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Versioon 

Versioon Kommentaar 

13.03.2020 (v1) I versioon 

19.05.2020 (v2) 1. Täpsustatud veakoode ja valideerimisreegleid erinevates 

teenustes. 

2. Täpsustatud osamaksete arvutusloogikat 

3. Uuendatud tehingu loomise kontrolle 

 

Mõisted ja lühendid 

Nimetus Kirjeldus 

SKA Sotsiaalkindlustusamet  

Abivahendi ettevõtte / 

teenuseosutaja / TO 

Teenuseosutaja ehk abivahendi müüja 

X-tee Eesti asutuste ja organisatsioonide vaheline infosüsteemide 

andmevahetuskiht 

MISP2 (mini-

infosüsteem-portaal) 

Standardne X-tee valmiskomponent, mis võimaldab kasutajal 

suhteliselt kerge vaevaga automaatselt luua ja kasutusele võtta 

kasutajaliidesed X-tee teenuste kasutamiseks. 

https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/x-tee/rakendused/misp.html 

IAK  Isiklik abivahendi kaart 

Abivahend / ISO Toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või 

kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida 

kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või 

säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. 

ISO-kood Abivahendi nimetusele vastav abivahendit identifitseeriv kood, mis 

tuleneb rahvusvahelisest klassifikaatorist. 

Abivahendite määrus Sotsiaalkaitse ministri määrus nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite 

eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja 

https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/x-tee/rakendused/misp.html
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erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“. 

Praegu kehtiv abivahendite määrus. 

Abivahendite loetelu Sotsiaalkaitse ministri määrus nr 74 juurde kuuluv lisa, mis on loend 

abivahenditest, mille üürimist või soetamist riik kompenseerib. Loetelus 

on kantud abivahendite hüvitamistingimused. 

Õigustatud isik (1) Õigus taotleda tasu maksmise kohustuse ülevõtmist on: 

1) alaealisel isikul; 

2) alates 18. eluaastast tööealisel isikul, kellel on puue puuetega 

inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kellel on 

tuvastatud osaline või puuduv töövõime töövõimetoetuse 

seaduse alusel; 

3) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud 

vanaduspensioniikka jõudnud isikul. 

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele on õigus 

taotleda tasu maksmise kohustuse ülevõtmist: 

1) isikul rinnaproteesi ostmiseks; 

2) isikul, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, 

kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks; 

3) isikul silmaproteesi ostmiseks; 

4) täisealisel isikul, kellel on puue puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses, enesehoolde- ja 

kaitseabivahendite ostmiseks. 

(3) Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemise õigust, välja 

arvatud individuaalse abivahendi korral, ei ole hoolekandeasutuses, 

vangistuses või eelvangistuses viibival isikul. 

Täpsem info SHS § 47.  õigustatud isikud. Hetkel kehtiva SHS leiab siit. 

Summa limiit Lühend abivahendite loetelu tingimusele - limiit piirhinna ulatuses. 

Teatud toodete puhul (nt. 12.24.00 – muud ratastooli varuosad) ei ole 

määratud koguselist piiri vaid summa limiit. See tähendab, et inimene 

võib osta maksimaalse kehtestatud piirhinna piires suvalise arvu tooteid 

teatud perioodi (kasutusaja) jooksul. Näiteks ühe kõrge hinnaga toote 

või mitu madalam hinnaga toodet. 

Koguse limiit Lühend abivahendite loetelu tingimusele - koguseline piirlimiit aastate 

või kuude arvestuses. Enamustele abivahenditele on seatud koguseline 

piir ehk riik on kirja pannud, mitme abivahendi üürimist/ ostmist 

rahastab teatud perioodi jooksul. 

Koguselise limiidiga ISO-del on alati lisaks ka ühe toote piirhind. See on 

ühe toote maksimaalne hind, millest teatud % (piirmäär) rahastab riik. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/119122018022?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155?leiaKehtiv


 

5 

ISO limiidiarvestuse 

periood 

Limiidiarvestuse periood näitab mis aja tagant kasutatud limiit ära 

nullitakse (1 kuu, kalendriaasta või kasutusaeg) 

Eraldiseisev ISO ISO mis ei kuulu ühegi limiidirühma hulka, nt 04.48.08 (seisuraamid ja –

toed) 

Limiidirühma ISO ISO mis on seotud limiidirühmaga (pea-ISO ja alam-ISOd) 

Limiidirühma pea-ISO ISO-kood, mis jaotub mitmeks täpsemateks ISO-koodiks. Pea-ISOga ei 

ole võimalik teha tehinguid ja selle ISO alla on koondatud alam-ISO’d 

mis jagavad limiiti. Nt 06.12.06 (labajala-hüppeliigese ortoosid) jaotub 

06.12.06.01 (masstoodang) ja 06.12.06.02 (individuaalselt valmistatud). 

Limiidirühma alam-ISO Limiidirühma pea-ISO alla kuuluvad ISO-d, millega on seotud 

müüdavad tooted ehk millega on võimalik tehingut teha. Kõik 

limiidirühma alam-ISO’d jagavad pea-ISO määratletud limiiti. Nt 

06.12.06 (labajala-hüppeliigese ortoosid) alla kuuluvad 06.12.06.01 

(masstoodang) ja 06.12.06.02 (individuaalselt valmistatud). 

 

Sissejuhatus 

Järgnevate aastate jooksul on planeeritud abivahendite teenuse kättesaadavust parandada läbi e-

lahenduste loomise. Riskide hajutamiseks on tööd planeeritud mitmesse etappi. 

I etapi eesmärgiks on kaotada ära paberkandjal IAK ning muuta reaalajas nähtavaks riigi poolt 

kompenseeritavate abivahendite tehingute teostamised (sh vabade limiitide arvutus jne). Selle 

eelduseks on reaalajas andmevahetus SKA ning teenuseosutajate vahel. 

Selles tulenevalt on plaanis realiseerida Abivahendite e-teenuse minimaalne töötav lahendus ja 

sellega seotud funktsionaalsused X-tee teenustes ja MISP2 portaalis. Samuti luuakse SKA 

Iseteenindusse abivahendite e-teenuse esmane funktsionaalsus, mille tulemusel on abivajajal võimalik 

temaga seotud riigi poolt kompenseeritavate abivahendite tehingute ning õigustatuse infot (sh. puude 

ja töövõime kehtivuse tähtaeg) sealt leida. 

Käesolev dokument on juhendiks x-tee liidestujatele. Dokumendis on kirjeldatud SKA poolt loodud 

x-tee teenused, riigi poolt kompenseeritavate abivahendite tehingute teostamiseks, antud soovitused 

nende kasutamiseks ning kirjeldatud võimalikke veateateid. 

Andmevahetuseks kasutatakse standardset x-tee infrastruktuuri (RIA X-tee veebileht, 

https://www.ria.ee/ee/x-tee.html). Teenuste kasutamine eeldab, et ettevõte on liitunud X-teega 

(Juriidilise isiku liitumine X-teega, https://www.ria.ee/ee/x-tee-liitumine.html). Infosüsteemide 

liidestamist X-teega üldiselt on kirjeldatud vastavates juhendites (X-tee juhendid, 

https://www.ria.ee/ee/x-tee-juhendid.html).  

https://www.ria.ee/ee/x-tee.html
https://www.ria.ee/ee/x-tee-liitumine.html
https://www.ria.ee/ee/x-tee-juhendid.html
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Loodud teenused ja nende kasutamine 

Abivahendite teenuse digitaliseerimiseks on loodud järgnevad teenused:  

1) Isiku õigustatuse kontroll - skais2.checkJustification.v1 

2) ISO vaba limiidi ja määrusejärgsete parameetrite leidmine - 

skais2.calculateIsoLimitParameters.v1 

3) Tehinguridadele osamaksete arvutamine - skais2.calculateContribution.v1 

4) Tehingu loomine - skais2.createTransaction.v1 

5) Üüriteenuse lõpetamine - skais2.endRental.v1 

6) Tehingurea tühistamine - skais2.cancelTransactionRow.v1 

Esimese kolme teenuse (1-3) puhul on tegemist pigem informatiivsete teenustega, mis on loodud 

teenuseosutajatele kliendi paremaks nõustamiseks ning tehingute teostamise protsessi sujuvamaks 

toimimiseks. Kolm viimast (4-6) on kriitilise tähtsusega teenused abivahendite protsessi toimimiseks, 

ilma nendega liidestumiseta ei ole võimalik tehingute infovahetus. Erandiks üüriteenuse lõpetamine, 

mis on vajalik ainult juhul, kui ettevõte osutab üüriteenust. 

Kõik eelmainitud teenused on x-tee testkeskkonnas olemas. Pärast RIA x-tee testkonnaga liitumist ja 

turvaserveri kasutusele võtmist, saab avada ettevõtte alamsüsteemile vajalikud Abivahendite teenused. 

