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Kehaväline viljastamine Eestis (1) 

• Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega, on 
Eestis väga vähe seaduslikke piiranguid 
kehavälise viljastamise (in vitro fertilization, 
IVF) teostamiseks ja Eestis hüvitatakse naisele 
suures mahus viljatusravi kulud 

• Kehaväline viljastamine kujutab endast naise 
rasestamise eesmärgil sooritatavaid toiminguid, 
mille käigus kantakse naisele üle mehe 
seemnerakud või kehaväliselt loodud embrüo 
 

 

 

 



Kehaväline viljastamine Eestis (2) 

Kehavälise viljastamise raviteenuste osutamist 
ja rahastamist reguleerivad Eestis 
• Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 

• Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja 
siirdamise seadus 

• Ravikindlustuse seaduse alusel kehtestatud 
valitsuse määrus „Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu“ 

 

 



Kunstliku viljastamise ja 
embrüokaitse seadus  

(lühend KVEKS) 

 



• KVEKS võeti vastu 1997. a. 

• Kunstlikult on lubatud viljastada kuni 50-
aastast teovõimelist naist tema enda soovil 

IVF peab olema meditsiiniliselt näidustatud, kuid 
sisuliselt tähendab see naise soovi seda teenust 
kasutada.  

Eestis ei kehtesta seadus naise 
perekonnaseisust või seksuaalsest 
orientatsioonist sõltuvaid piiranguid. 



• Kehaväliseks viljastamiseks peab olema 
meditsiiniline näidustus 

1997. a vastu võetud seaduse alusel kehtestati 
sotsiaalministri määrus loeteluga IVF 
meditsiinilistest  vastunäidustustest, mille hulka 
kuulusid mh sellised haigused nagu tuberkuloos, 
äge viirushepatiit, epilepsia, silma võrkkesta 
irdumine, glaukoom, rasked kuulmishäired. 

2011. a vastunäidustuste loetelu tühistati 

 



• KVEKS § 5 (3) Naise kunstlik viljastamine on 
keelatud, kui rasedus või sünnitamine 
ohustab naise või lapse elu või tervist, samuti 
muudel meditsiinilistel vastunäidustustel 

• IVF vajalikkuse ja lubatavuse üle otsustab arst 

• Ainult arst võib teostada IVF-i ja kanda üle 
embrüo 

• IVF toimingutes võivad osaleda selleks 
väljaõppe saanud muud tervishoiutöötajad 



• Eestis on lubatud nii muna- kui 
seemnerakkude doonorlus 

• Ei ole lubatud asendusemandus 

• Seadus ei sea piiranguid tsüklite arvule, kuid 
korraga võib siirata kuni kolm embrüot 

• Meditsiiniliste toimingute vabatahtlikkus 

Arsti või muud tervishoiutöötajat ei saa 
kohustada teostama IVF toiminguid ega neist osa 
võtma 

 



• IVF võib korraldada eriarstiabi osutaja, kellel 
on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
alusel väljastatud tegevusluba 

• IVF tervishoiusüsteemiväline vahendamine on 
keelatud ning vahendamise teel saavutatud 
kokkulepped kehtetud  

• Naisele IVF teostamisel võib kasutada ainult 
ühe mehe seemnerakke 

• Ühelt doonorilt võetud sugurakke võib 
kasutada kuni kuue erinevalt naiselt sündinud 
lapse eostamiseks Eestis 

 



Kunstlikus viljastamises osalevate 
isikute õigused ja kohustused 

 



Naise nõusolek IVFiks 

• Naise kirjalik nõusolek, kus peab ilmnema, et ta on 
nõus: 

 Viljastamisega abikaasa, mõne teise mehe või 
doonori seemnerakkudega 

Munaraku kehavälise viljastamisega 

 Rasestamisega võõra munarakust pärineva 
embrüoga 

 Embrüote külmutamisega 

 Vaatama teadvustatud riski olemasolust, on nõus 
IVFiga 

IVFi saab teostada 1 kuu peale nõusoleku           
allkirjastamist 

 

 



Mehe nõusolek abikaasa IVF’iks (1) 

 Abielus oleva naise IVFiks peab olema tema abikaasa 
nõusolek 

Mehe nõusolekust peab ilmnema, kas ta nõustub 
abikaasa IVFiga oma seemnerakkudega ka pärast 
tema surma (lubatav ainult 1 kuu peale surma) 

