ (nimi), _____________ (telefon), 

___________ (e-post). 

 

11 Lõppsätted 

 

11.1  Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Asendusteenuse korraldaja asukoha kohtus; 

11.2  Leping jõustub allakirjutamise hetkel. 

 

 

 

Asendusteenuse korraldaja: Tiiu Aro 

Asendusteenuse saaja:  

Asendusteenuse pakkuja:  

(allkirjastatud digitaalselt) 
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