Selleks on vaja saata allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud taotlus soovitud teenuste avamiseks 

Sotsiaalkindlustusameti e-mailile skaisabivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee. 

 

  

mailto:skaisabivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
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Järgnevad joonised (Joonis 1 - 3) ilmestavad võimalikku teenuste kasutust teenuseosutajate 

protsessides.  

 

Joonis 1: Teenuste võimalik kasutus tehingu loomise protsessis 
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Joonis 2: Üüri lõpetamise protsess 

 

 

Joonis 3: Tehingurea tühistamise protsess 
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Teenuseosutajad võivad vastavalt olemasolevatele protsessidele otsustada, kuidas ja millisel kombel 

SKA poolt pakutud informatiivseid teenuseid (1 - 3) kasutusele võtta. Tagamaks valiidse informatsiooni 

olemasolu SKA infosüsteemis, on kohustuslike teenuste kasutamiseks konkreetsemad ettekirjutused.  

 

Järgnevalt on kirjeldatud SKA poolne nägemus, millal või millistel põhjustel konkreetseid teenuseid 

võiks või peaks kasutatama.  

1. Isiku õigustatuse kontrolli teenus (skais2.checkJustification.v1) 

Tegemist informatiivse teenusega, mis on mõeldud pigem isikute nõustamiseks. Ainuke 

teenus, millest on võimalik kätte saada õigustatuse aegumise kuupäev ja isiku nimi. 

a. Õigustatuse teenus kasulik üüriteenust pakkuvatele teenuseosutajatele, kellel on 

teenuse abil võimalik kontrollida üürilepingus oleva isiku õigustatust (sh olemasolu, 

muutust) enne (igakuise) üüriarve genereerimist. 

2. ISO vaba limiidi ja määrusejärgsete parameetrite leidmise teenus 

(skais2.calculateIsoLimitParameters.v1) 

Tegemist informatiivse teenusega, mis annab info kliendi õigustatuse, abivahendi vaba limiidi, 

määrusejärgsete parameetrite, tõendi vajaduse ning olemasolul ka erimenetlusotsuste kohta.  

3. Tehinguridadele osamaksete arvutamise teenus (skais2.calculateContribution.v1) 

Tegemist informatiivse teenusega, mis kontrollib riigipoolse kompensatsiooni võimalust 

konkreetse isiku abivahendi/te tehingu/te osas ning tagastab igale tehingureale nii riigi poolt 

kompenseeritava osaluse kui isiku omaosaluse. Lisaks annab teenus välja sama 

andmekomplekti, kui ISO vaba limiidi ja parameetrite teenus. 

4. Tehingu loomise teenus (skais2.createTransaction.v1) 

Tegemist kohustusliku teenusega, millega saadetakse SKAsse info riigi poolt kompenseeritava 

abivahendi tehingu kohta. SKA kontrollib tehingu andmeid, läbides selleks nii ISO vaba limiidi 

kui osamaksete teenuse loogikad, ning kinnitab sobiva või lükkab ebasobiva tehingu tagasi.  

Teenust tuleb kasutada järgmistel juhtudel:  

a. Riigi poolt kompenseeritava müügitehingu teostamisel 

b. Riigi poolt kompenseeritava üüri alustamisel 

i. Üüri alustamiseks loetakse ka olukorda, kui riik hakkab uuesti juba varasemalt 

kompenseeritud üüritehingut uuesti kompenseerima. 

Näide: isik üürib abivahendit ning tema õigustatus lõppeb. Isik jääb abivahendit 

edasi üürima, kuid SKA-le (AVEsse) andmeid ei esitata, mille peale lõpetatakse SKA 

poolel üür viimase makse kuuga. Isikul tekib õigustatus paari kuu pärast tagasi ja 

isik võiks saada uuesti riigipoolset kompensatsiooni. Teenuseosutaja peab 

edastama uue üüritehingu õigustatuse tekkimise kuus. 

c. Osaline tühistamine eelnevas limiidiperioodis (kuu, kalendriaasta). Esmalt tuleb teha 

tehingu täielik tühistamine ning seejärel lisada tehing allesjäänud kogusega. Nt. 

eelmisel kuul tehtud 40 mähkme tehing (periood juba sulgunud). Soovitakse tagastada 

25 tk. Selleks tuleb kogu tehing tühistada ning sisestada uus tehing „eelmise kuu 

tehingu loomise ajaga” 15-le mähkmele. Kui peaks juhtuma, et nt. õigustatuse info on 

vahepeal muutunud ja tehingu loomine sisestatud osamaksetega ei lähe läbi, võib 

kasutada osalise tühistamise põhjusega ärikontrollide vältimist. 

d. Igakuiseid üürimakseid antud teenusega vastu ei võeta – need jäävad I etapis AVEsse. 
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5. Üüritehingu lõpetamise teenus (skais2.cancelTransactionRow.v1) 

Tegemist kohustusliku teenusega üüritehinguid osutavatele ettevõtetele, millega saadetakse 

SKAsse info riigi poolt kompenseeritava abivahendi üüri lõpetamise kohta. SKA kontrollib 

tehingu lõpetamise valiidsust ning kinnitab või lükkab ebasobiva lõpetamise tagasi. 

Teenust tuleb kasutada järgmistel juhtudel: 

a. Üüris oleva toote tagastamisel 

Teadmiseks – kui üüritehingu lõpetamist pole tehtud, kuid eelneva kuu kohta AVEsse 

üürimakse kirjet ei saadeta, lõpetab SKA üüri ja vabastab limiidi. 

6. Tehingurea tühistamise teenus (skais2.endRental.v1) 

Tegemist kohustusliku teenusega, millega saadetakse SKAsse info riigi poolt kompenseeritava 

abivahendi tehingu (müügi-, esmase üüritehingu või üürimakse) tühistamisest.  

Teenust tuleb kasutada järgmistel juhtudel: 

a. Tehingu sisestamisel läheb midagi valesti 

b. Inimene toob kauba tagasi (kreeditarve). I etapis aktsepteeritakse vaid tehingurea 

täielikku tühistamist. Osalise tühistamise näide ja võimalik lahendus tehingu loomise  

teenuse juures. 

Illustreerimaks teenuste seotusest, on järgneval joonisel (Joonis 4) välja toodud tehingu loomisel 

rakenduv teenuste aheldamine. Lisaks on joonisel näidatud mis teenuses, millised kontrollid 

rakenduvad. 

Loetavuse mõttes on välja toodud vaid kontrollide järjekord. Kõik oranžide kastide kontrollid võivad 

igal hetkel protsessiahela katkestada ning anda päringu tegijale vastava veateate. 

Kõik joonisel kujutatud teenused on eraldi käivitatavad. Iga teenuse käivitamisel kutsutakse välja 

käivitatud teenusest paremale jäävad teenused. 

See tähendab võimalikke ahelaid: 

1. Tehingu loomise teenus → Tehinguridade osamaksete arvutamise teenus → ISO vaba limiidi 

ja määrusejärgsete parameetrite leidmise teenus → Isiku õigustatuse kontrolli teenus 

2. Tehinguridade osamaksete arvutamise teenus → ISO vaba limiidi ja määrusejärgsete 

parameetrite leidmise teenus → Isiku õigustatuse kontrolli teenus 

3. ISO vaba limiidi ja määrusejärgsete parameetrite leidmise teenus → Isiku õigustatuse 

kontrolli teenus 

4. Isiku õigustatuse kontrolli teenus 
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Joonis 4:Teenuste aheldamine 
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Teenuste andmeväljade kirjeldused ja loogika 
 

Isiku õigustatuse kontroll (skais2.checkJustification.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 

1 Isikukood 

(personalIdentificationCode) 

STRING Jah Kliendi (EE) isikukood, kelle kohta õigustatuse 

infot päritakse. 

Päringu käigus toimub isikukoodi 

valideerimine. 

48503124673 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

Sisendist tulnud isikukoodile teostatakse järgmised kontrollid:  

1. RR andmete alusel kontrollitakse, kas isikul on eeldus riigi poolse kompensatsiooni saamiseks. Õigustatuse alus puudub, kui isik on 

surnud, ei ole Eesti kodanik, pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane ega tähtajalise 

elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav välismaalane. 

2. Kui RR andmete alusel on eeldus riigi soodustusele olemas, kontrollitakse täpsemalt isiku õigustatuse alust (sh. õppeinfot) ning selle 

kehtivust. 

3. Viimaks kontrollitakse, kas isik või leibkonna liige on saanud toimetulekutoetust viimase 12 kuu jooksul.  

 Väljund 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 
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1  Isikukood 

(personalIdentificationCode) 

STRING Olemas Kliendi isikukood, kellele kohta õigustatuse 

infot päritakse. 

