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Ravikindlustus akadeemilisel puhkusel viibimise ajal 

 

 

Lugupeetud avaldaja 

 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole avaldusega, milles leiate, et abivahendit vajavale üliõpilasele 

peab olema ravikindlustus tagatud ka akadeemilise puhkuse ajal. Selgitasite, et abivahendit võib 

olla vaja vahetada just akadeemilisel puhkusel viibimise ajal ning kui ravikindlustus puudub, 

tuleb inimesel endal kanda abivahendi vahetamise kulud täies mahus. Leidsite, et Tartu Ülikool 

(TÜ) peab oma õigusakte selles osas kaasajastama. 

 

On väga kahju, et pidite ravikindlustuse puudumise tõttu kokku puutuma ebameeldivustega 

abivahendi vahetamisel. Hea, et lõpuks olukord siiski lahenes ja Te ei pidanud kandma kogu 

vahetusega kaasnevat kulu. 

 

Ravikindlustuse säilimine akadeemilisel puhkusel viibimise ajal on ravikindlustuse seadusest 

tulenevalt võimalik. See on võimalik ka TÜ-s, kui on täidetud õppekorralduseeskirja tingimused. 

 

Ravikindlustuse seaduse § 12 lg 3 järgi peatub kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks. 

Samas ei peatu sotsiaalministri 16.09.2002 määruse nr 107 „Tingimused, mille puhul 

kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu“ § 1 järgi kindlustuskaitse akadeemilise 

puhkuse ajaks, kui akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest.  

 

Niisiis on ravikindlustuse säilimise mõttes oluline, mis põhjusel üliõpilane akadeemilisele 

puhkusele läheb. Ka abivahendit kasutava üliõpilase puhul eeldatakse, et ta lõpetab kooli 

nominaalaja jooksul ja ei kuluta aega muuks tegevuseks. Nimetatud põhjusel pole Riigikogu 

pidanud võimalikuks, et üliõpilasel säilib ravikindlustus mis tahes põhjusel akadeemilisele 

puhkusele minemisel, vaid üksnes erandlikel juhtudel.  

 

Ülikooliseaduse § 42 lg 1 p 8 järgi on üliõpilasel õigus saada kord igas kõrgharidusastmes 

ülikooli nõukogu kehtestatud korras akadeemilist puhkust üldjuhul kuni üks aasta, lisaks 

tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse 

hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Sättest tulenevalt on akadeemilise puhkuse 

andmise kord reguleeritud ülikooli nõukogu vastava korraga.  

 

TÜ-s on akadeemilise puhkuse korraldust reguleeritud õppekorralduseeskirja punktis 189 jj. 

Punkti 190 järgi on üliõpilasel õigus saada igas õppeastmes akadeemilist puhkust tervislikel 
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põhjustel kuni kaks aastat arstitõendi alusel. Niisiis on Tartu Ülikoolis võimalik saada 

akadeemilist puhkust ka tervise tõttu, kuid arst peab seda vajadust tõendama. Arsti tõendi 

nõudmist ei saa pidada ebamõistlikuks või inimest liigselt koormavaks. 

 

TÜ selgitas õiguskantslerile, et kõigil üliõpilastel, kes lähevad akadeemilisele puhkusele 

tervislikel põhjustel, säilib ravikindlustus. TÜ sõnul ei hinda tervisliku põhjuse olemasolu ja 

seega ravikindlustuse säilimise põhjendatust ülikool, otsuse tegemisel tuginetakse arsti tõendile. 

Arvestades, et Riigikogu pole pidanud võimalikuks säilitada ravikindlustust kõigile 

akadeemilisel puhkusel viibivatele üliõpilastele, vaid ainult neile, kellel on vaja puhkust haiguse 

või vigastuse tõttu, on põhjendatud, et TÜ võtab otsuse tegemisel aluseks arsti arvamuse. 

 

TÜ sõnul selgitatakse kõigile üliõpilastele, kes soovivad tervislikel põhjustel akadeemilist 

puhkust saada, et vaja on esitada arsti tõend. Arsti tõendi vajadust olevat selgitatud Teilegi.  

 

Kui probleemiks on, et ülikool ei võimalda akadeemilist puhkust üliõpilase taotletud põhjusel, 

saab vaidlustada ülikooli otsust akadeemilist puhkust mitte anda või mitte anda üliõpilase 

taotletud põhjusel. Vaidlustamisel tuleb järgida ülikooli vastavat korda. TÜ-s on 

õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamine sätestatud õppekorralduseeskirja p-s 207 jj. 

Kui üliõpilane pole nõus ülikooli otsusega mitte anda akadeemilist puhkust tervislikul põhjusel, 

ent üliõpilane ei vaidlusta seda otsust vastavalt kehtivale korrale, on kaebeõigus lõppenud.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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