Mehe nõusolek peab olema kooskõlas abikaasa 
nõusolekuga  

 Kui mees on allkirjastanud nõusoleku, loetakse laps 
temast põlvnevaks 

 



Mehe nõusolek abikaasa IVF’iks (2) 
Mehel on õigus kuni IVF protseduurini tunnistada 

kirjalikult oma nõusolek kehtetuks 

Naise kehavälise viljastamise korral selle mehe 
seemnerakkudega, kes ei olnud andnud nõusolekut 
IVFiks või kes oli tunnistanud oma nõusoleku 
kehtetuks, lahendatakse lapse põlvnemine vastavalt 
isaduse omaksvõtu sätetele 

Abielu lahutamine peatab mehe nõusoleku 
kunstlikuks viljastamiseks 

Naise kunstlik viljastamine tema lahutatud abikaasa 
seemnerakkudega võib toimuda üksnes mehe uuel 
nõusolekul  



Vallalise naise IVF konkreetse mehe 
seemnerakkudega 

 Vallalise naise IVF temaga abielus mitteoleva 
konkreetse mehe seemnerakkudega on lubatud 
mehe kirjalikul nõusolekul  

 Kui mees on andnud nõusoleku naise viljastamiseks, 
loetakse laps temast põlvnevaks 

Naise kehavälise viljastamise korral selle mehe 
seemnerakkudega, kes ei olnud andnud nõusolekut 
IVFiks või kes oli tunnistanud oma nõusoleku 
kehtetuks, lahendatakse lapse põlvnemine vastavalt 
isaduse omaksvõtu sätetele 

 



Vallalise naise IVF doonori 
seemnerakkudega 

Vallalisel naisel on õigus kunstlikuks 
viljastamiseks doonori seemnerakkudega 



Võõrast munarakust loodud embrüo 
ülekandmine naisele 

 Võõrast munarakust loodud embrüo ülekandmine 
naisele on lubatud, kui naise viljastamine muul viisil 
ei ole võimalik 

Munaraku doonorilt peab olema kirjalik nõusolek, 
mille ta võib kuni munaraku eemaldamise 
protseduuri alguseni tagasi võtta 

 Teisele naisele tohib üle kanda kuni 35-aastaselt 
naiselt pärinevast munarakust loodud embrüo 

 Kui doonoriks on IVFi sooviva naise sugulane, võib 
munarakudoonor olla vanem kui 35 aastat 



Sugurakkude doonorlus 

 



 Spermadoonor võib olla iga täisealine kuni 40-
aastane vaimselt ja füüsiliselt terve isik, kes on 
andnud nõusoleku oma sugurakkude loovutamiseks 
kunstliku viljastamise tarvis ning sõlminud selleks 
kirjaliku lepingu 

Munarakudoonor iga täisealine kuni 35-aastane 
vaimselt ja füüsiliselt terve isik, kes on andnud 
nõusoleku oma sugurakkude loovutamiseks kunstliku 
viljastamise tarvis ning sõlminud selleks kirjaliku 
lepingu 

 
 



Sugurakke ei ole lubatud kasutada 
kehaväliseks viljastamiseks, kui  

 

• Doonor ei ole sõlminud lepingut 

• Enne igakordset sugurakkude loovutamist ei 
ole läbinud nõutavat tervisekontrolli  

• Spermadoonoril on sperma loovutamisest 
möödunud vähem kui kuus kuud 
 

 
 



Doonori õigused ja kohustused  
 

• Õigus saada sugurakkude loovutamise eest hüvitist 

• Õigus doonoriks olemise fakti mitteavaldamisele 

• On kohustatud läbima ettenähtud tervisekontrolli 

• Doonoril ei ole õigust seada tema poolt loovutatud 
sugurakkude kasutamiseks eeltingimusi 

• Doonoril ei ole õigust nõuda vastavalt ema, isa ega 
lapse isiku kindlakstegemist 

• Doonoril ei ole õigust nõuda enda tunnistamist lapse 
isaks või emaks 
 

 
 



Doonori anonüümsus 
 

• Kunstlikul viljastamisel ei avaldata doonori 
isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui 
munarakudoonoriks on IVFi sooviva naise sugulane 