48503124673 

2 Eesnimi (firstName) STRING Olemas Kliendi eesnimi Mari 

3 Perenimi (lastName) STRING Olemas Kliendi perenimi Maasikas 

4 Õigustatus 

olemas (justification) 

 
Olemas, kui 

õigustatuse 

alus 

eksisteerib 

  

4.1 Õigustatuse alus 

masinloetaval kujul 

(justification.basis.code) 

STRING Olemas Õigustatuse aluse info masinloetaval kujul 

 CHILD_18 

 CHILD_DISABLED_18 

 CHILD_WORK_16_18 

 YOUNG_LEARN_DISABLED_26 

 YOUNG_LEARN_WORK_26 

 YOUNG_LEARN_WORK_DISABLED_26 

 OVER_18_WORK 

 OVER_18_DISABLED 

 OVER_18_WORK_DISABLED 

 RETIREMENT_AGE 

 PARAGRAPH_47 

RETIREMENT_AGE 

4.2 Kirjeldus 

(justification.basis.description)  

STRING Olemas Õigustatuse aluse inimkeelne kirjeldus Meile teadaolevalt 

õigustatuse alus 

puudub. Võib olla § 
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47 õigustatusega. 

Palun kontrolli 

tõendi olemasolu.  

4.3 Tähtajaline õigustatus 

(justification.fixedTerm) 

BOOLEAN Olemas  true - tähtajaline õigustatuse alus 

 false - tähtajatu õigustatuse alus 

true 

4.4 Õigustatuse kehtivus 

(justification.endDate) 

DATE Olemas - 

tähtajalise 

õigustatuse 

korral 

Puudu - 

tähtajatu 

õigustatuse 

korral  

Tagastatakse pikim õigustatuse kehtivuse aeg 

tänase teadmise põhjal 

 Puudega lapse korral antakse puude 

lõpu kuupäev (lapse üleminekut 

täiskasvanuks on võimalik 

sünnikuupäeva järgi iseseisvalt 

tuvastada ning üüritehingu 

teostamisel annab nt. pikema puude 

kehtivus neile rohkem infot) 

 Ei arvestata toimetulekut / õppeinfot 

(kuna see võib pm päevapealt 

muutuda)  

 Pikima kehtivuseaja reegel ei kehti ja 

kuupäev antakse pikema kehtivuse 

järgi järgmistel juhtudel: 

 Isikul on pg. 47 (kuulmise 

abivahendi, rinna- või 

silmaproteesi vajadus) ning 

mistahes teine õigustatus 

(puue; osaline / puuduv 

töövõime, jne). Kehtivus 

antakse teiste õigustatuste 

järgi. 

2020-05-30 
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 Isikul on 40% töövõime 

langusele lisaks osalise / 

puuduva töövõime või 

vanaduspensioni õigustatuse 

alus. Kehtivus antakse 

töötukassa info või 

vanaduspensioni õigustatuste 

järgi. 

 Puudega lapsel (16-18 aastat) 

tuvastatud ka osaline/puuduv 

töövõime langus. Kehtivus 

antakse puude kehtivusaja 

järgi. 

4.5 Toimetulek (justification. 

subsistenceBenefit) 

BOOLEAN Olemas Lisainfo toimetuleku kohta 

 true - saanud toimetulekutoetust 

viimase 12 kuu jooksul 

 false - ei ole saanud 

toimetulekutoetust viimase 12 kuu 

jooksul 

true 

5 Õigustatus puudub 

(missingReason) 

 
Olemas, kui 

õigustatus 

puudub 

  

5.1 Õigustatuse puudumise  

põhjus masinloetaval kujul 

(missingReason.code) 

STRING Olemas Õigustatuse puudumise põhjus masinloetaval 

kujul: 

 PERSON_IS_NOT_ALIVE 

PERSON_IS_NOT_ALI

VE 



 

16 

 PERSON_IS_NOT_RESIDING_IN_ESTON

IA 

 PERSON_DOESNT_EXIST 

 INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

5.2 Kirjeldus 

(missingReason.description)  

STRING Olemas Õigustatuse puudumise põhjus inimloetaval 

kujul. 

Meie andmetel ei ole 

inimene 

isikukoodiga 

XXXXXXXXXXX elus. 

 

ISO vaba limiit ja määrusejärgsed parameetrid (skais2.calculateIsoLimitParameters.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 

1 Isikukood  

(personalIdentificationCode) 

STRING Jah Kliendi isikukood, kelle kohta õigustatuse infot 

päritakse. 

Päringu käigus toimub isikukoodi valideerimine. 

48503124673 

2 ISO kood 

(isoCode.isoCode)  

STRING Jah  

(vähemalt 1) 

ISO koodid, mille kohta ISO limiite päritakse. Pärida 

saab alates limiidirühma tasemest. 

Limiidirühma korral on väljundis üksikud 

parameetrid limiidirühma tasemel. Lisaks 

väljastatakse ka parameetrid kõikide limiidirühma 

kuuluvate ISOde kohta. 

04.33.03.01 
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3 TO süsteemi tehniline 

identifikaator  

(isoCode.customIdentifier) 

STRING Ei TO-l on võimalik soovi korral kaasa anda enda 

süsteemisisene identifikaator, mille olemasolul 

kasutatakse seda vastuses viitamaks vastavale reale, 

mille juures see määratud oli. Teenus antud väärtust 

ei salvesta. 

Kui seda välja ei täideta, siis kirjutatakse vastuses 

ISOde ja vearidade tunnuseks ISO kood. See 

võimaldab kokku viia sisendi ja vastuse read ka 

juhul kui siin väärtust ei sisestata 

1 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

Sisendandmete põhjal teostatakse järgnevad kontrollid: 

1. Valideeritakse sisendandmeid. Vea korral edasised tegevused katkestatakse:  

a. Isikukoodi korrektsust – kui isikukood ei vasta EE isikukoodi reeglitele, tagastatakse veakood 

INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

b. Tehingurea tunnuse unikaalsust – kui tunnused pole sisendis unikaalsed, tagastatakse veakood 

DUPLICATE_CUSTOM_IDENTIFIER 

2. Tehakse isiku õigustatuse kontroll. Tulemuseks on õigustatus või õigustatuse puudumise põhjus.   

a. Kui õigustatuse kontroll tagastas puudumise põhjuse: PERSON_IS_NOT_ALIVE või PERSON_IS_NOT_RESIDING_IN_ESTONIA 

või PERSON_DOESNT_EXIST, siis tagastab teenus vastava põhjuse veakoodina ja sisendiga muid tegevusi ei tehta. 

b. Teenus tagastab õigustatuse, mida kasutatakse järgnevas ISO õigustatuse valideerimisel ning õigete paramteetrite (hind, 

piirmäär jne) leidmisel. 

3. Kõikide sisendis olevatele ISO'de kohta tehakse kindlaks tagastatavad ISO-d ja võimalikud tehingu liigid. Kui isikul puudub 

õigustatus ja erimenetlus päritud ISO-le, tagastatakse üks järgmistest veakoodidest:  

a. MISSING_JUSTIFICATION_OR_SPECIAL_REQUEST_FOR_PARENT_ISO 

b. MISSING_JUSTIFICATION_FOR_CHILD_ISO 
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c. MISSING_JUSTIFICATION_FOR_STANDALONE_ISO 

4. Kui sisendis olevat ISO ei eksisteeri siis tagastatakse veakood: MISSING_ISO 

5. Kui kõik ISO koodid on üle kontrollitud, siis liigutakse edasi parameetrite täitmise etappi ja pannakse kokku teenuse vastus. Kuna 

eelkontrollid on tehtud, siis teenuse vastus sisaldab ridu iga küsitud ISO koodi kohta. 

Kui eelnevates kontrollides tuvastati vigu, siis edasised tegevused lõpetatakse ja antud ISO-koodi kohta tagastatakse leitud viga. Kui sisendis 

on mitu ISO-koodi, võib vastus sisaldada nii ISO-de parameetreid (mittevigaste ISO-de kohta) kui vigu (vigaste ISO-de kohta). Vastuse 

struktuur on siis järgmine:  

 Isiku õigustatus 

 Kood 

 Selgitus 

 ISO 

 ISO-kood (1) 

 ... 

 Tehniline identifikaator (1) 

 ISO 

 ISO-kood (2) 

 ... 

 Tehniline identifikaator (2) 

 Veateade 

 Tehniline identifikaator (3) 

 ... 

 Veateade 

 Tehniline identifikaator (4) 

 ... 

Teenuse vastuses võib olla 1-n kirjet, mis leitakse järgneva loogika alusel: 

1. Iga tagastatava ISO kohta tuvastatakse, kas leidub limiidiarvutust potentsiaalselt mõjutavaid erimenetlusi 

a. Otsime hetkel kehtivaid ISO ja limiidirühma pea-ISO'ga seotud erimenetlusi. 

b. Lisaks otsime olenevalt ISO limiidiarvestuse perioodist: 
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i. kalendriaasta - erimenetlusi, mille kehtivuse ajal on praeguses kalendriaastas tehtud vastava ISO ostutehing ning 

ostetud toote kasutusaeg kestab 

ii. kuu - erimenetlusi, mille kehtivuse ajal on praeguses kalendrikuus tehtud vastava ISO ostutehing ning ostetud toote 

kasutusaeg kestab 

iii. kasutusaeg - erimenetlusi, mille kehtivuse ajal on tehtud müük vastava ISO tehing ning toote kasutusaeg kehtib 

2. Arvutusloogika on kõikidel juhtudel ühtlustatuna selline: 

a. Otsime hetkel kehtivad ISO ja limiidirühma pea-ISO kehtivad erimenetlused 

b. + ISO ja limiidirühma pea-ISO erimenetlused, mis kehtisid ostutehingu loomisel, kus toote kasutusaeg pole läbi 

3. Tulemusena tagastatakse ISO parameetrid vastavalt väljundi andmete tabelile ja selles kirjeldatud loogikale 

 

 

Väljund 

Järgnevalt on kirjeldatud teenuse vastuse struktuuri õnnestumise korral. 

Isiku õigustatus 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 

1  Isiku õigustatus 
 

Olemas, kui 

isikul on 

õigustatus 

 

 

Näitab, millise õigustatuse alusel 

järgnevad parameetrid on leitud. 

 

1.1 Õigustatuse kood 

(justification.code) 

STRING Olemas CHILD_DISABLED_18 

1.2 Õigustatuse selgitus 

(justification.description) 

STRING Olemas Puudega laps (0-17a 

k.a) 
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Iga ISO kohta 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 

2 Abivahendi grupi ISO kood 

(isoCode) 

STRING Alati olemas ISO kood, mille kohta infot tagastatakse. 04.33.03.01 

3 Limiidirühm (limitGroup)  Olemas, kui ISO 

kuulub 

limiidirühma 

 
 

3.1 Limiidirühma pea-ISO 

(limitGroup.parentIsoCode) 

STRING  Olemas Viide limiidirühma ISO'le juhul kui antud 

ISO kuulub limiidirühma. 

Ostukorvis limiitide arvutamisel tuleb 

arvestada, et vaba limiit kehtib 

limiidirühma piires. 

04.33.03 

3.2 Limiidirühma kuuluvad kõikide 

alam-ISO'de koodid (list) 

(limitGroup.isoCodes) 

STRING (list) Olemas Nimekiri kõikidest alam-ISO'dest, mis 

antud limiidirühma kuuluvad. Sisaldab ka 

antud alam-ISO mille kohta päring 

esitati. Siin nimekirjas on ka need ISO 

koodid, millele võib õigustatus puududa 

ja teenusega ei tagastatud näiteks kui 

päring tehti limiidirühma pea-ISO järgi. 

04.33.03.01 

4 Tehingu olemus/liik 

(transactionType) 

STRING  

(enumeration) 

Olemas 

eraldiseisval 

ISO'l või 

SALE / RENT - näitab millist tehingut 

saab isik antud ISOga sooritada. 

SALE 
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limiidirühma 

alam-ISO'l 

Kui isikul olemas mõlemad võimalused 

(müük/üür), antakse konkreetse ISO 

kohta tagasi 2 eraldi andmerida. 

Erimenetluse olemasolul antakse alati 

väja andmed nii müügi kui üüri kohta. 

Juhul kui andmestikus on olemas 

andmeelement (piirmäär) 

discountPercentage, tähendab see seda, 

et tegu on määrusejärgse tehingu liigiga. 

Kui piirmäär puudub, siis seda liiki 

tehingut ei ole määruse järgselt lubatud, 

kuid erimenetlus võib seda siiski 

võimaldada. 

5 Arvestus kehapoolte kohta 

eraldi (limitByBodySide) 

BOOLEAN Olemas See tunnus näitab, kas tehingutes on vaja 

ära märkida müüdava abivahendi 

kehapool (LEFT/RIGHT). 

 true - vaja edastada kehapool 

 false - ei ole vaja edastada 

kehapoolt 

true 

6 Müügi limiidiarvestuse periood 

(limitPeriod) 

STRING  

(enumeration) 

Olemas kui 

eksisteerib ISO'l 

ja tehingu liik = 

müük 

 LIMIT_IN_MONTH – Kuupõhine - 

limiidi arvestus tehingu 

kalendrikuu kohta (01.xx.xxxx - 

31/30.xx.xxxx). Siia alla kuuluvad 

kõik üürid.  

 LIMIT_IN_CALENDAR_YEAR - 

Kalendriaasta põhine - limiidi 

LIMIT_BY_ISO_USAG

E_TIME 
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arvestus tehingu kalendriaasta 

kohta (01.01.20xx - 31.12.20xx) 

 LIMIT_BY_ISO_USAGE_TIME - 

Kasutusaja põhine - 

limiidiarvestuses jälgitakse iga 

ostu kuupäevast alates 

abivahendi kasutusaega. 

Kõik reeglid kehtivad nii summa kui 

kogusepõhiste limiitide kohta 

7 Kasutusaeg 

(usageTimeInMonths) 

INTEGER Üldjuhul 

olemas. Võib 

puududa 

ISO'del, kus ei 

ole kasutusaja 

põhine 

limiidiarvestus 

Alati puudu 

limiidirühma 

pea-ISO'l 

Konkreetse ISO kasutusaeg 

kuudes. Sõltub määrusest. 

 Määruseväliste korral täitmata 

24 

8 Koguse / summa limiidi ISO 

(limitType) 

STRING  

(enumeration) 

Alati olemas Näitab, kas tegu on kogusepõhise või 

summapõhise limiidiarvestusega ISO'ga 

 PRICE_LIMIT - rakendub 

summapõhine limiit. Märge on 

siis, kui Koguseline piirlimiit on 

puudu 

 QUANTITY_LIMIT - rakendub 

kogusepõhine limiit. Märge on 

PRICE_LIMIT 
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siis, kui Koguseline piirlimiit on 

olemas 

Limiidid ja kasutatud kogused 

9 Koguse limiit (quantityLimit)  Olemas 

koguselise 

limiidi korral 

  

9.1 Koguseline piirlimiit 

(quantityLimit.totalLimit 

INTEGER Olemas kui on 

olemas 

õigustatus 

Määruse järgselt maksimaalne kogus (tk), 

mida on võimalik soodustusega müüa 

või üürida limiidiarvestuse perioodil. 

Müügitehingute korral, kui ISO 

müügitehingute arvestus on kehapoole 

kohta, siis limiit korrutatakse kahega. St 

määruse järgne limiit: 2 tk/kehapoole 

kohta, siis siin näidatakse piirlimiit = 4. 

Kui koguseline piirlimiit on puudu, siis on 

toodet võimalik müüa piirhinna ulatuses 

ja olenemata kogusest limiidiarvestuse 

perioodis. 

13 

9.2 Kasutatud kogus 

(quantityLimit.usedLimit) 

INTEGER Alati olemas Väärtus näitab mitu kehtiva kasutusajaga 

toodet on tehingu ajal kliendi kasutuses. 

Ehk see on kaustatud limiit koguse 

limiidiga tootegruppide korral. 

Arvutatakse vaid koguse limiidi korral. 

7 
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Kasutatud kogus = üüritavate toodete 

summa + ostetud toodete summa 

 Kasutatud kogus (müük) on 

eraldiseisva ISO või limiidirühma 

ISO kõikide ISOde'ga seotud 

varasemate* tehingute koguste 

summa, kus olenevalt müügi 

limiidiarvestuse perioodist: 

 Kuupõhine 

(LIMIT_IN_MONTH) - 

varasem tehing on tehtud 

uue tehinguga samal kuul 

 Kalendriaasta põhine 

(LIMIT_IN_CALENDAR_YE

AR) - varasem tehing on 

tehtud uue tehinguga 

samal aastal 

 Kasutusaja põhine 

(LIMIT_BY_ISO_USAGE_TI

ME) - kasutusaja lõpp on 

päringu tegemise ajaga 

võrreldes tulevikus 

St. kasutusaja korral 

käib arvutus päringu 

tegemise aja järgi 

 Kasutatud kogus (üür) on 

eraldiseisva ISO või limiidirühma 

ISO kõikide ISO'dega seotud ja 

sisendis oleva tehingu ajal 

kehtivate üüritehingute (st üüri 
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lõpp on puudu või peale tehingu 

aega sisendist) summa 

 

Limiidirühma tasemel summeeritakse 

alam-ISOde kasutatud kogused kokku. 

Arvestatakse ka koguseid, mis on seotud 

limiidirühma ülem-ISO'ga (müüdav 

toode võib olla seotud ülem-ISO'ga 

AVE'st migreeritud andmetes). 

*varasemate - see antud juhul ei pruugi 

tähendada ajaliselt varasemaid tehinguid. 