• IVF’iks nõusoleku andnud naisel ja mehel on õigus 
teada doonori järgmisi bioloogilisi ja sotsiaalseid 
andmeid: nahavärvust, haridust, perekonnaseisu, 
laste olemasolu, pikkust, kehaehitust, juuste ja 
silmade värvust 

 

 
 



Kehavälise viljastamise 
hüvitamine Eestis 



Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetelu (1) 

• Kehaväline viljastamine (IVF), (tervishoiuteenus 
koodiga 2281K), piirhinnaga 569,97 € 

Hõlmab kõiki tegevusi kehavälisel viljastamisel kuni 
embrüo siirdamiseni, välja arvatud tegevusi kehavälist 
viljastamist ettevalmistava ravi ajal. Sisaldab ka alles 
jäävate embrüote külmutamist kaheks kuuks. 

• Embrüo siirdamine (tervishoiuteenus koodiga 
2208K), piirhinnaga 525,42 € 

Piirhind sisaldab kõiki tegevusi embrüo siirdamisel kuni 
raseduse tuvastamiseni, välja arvatud tegevused 
kehavälist viljastamist ettevalmistava ravi ajal. 



Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 
loetelu (2) 

• Haigekassa võtab koodidega 2208K ja 2281K 
tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise 
kohustuse üle embrüo siirdamise ja kehavälise 
viljastamise korral kuni 40-aastaselt patsiendilt kuni 
kolme kehavälise viljastamise tsükli eest 

• Kehaväline viljastamine (IVF) – kindlustatud isiku 
omaosaluse määr 30% 

Alates 2008. a reguleerib hüvitamist omakorda 
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 



§ 351. Kehavälise viljastamise ja embrüo 
siirdamise tervishoiuteenuste ja nendega 

seonduvate ravimikulude hüvitamine 
 

• Kindlustatud isikule hüvitatakse: 

EHK tervishoiuteenused 2281K ja 2208K  

90 päeva jooksul enne kehavälist viljastamist 
ja embrüo siirdamist osutatud 
tervishoiuteenused, mis on osutatud seoses 
kehavälise viljastamise ja embrüo 
siirdamisega 



Kindlustatud isikule hüvitatakse 

Osaliselt ambulatoorseks raviks vajalikele EHK 
ravimite loetellu kantud retseptiravimitele 
tehtud kulutused 

 

Õigus saada hüvitist laieneb naissoost kuni 40-
aastasele ravikindlustuse seaduse alusel 
kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline 
näidustus kehaväliseks viljastamiseks ja embrüo 
siirdamiseks 



IVF rahastamisest Eestis (1) 
• Embrüosiirdamise teenust (kood 2208K) 

hüvitab EHK alates 1999. a piirhinnaga 5000 
EEK, kuni 35-aastastele naistele kuni kolme 
IVF tsükli korral  

• 2004. a lisandus teenuste loetellu kehavälise 
viljastamise teenus, kood 2281K piirhinnaga 
7712 EEK, kuni 35-aastastele naistele kuni 
kolme IVF tsükli korral  

• 2005. a tõsteti vanusepiiri kuni 40. eluaastani 



IVF rahastamisest Eestis (2) 
2006.a kiitis Valitsus heaks arengukava 
„Viljatusravi toetamine 2007-2010“ 

Täiendati KVEKS, mille alusel hakati 
kompenseerima IVF ravimikulusid kuni 10 000 
EEK protseduuri kohta. Ühe protseduuri kohta 
hüvitatav ravimite summa on jäänud samaks 
ja on 639,12 €. 

Eelduseks hüvitise saamiseks on patsiendi 
kirjalik taotlus ja teenuse osutaja poolt EHK-le 
esitatud raviarve. Hüvitatakse tagant järele, 
makstakse välja 4 korda aastas. 

 



IVF rahastamisest Eestis (3) 
 

2008. a jõustus oluline seadusemuudatus 
KVEKSis, mille alusel kadus piirang 
hüvitatavate IVF tsüklite arvule ning kaotati 
patsiendi omaosalus 

Ravikulud hakkasid jagunema EHK eelarve ja 
riigieelarve vahel 

 



 

 

 

Tänan tähelepanu eest! 
 