Selle all mõistetakse kõiki tehinguid, mis 

on eelnevalt juba süsteemi sisestatud 

9.3 Vaba kogus 

(quantityLimit.freeLimit) 

INTEGER Olemas, kui on 

olemas 

õigustatus 

ja puudub 

mõjutav 

erimenetlus 

Väärtus näitab mitu ühikut toodet võib 

veel sellele isikule müüa (nt "21" tk). Ehk 

see on vaba limiit koguse limiidiga 

tootegruppide korral. 

Leitakse määruse ja tehtud tehingute 

alusel. 

Arvutatakse vaid koguse limiidi korral. 

Arvutusvalem: määrusest tulenev 

piirlimiit - kasutatud kogus 

Vaba limiit käib üüri ja müügi kohta 

kokku ühe ISO kohta. See tähendab, et 

kui ühe ISO kohta on võimalik nii müük 

kui üür siis mõlemal kirjel vaba limiit 1 

21 
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tähendab, et saab teha kas ühe üüri või 

ühe müügitehingu. 

9.4 Kogusepõhise arvestuse korral 

ühe tooteühiku piirhind 

(quantityLimit.unitPriceLimit) 

 

DECIMAL Olemas, kui on 

olemas 

õigustatus 

ja puudub 

mõjutav 

erimenetlus 

Ühe tooteühiku piirhind määrusest.  120.00 

10 Summa limiit (priceLimit)  Olemas summa 

limiidi korral 

  

10.1 Piirhind (priceLimit.totalLimit) DECIMAL Olemas kui on 

olemas 

õigustatus 

 

Tegu summapõhise limiidiarvestusega ja 

piirhind on maksimaalne summa, mille 

eest riik tasub limiidiarvestuse perioodil 

Müügitehingute korral, kui ISO 

müügitehingute arvestus on kehapoole 

kohta, siis limiit korrutatakse kahega. St 

määruse järgne limiit: 200€ /kehapoole 

kohta, siis siin näidatakse piirlimiit = 

400€. 

50.00 

10.2 Kasutatud summa 

(priceLimit.usedLimit) 

DECIMAL Olemas Kasutatud summa on eraldiseisva ISO või 

limiidirühma ISO kõikide ISOde'ga 

seotud varasemate* tehingute 

kogusummad, kus olenevalt müügi 

limiidiarvestuse perioodist: 

 kuupõhine (LIMIT_IN_MONTH) - 

varasem tehing on tehtud uue 

tehinguga samal kuul 

45.00 
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 kalendriaasta põhine 

(LIMIT_IN_CALENDAR_YEAR) - 

varasem tehing on tehtud uue 

tehinguga samal aastal 

 kasutusaja põhine 

(LIMIT_BY_ISO_USAGE_TIME) 

- kasutusaja lõpp on päringu 

tegemise ajaga võrreldes 

tulevikus 

 St. kasutusaja korral käib 

arvutus päringu tegemise 

aja järgi 

Arvutatakse vaid summa limiidi korral 

Summapõhiseid tooteid ei üürita. 

*varasemate - see antud juhul ei pruugi 

tähendada ajaliselt varasemaid tehinguid. 

Selle all mõistetakse kõiki tehinguid, mis 

on eelnevalt juba süsteemi sisestatud 

10.3 Vaba summa limiit 

(priceLimit.freeLimit) 

DECIMAL Olemas, kui on 

olemas 

õigustatus 

ja, kui puudub 

mõjutav 

erimenetlus 

Väärtus näitab kui suure summa ulatuses 

saab veel isikule selle ISO tooteid müüa. 

Ehk see on vaba limiit piirhinna põhise 

limiidiarvutusega tootegruppide korral. 

Arvutusvalem: Piirhind - kasutatud 

summa 

Summapõhiseid tooteid ei üürita. 

 

23.40 
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11 Uue ostu aeg 

(newPurchaseDate) 

DATE Olemas, kui 

hetkeseisuga 

limiit on 

ületatud, limiidi 

vabanemist 

saab arvutada 

ja ei ole 

mõjutavat 

erimenetlust 

Kui vaba limiiti ei ole (koguse / summa 

vaba limiit = 0), leitakse uue ostu aeg. 

Uue ostu aeg sõltub ISO kasutusajast. 

Tegemist ainult müügi parameetriga, üüri 

korral on antud parameeter tühi. 

 Kuupõhise limiidi korral - 

järgmise kuu algus 

 Kalendriaasta limiidi korral - 

järgmise kalendriaasta algus 

 Kasutusaja limiidi korral (sh. 

arvestada limiidirühmaga).  

Kui ostetud koguste summa + 

kehtivad üürid >= määrusejärgne 

limiit, siis: 

 leida ajaliselt hiliseimad 

tehingud, mille korral 

tehtud tehingute koguste 

summa < määrusejärgne 

limiit. 

 Uue ostu aeg = "viimase 

üle limiidi tehingu" 

loomise kp + ISO 

kasutusaeg  

n. 4 a - 2 tk → I ost 

10.10.16 (vabaneb 

10.10.20) / II ost 20.11.18 

(vabaneb 20.11.22). Tulen 

10.04.18 ostu sooritama, 

2020-05-30 
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saan Uue ostu aeg = 

10.10.20  

 Kehtivaid üüritehinguid 

käsitletakse tähtajatutena, 

ehk kui limiit on 1 ja isikul 

on 1 kehtiv üüritehing, 

siis uue ostu aega ei 

arvutata. 

12 Piirmäär (discountPercentage) DECIMAL Olemas (v.a 

limiidirühma 

pea-ISOl), kui 

on olemas 

õigustatus 

Õigustatuse alusest (sh. toimetulek, õpe) 

tulenev määrusejärgse soodustuse 

riigiosaluse % 

Õigustatuse alusest - õigustatuse päring 

Toimetuleku toetuse korral kehtib alati 

õigustatusega seotud riigiosaluse % (ehk 

ei ole toodete ja ISO gruppide lõikes 

erinev) 

80 

13 Min. omaosalus 

(personMinimumOwnContribut

ion) 

 

 

 

 

DECIMAL Olemas müügi 

tehinguliigi 

korral (v.a 

limiidirühma 

pea-ISO'l), kui 

on olemas 

õigustatus 

Määruse järgne minimaalne isiku 

omaosalus ostutehingu korral. 

Täidetud vaid tehingu liik = Müük korral 

 

7.00 
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Mõjutavad erimenetlused 

14 Erimenetluse otsus(te nimekiri) 

(specialRequest[]) 

 Olemas kui 

leidub mõni 

hetkeseisuga 

tehingut 

mõjutada võiv 

erimenetlus 

Nimekiri isikule väljastatud erimenetluse 

otsustest antud ISO kohta, mis võib 

limiidi ja hinnaarvutusi mõjutada. 

Kui eksisteerib mõni erimenetlusotsus, 

mis võib limiidiarvutust mõjutada siis ei 

ole võimalik kuvada teatud 

andmeväljasid. 

 

14.1 Erimenetluse ID 

(specialRequest.id) 

UUID Olemas Erimenetluse unikaalne tunnus 6f5ce474-3c26-

11ea-b77f-

2e728ce88125 

14.2 Erimenetluse ISO 

(specialRequest.isoCode) 

 Olemas Erimenetlusega seotud ISO kood. See ei 

pruugi olla sama ISO, mille kohta 

andmepäring esitati vaid võib olla 

päritava ISO limiidirühma pea-ISO. 

04.33.03.01 

14.3 Erimenetluse kehtivuse algus 

(specialRequest.validFrom) 

DATE Olemas Tehingut potensiaalselt mõjutava 

erimenetlusotsuse kehtivuse 

alguskuupäev.  

2020-01-10 

14.4 Erimenetluse kehtivuse lõpp 

(specialRequest.validTo) 

DATE Olemas Tehingut potensiaalselt mõjutava 

erimenetlusotsuse kehtivuse 

lõpukuupäev.  

2020-05-10 
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Kuupäev võib olla minevikus - aegunud 

otsus, mille ajal on teostatud tehing 

14.5 Erimenetlusotsuse sisu 

(specialRequest.notes) 

STRING Olemas 

(võib olla tühi 

string) 

Tehingut potensiaalselt mõjutava 

erimenetlusotsuse sisu. 

suurendada Teie, 

....(ik) abivahendi 

ISO-koodiga 

06.24.03 (jalaosade 

proteesid) piirhinda 

kuni 4120 euroni. • 

antud otsusega on 

võimaldatud osta 

üks silikoonist 

jalalaba protees 

paremale jalale ja 

üks vasakule jalale. • 

riik tasub antud 

abivahendi 

piirhinnast 95%. 

Mõjutavad tehingud 

15 Limiidiperioodil tehtud 

tehingu(te nimekiri) 

(transactionRow[]) 

 Olemas kui on 

mõjutav EM ja 

on kasutusajal 

tehinguid 

Kui isikul on antud ISO (või limiidirühma 

pea-ISOga) seotud erimenetlusotsus, mis 

võib limiidi ja hinnaarvutusi mõjutada, 

väljastatakse lisaks kinnitatud tehingute 

info ISO kasutusajal (täna - ISO 

kasutusaeg, ehk müügitehingud, kus 
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kasutusaeg veel kehtib ja üüritehingud, 

mis pole veel lõpetatud. 

Selle tulemusel on TO'de võimalik teha 

järeldusi, millised erimenetlusotsused on 

juba kasutatud ning millised veel 

kehtivad. 

15.1 Tehingu ID (transactionRow.id) INTEGER Olemas Tehingu unikaalne ID 5234523 

15.2 Tehingu aeg 

(transactionRow.transactionDat

e) 

DATE Olemas Ajaloolise tehingu teostamise aeg 2019-11-10 

15.3 Tehingu olemus/liik 

(transactionRow.transactionTyp

e) 

STRING Olemas Ajaloolise tehingu liik. 

 SALE – müügitehing 

 RENT – üüritehing 

SALE 

15.4 Abivahendi grupi ISO kood 

(transactionRow.isoCode) 

STRING Olemas Ajaloolise tehingu ISO kood (konkreetne 

ISO või ISOga samasse limiidirühma 

kuuluv ISO)  

04.33.03 

15.5 Tehingu kogus 

(transactionRow.quantity) 

INTEGER Olemas Ajaloolise tehingu kogus 3 

15.6 Tehingu summa 

(transactionRow.totalPrice) 

DECIMAL Olemas Ajaloolise tehingu kogusumma 9.00 
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Eeldused ja välistavad asjaolud  

16 ISO eelduskoodi(de nimekiri) 

(isoPrecondition[])  

 Olemas juhul 

kui ISO või 

limiidirühma 

pea-ISO 

tasemel on 

eelduskoodid 

Nimekiri ISO koodi (algustest), mille 

raames tehingu sooritamine on antud 

ISO tehingu eelduseks. Eelduskoodiga 

toote ostmine/üürimine võib toimuda 

sama tehingu raames. 

 

16.1 Eeldus ISO kood 

(isoPrecondition.isoCode) 

STRING Olemas ISO kood või koodi algus, mille tehing on 

antud ISO tehingu eelduseks. Eelduseks 

võib olla terve suvaline ISO'de grupp, mis 

on defineeritud läbi ISO koodi prefiksi. 

Näiteks "04.33" tähendab, et eelduskoodi 

täitmiseks on vajalik suvaline tehing, kus 

ISO koodi algus on "04.33". Limiidirühma 

hierarhia siin mõju ei avalda. 

04.33.03 

16.2 Isikul eelduskoodiga toode 

ostetud 

(isoPrecondition.transactionWit

hIso) 

BOOLEAN Olemas  true - isikul on eeldus-ISO tehing 

sooritatud  

 false - isikul ei ole eeldus-ISO 

tehingut sooritatud 

true 

17 ISO välistuskoodi(de nimekiri) 

(isoExclusion[])  

 Olemas juhul 

kui ISO või 

limiidirühma 

pea-ISO 

Nimekiri ISO koodide (algustest), mis 

takistavad antud ISOga toote tehingu 

tegemist. 
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tasemel on 

välistuskoodid 

17.1 Välistus ISO kood 

(isoExclusion.isoCode) 

STRING Olemas ISO koodi (algus), mis on märgitud antud 

ISO välistavaks. Välistuskood võib olla 

terve suvaline ISO'de grupp, mis on 

defineeritud läbi ISO koodi prefiksi. 

Näiteks "04.33" tähendab, et 

välistustingimuse täitmiseks on vajalik 

suvaline tehing, kus ISO koodi algus on 

"04.33". Limiidirühma hierarhia siin mõju 

ei avalda. 

04.33.03 

17.2 Isikul on välistav ISO ostetud 

(isoExclusion.transactionWithIs

o) 

BOOLEAN Olemas  true - isikul on tehing välistava 

ISO koodiga ning selle 

kasutusaeg on kehtiv sisendis 

oleva tehingu ajal (ostude puhul) 

või üürimine kestab (üüride 

puhul) sisendis oleva tehingu ajal. 

Järelikult antud ISO'ga tehingut 

teha ei saa sisendis olevale 

tehingu ajale; 

 false - isikul ei ole tehingut 

välistava ISO koodiga. 

false 

18 Tõendi vajadus (proofNeeded) BOOLEAN Olemas (v.a 

limiidirühma 

pea-ISO'l) kui 

Kas konkreetse ISO kohta on päringu 

tegemise seisuga tarvis tõendi infot 

tehingu tegemiseks. 

true 
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on olemas 

õigustatus 

Sõltub määrusest ja tehtud tehingutest. 

Ei arvesta tõendi laienemisega teistele 

ISOdele (04.33.06), ega olukordi, kus 

tõend kehtib kauem kui kasutusaeg (nt. 

06.33.00). 

 true - tõendi info tarvis lisada 

tehingu edastamisel 

 false - tõendi info pole tarvis 

lisada 

19 Kommentaar (notes) STRING Olemas (võib 

olla tühi string) 

Oluline teave konkreetse ISO kohta, mis 

pärineb määrusest konkreetse 

abivahendi "SKA poolt kompenseeritava 

abivahendi täpsustus või abivahendi 

grupi kitsendus" ning "Näidustus" 

lahtrist. 

keskmise, kõrge ja 

väga kõrge lamatiste 

riskiga kasutajale 

mõeldud istmepadi 

20 TO süsteemi tehniline 

identifikaator (customIdentifier) 

STRING Olemas, kui 

sisendis olemas 

TO  süsteemisisene identifikaator, mille 

olemasolul kasutatakse seda vastuses 

viitamaks vastavale reale, mille juures see 

määratud oli. 

 

 

Teenuse vastuse struktuur ebaõnnestumise korral vt. Teenuse vastus vea korral 
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Osamaksete arvutamise teenus (skais2.calculateContribution.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 

1 Isikukood  

(personalIdentificationCode) 

STRING Jah Kliendi isikukood, kelle kohta õigustatuse infot 

päritakse. 

Päringu käigus toimub isikukoodi valideerimine. 

48503124673 

2 ISO kirje, mille kohta 

osamakseid arvutatakse 

(iso) 

 Jah  

(vähemalt 1) 

1-n korda (sõltuvalt erinevate 

toodete/tehinguridade arvust) 

 

2.1 ISO kood (isoCode) STRING Jah ISO kood, mille kohta osamaksete arvutamist 

käivitatakse. 

Tegu peab olema nö müüdava ISO koodiga, kuhu 

on võimalik tehingut vormistada (limiidirühma 

alam-ISO või eraldiseisev ISO) 

04.33.03.01 

2.2 TO süsteemi tehniline 

identifikaator 

(customIdentifier) 

STRING Ei TO-l on võimalik soovi korral kaasa anda enda 

süsteemisisene identifikaator, mille olemasolul 

kasutatakse seda vastuses viitamaks vastavale 

reale, mille juures see määratud oli. Teenus antud 

väärtust ei salvesta. 

 

2.3 Tehingu olemus/liik 

(transactionType) 

STRING 

(enumeration) 

Jah SALE või RENT - näitab millisele tehingule 

soovitakse osamakseid leida 

SALE 
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 SALE – müügitehingule 

 RENT - üüritehingule 

2.4 Kogus (quantity) INTEGER Jah Konkreetne toodete arv, millele osamakseid 

küsitakse. 

Kogusepõhise limiidiarvestusega toote korral ei 

tohi küsitav toote kogus (tk) ületada isiku vaba 

limiiti tehingu hetkel. 

2 

2.5 Kogumaksumus (totalPrice) DECIMAL Jah Toodete kogumaksumus (kogus * 1 toote hind TO 

juures).  

nt. 1 toote hind = 1,00 € / kogus = 10 → 

kogumaksumus = 10,00 

21.00 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

1. Valideeritakse sisendandmeid. Vea korral edasised tegevused katkestatakse. Kontrollitakse:   

a. isikukoodi korrektsust – kui isikukood ei vasta EE isikukoodi reeglitele, tagastatakse veakood 

INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

b. tehingurea tunnuse unikaalsust – kui tunnused pole sisendis unikaalsed, tagastatakse veakood 

DUPLICATE_CUSTOM_IDENTIFIER 

c. numbrilisi (komakohad, neg. väärtused, jne) ja eeldefineerutud (enum) väärtuseid 

2. Sisendis olevatele ISOdele tehakse ISO limiitide päring (vt. Joonis 4). Selle raames toimuvad kontrollid, mis on kirjeldatud 

limiidiarvutuse teenuse spetsifikatsioonis (vt. ISO vaba limit ja määrusejärgsed parameetrid). 

a. Iga sisendis olev ISO kood peab tulema ISO limiidipäringu vastuses tagasi vastava tehingu tüübiga (või ilma tehingu tüübita) 

kirje ilma veata. 

i. Limiiditeenuse vea korral tagastatakse vastavad ISO limiidipäringust saadud vead. 

ii. Kui puudub õigustatus vastavale tehingutüübile ning ISO'l puudub erimenetlus, siis tagastatakse veakood: 

TRANSACTION_TYPE_NOT_ALLOWED 



 

38 

b. Lisaks tuleb veenduda, et ükski sisendis olev ISO ei oleks limiidirühma pea-ISO. Nendele ISO'dele müüki vormistada ei saa. 

i. Vea korral tagastatakse veakood: LIMIT_GROUP_ISO_NOT_ALLOWED 

3. Iga sisendreaga, kus limiidiarvutuse teenus ei leidnud seost erimenetlusega, tehakse järgnevad kontrollid.  

Kui ISO'l on mõjutav erimenetlus (st vaba limiiti ja osamakseid arvutada pole võimalik, kuid müüki/üüri otseselt ei piirata. Otsuse 

teeb TO süsteemiväliselt). 

a. Eeldustoote puudumine - vaadeldakse nii ostukorvis olevaid tooteid, kui kõiki ajalooliselt tehtud tehinguid. Peab olema 

varasemalt ostetud või hetkel ostukorvis vähemalt üks kirjeldatud eeldustoode. ISO eelduskood võib olla kirjeldatud ISO 

limiidirühma kohta, ehk ostetud peab olema sellisel juhul vähemalt üks toode sellest limiidirühmast. Kui ühtegi eeldustoodet 

ei ole varasemalt ostetud ja seda pole ka ostukorvis, siis protsess katkeb. 

i. Vea korral tagastatakse veakood: PRECONDITION_ISO_NOT_SOLD 

b. Välistavate toodete olemasolu - vaadeldakse nii ostukorvis olevaid tooteid, kui kehtivate kasutusaegadega tehinguid 

(kehtivad üüritehingud ja kehtiva kasutusajaga müügitehingud). Kui välistav toode eksisteerib, protsess katkeb. 

i. Vea korral tagastatakse veakood: EXCLUSION_ISO_SOLD 

c. Kontrollitakse piisava vaba limiidi olemasolu: 

i. Kui ISO'l ei ole mõjutavat erimenetlust, siis toimub limiidi kontroll: 

1. Kogusepõhiste toodete korral: ISO vaba limiit - ostukorvis olevate sama ISO või limiidirühma ISO korral kõigi 

limiidirühma ISOde tehinguridade kogused >= 0 

2. Summapõhiste toodete korral: ISO vaba limiit peab olema > 0 (igasugune vaba limiit loetakse nö piisavaks) 

3. Märkus: ISO limiiditeenus tagastab limiidirühma ISO kohta vaba limiidi, mis kehtib kogu limiidirühmale. 

Lisaks annab limiidipäring kaasa ka kõikide teiste limiidirühma kuuluvate ISOde koodid.  

4. Kui vaba limiiti ei ole piisavalt, siis tagastatakse veakood: ISO_LIMIT_EXCEEDED 

d. Osamaksete arvutamine: 

i. Koguse limiidiga toodete korral arvutatakse osamaksed järgmiselt (olemas koguMaksumus, piirmäär, kogus, 

tükiMinOmaosalus, tükiPiirhind). Leitakse:  

1. toote tükihind:  

tükiHind (10 komakohta, round HALF_UP) = koguMaksumus / kogus  

2. piirhinna alune osa:  

piirhinnaAlune = min (tükiPiirhind, tükiHind) 

3. tüki riigi osalus:  

tükiRiigiOsalus = (piirhinnaAlune * piirmäär) / 100 

4. riigi osalus minimaalset omaosalust arvestamata:  

riigiOsalusKliendiMinOsaluseta (ümardatud 2 komakohta, round HALF_UP) = kogus * tükiRiigiOsalus 
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5. minimaalne kliendi omaosalus tehingurea kohta:  

minOmaosalus = kogus * tükiMinOmaosalus 

6. lõplik kliendi osalus (sh. arvestades minimaalset omaosalust): 

kliendiOsalus = max (koguMaksumus - riigiOsalusKliendiMinOsaluseta, minOmaosalus) 

7. lõplik riigi osalus (sh. arvestades minimaalset omaosalust): 

riigiOsalus = koguMaksumus - kliendiOsalus 

ii. Summa limiidiga toodete korral arvutatakse osamaksed järgmiselt (olemas koguMaksumus, piirmäär, vabaLimiit, 

minOmaosalus). Leitakse:  

1. piirlimiidi (vaba limiidi) alune osa:  

piirlimiidiAlune = min (koguMaksumus, vabaLimiit) 

2. riigi osalus minimaalset omaosalust arvestamata:  

riigiOsalusKliendiMinOsaluseta (ümardatud 2 komakohta, round HALF_UP) =  piirlimiidiAlune * piirmäär / 

100 

3. lõplik kliendi osalus (sh. arvestades minimaalset omaosalust): 

kliendiOsalus = max (koguMaksumus - riigiOsalusKliendiMinOsaluseta, minOmaosalus) 

4. lõplik riigi osalus (sh. arvestades minimaalset omaosalust): 

riigiOsalus = koguMaksumus - kliendiOsalus 

Väljund 

Teenuse vastus ja selle komplekteerimise loogika sarnaneb väga tugevasti ISO vaba limiidi ja määrusejärgsete parameetrite väljundi 

spetsifikatsioonis kirjeldatule. 

Siinkohal toome välja vaid erandid, mis rakenduvad osamaksete arvutamise teenuses: 

1. ISO limiidi teenuse väli 4 - Tehingu olemus/liik - siin teenuses antakse tehingu liik sisendina ja seega vastuses on info ainult selle 

tehingu liigi kohta. 

2. ISO limiidi teenuse väli 11 - Uue ostu aeg - alati tühi, kuna eelnevalt on veendutud vaba limiidi olemasolus 

3. Vastuses lisaks andmeväljad: Riigi – ja kliendi osalus:  

 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 
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1  Riigi osalus 

(stateContribution) 

DECIMAL Olemas, kui 

puudub mõjutav 

erimenetlus 

Arvutatud riigi osalus (*kogus - ehk 

kõikide toodete üleselt) 

13.00 

2 Kliendi osalus 

(personOwnContribution) 

DECIMAL Olemas, kui 

puudub mõjutav 

erimenetlus 

Arvutatud kliendi osalus (*kogus - ehk 

kõikide toodete üleselt) 

7.00 

 

Teenuse vastuse struktuur ebaõnnestumise korral vt. Teenuse vastus vea korral 

 

Tehingu loomise teenus (skais2.createTransaction.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 

Tehingu info (1 kord) 

1 Tehingu aeg (transactionDate) DATETIME Jah Tehingu sõlmimise aeg.  

Tehingu sõlmimise aeg ei saa olla 

tulevikus. Minevik on lubatud, 

maandamaks süsteemi(de) 

maasolekust tingitud riske, kuid TO'd 

sisestavad info esimesel võimalusel 

2002-05-

30T09:30:10+06:00 
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2 Isikukood 

(customerPersonalIdentificationCode) 

STRING Jah  Õigustatud isiku isikukood. Isik, kellele 

järgnevad abivahendid ostetakse 

48503124673 

3 Ostu sooritaja isikukood 

(buyerPersonalIdentificationCode) 

STRING Jah Ostu sooritaja isikukood. Isik, kes ostu 

teostab ja ostu eest maksab. Kui 

õigustatud isik sooritab ise ostu, siis on 

siin sama isikukood mis eelneval väljal. 

48203124673 

Tehingurea info (1-n korda) (transactionRow) 

4 Tehingu olemus/liik (transactionType) STRING 

(enumeration) 

Jah  SALE - sale/müük  

 RENT- rent/üür 

SALE 

5 Tehingu staatus (transactionStatus) STRING 

(enumeration) 

Jah  COMPLETED - kinnitatud ja 

teostatud tehing 

Muud väärtused ei ole hetkel lubatud. 

COMPLETED 

6 Abivahendi grupi ISO kood (isoCode) STRING Jah Abivahendi ISO kood määruses seisval 

kujul.  

09.21.06 

7 Toote kehapool (bodySideType) STRING 

(enumeration) 

Jah, kui ISO 

limiidiarvestus 

on kehapoole 

kohta 

Ei, muudel 

juhtudel 

Juhul kui müüdaval toote ISO grupile 

toimub kehapoole kaupa 

limiidiarvestus, siis tuleb siin edastada 

müüdava toote kehapoole tunnus. St 

kas parema või vasaku kehapoole 

toode. 

 RIGHT – parem 

RIGHT 
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 LEFT - vasak 

8 Abivahendi nimetus 

(technicalAidName) 

STRING Jah Abivahendi tootja ja toote nimetus.  Maier 

nahapesuvahend 

"Valge vaal" 

9 Seadme identifikaator / seerianumber 

(serialNumber) 

STRING Jah, kui 

tehing=RENT 

või  

individuaalsel

t valmistatud 

abivahend 

Ei, muudel 

juhtudel 

Seerianumber (võib sisaldada ka 

tühikuid). Max pikkus: 100 sümbolit 

Täidetakse juhul, kui tegemist on 

üüritehinguga või individuaalselt 

valmistatud (tellimusmeditsiiniseade - 

meditsiiniseadme seadus § 8). 

Näitena 06.03.03.02  

A1021 või 

(01)1234567890123 

10 Kogus tk. (quantity) INTEGER Jah Mitu toodet on tehingus. 

Tükipõhise limiidiarvestusega toote 

korral ei tohi tehingus olev toote kogus 

(tk) ületada isiku vaba limiiti tehingu 

hetkel (va juhul kui on aktiivne mõni 

erimenetlus). 

4 

11 Toote kogumaksumus (totalPrice) DECIMAL Jah Selle rea kogumaksumus (sh 

käibemaks). Võib olla esitatud komaga. 

2 kohta peale koma. Peab võrduma 

riigi ja isiku osade täpse summaga. 

Summapõhise limiidiarvutusega 

toodetel edastatakse kogumaksumus 

19.50 
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ilma isiku vaba limiiti arvestamata. Ehk 

kogu ostusumma. Tükipõhise 

limiidiarvestuse korral saadetakse 

kogumaksumus vaid limiiti mitteületava 

koguse kohta. 

Toote kogumaksumus = Riigi osa + 

Isiku osa 

12 Riigi osa (stateContribution) DECIMAL Jah Riigi osamakse tehingu kohta kokku 17.50 

13 Isiku osa (personOwnContribution) DECIMAL Jah Isiku osamakse tehingu kohta kokku 2.00 

 

14 Tõendi väljastaja kood - asutuse reg. 

kood, tervishoiutöötaja registri nr.  

(proofIssuerCode) 

STRING Jah, kui 

konkreetsel 

ISOl on tõend 

vajalik 

Tõendit vajava abivahendi tehingu 

korral lisada ka viide tõendi väljastaja 

kohta (tervishoiutöötaja registri nr, 

terapeutide korral asutuse asutuse 

registrikood, reh. plaani korral selle 

väljastanud ettevõtte registrikood). 

Lisada juhul, kui tõendi info on vajalik 

(esmane või abivahendil on korduva 

tõendi vajadus) 

Tõendi vajadus sõltub abivahendite 

loetelus seisvatest tingimustest ning 

varasemalt tehtud tehingutest. 

D01234 
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15 Tõendi väljastamise kuupäev 

(proofStartDate) 

DATE Jah, kui 

konkreetsel 

ISOl on tõend 

vajalik 

Tõendi väljastamise kuupäev tõendi 

väljastaja poolt. 

Tõendi vajadus sõltub abivahendite 

loetelus seisvatest tingimustest ning 

varasemalt tehtud tehingutest. 

2018-05-30 

16 Erimenetluse otsus 

(useSpecialRequest) 

BOOLEAN Jah Märge, kas tehing toimus 

erimenetlusotsuse põhjal 

 true= toimus 

 false= ei toimunud 

Kuna puudub võimalus viidata 

konkreetsele erimenetlusotsusele, siis 

siin edastatakse vaid fakt, et EM oli 

tehingu aluseks kuid täpset EM viidet ei 

edastata. 

false 

17 Ärikontrollide vältimine 

(ignoreBusinessChecksReason) 

STRING Ei Antud märke lisamisel on 

teenuseosutajal võimalik vältida 

automatiseeritud ärikontrolle - isiku 

ISO list, limiidid, osamaksed. Vajadus 

tuleneb asjaolust, et mingitel hetkedel 

ei pruugi SKAISis olla õiget infot 

(EHISesse pole õppeinfo jõudnud, jne). 

Antud parameetri lisamise võimalus 

peaks olema vaid üksikutel inimestel 

TO juures. Kõik sellised tehingud 

saavad SKA poolt erilise tähelepanu. 

EHIS_INFO_MISSIN

G 
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Ärikontrollide vältimiseks tuvastatud 

põhjused:  

 EHIS_INFO_MISSING - Puudulik 

õppeinfo EHISest 

 PRECONDITION_FILLED_BEFOR

E_2016 - Eeldustoote ost enne 

2016 aastat 

 PARTIAL_CANCELLATION - 

Osaline tühistamine 

 QUEUE_MESSAGE – 

Järjekorrateade 

 EU_REQUIREMENT - EL nõue 

EL nõude kohaselt välditakse osaliselt 

õigustatuse info automaatkontrolli 

(elukoha infot). 

Kõik tehingud, mille ISOl või 

limiidirühma ISOl eksisteerib 

erimenetlusotsus, väldivad I etapis 

automatiseeritud ärikontrolle. 

18 TO süsteemi tehniline identifikaator 

(customIdentifier) 

STRING Ei  TO-l on võimalik soovi korral kaasa 

anda enda süsteemisisene 

identifikaator, mille olemasolul 

kasutatakse seda vastuses viitamaks 

vastavale reale, mille juures see 

määratud oli. Teenus antud väärtust ei 

salvesta. 
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Seire info (1 kord) - Seire infot vaja kliendilt küsida ning seda ei tohi "enda (SKAISi) andmetest" ega ka RR andmetest seda infot täita. Seire info 

on õigustatud isiku või tema esindaja kohta. 

19 Omavalitsus (municipalityCode) STRING Ei 3-kohaline EHAK (numbriline) kood. Kui 

olemas valideeritakse, et oleks 3 kohta 

ja numbriline väärtus. AVEs toimub 

kõvem kontroll. 

371 

20 E-post (email) STRING Ei Õigustatud isiku või esindaja e-posti 

aadress. 

test@test.ee 

21 Telefoninumber (phoneNumber) STRING Ei Õigustatud isiku või esindaja 

telefoninumber 

372 XXXX XXXX 

22 Tööhõive staatus (employment) STRING 

(enumeration) 

Ei Tööealise isiku korral 

 WORKING - töötav, sh. FIE 

 UNEMPLOYED_UNTIL_12_MON

THS - töötu (kuni 12 kuud) 

 UNEMPLOYED_OVER_12_MON

THS - pikaajaline töötu (üle 12 

kuu) 

 INACTIVE - mitteaktiivne 

 REFUSAL - keeldumine 

WORKING 

23 Kodutu või eluasemeturult tõrjutu 

(homeless) 

BOOLEAN Ei Märge õigustatud tööealise isiku korral, 

kas isik on kodutu või eluasemeturult 

tõrjutu 

true 



 

47 

 true - isik on kodutu või 

eluasemeturult tõrjutu  

 false - isik ei ole kodutu või 

eluasemeturult tõrjutu 

24 Õpib või osaleb kursustel (studying) BOOLEAN Ei Märge õigustatud tööealise isiku korral, 

kas isik õpib või osaleb kursustel 

 true- isik isik õpib või osaleb 

kursustel 

 false - isik ei õpi või osale 

kursustel 

true 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

1. Valiteeritakse sisendandmeid. Vea korral edasised tegevused katkestatakse. Kontrollitakse:  

a. isikukoodi korrektsust – kui isikukood ei vasta EE isikukoodi reeglitele, tagastatakse veakood 

INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

b. tehingurea tunnuse unikaalsust – kui tunnused pole sisendis unikaalsed, tagastatakse veakood 

DUPLICATE_CUSTOM_IDENTIFIER 

c. teenuseosutajat – kui tuvastamine ebaõnnestus, tagastataskse veakood INCORRECT_PROVIDER_CODE 

d. tehingu loomise aega - kui see on tulevikus, tagastatakse valideerimise veakood PastOrPresent  

e. ostu sooritaja isikukoodi vastavust reeglitele - kui ostu sooritaja isikukood sisaldab üle 50 tähemärgi, tagastatakse 

valideerimise veakood: Size 

f. kogumaksumust – kui tehingurea kogumaksumus ei võrdu isiku ja riigi osa summaga, tagastatakse veakood 

TOTAL_PRICE_NOT_EQUAL_TO_SUM_OF_CONTRIBUTIONS 

g. numbrilisi (komakohad, neg. väärtused, jne) ja eeldefineerutud (enum) väärtuseid  

2. Toimuvad kontrollid, mis on kirjeldatud osamaksete teenuses. Vigade ilmnemisel need tagastatakse ja muid tegevusi ei tehta. 

3. Toimub kohustuslike elementide olemasolu ja korrektsuse kontroll sisendis oleva tehingurea kohta 
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a. Kehapoole kohustuslikkus - tehingureal peab olema kehapoolsus määratud juhul kui osamaksete teenus tagastas bodySide 

= true 

i. Kehapoolsuse puudumisel tagastatakse veakood: BODYSIDE_MISSING  

b. Seerianumbri kohustuslikkus - tehingureal peab olema seerianumber määratud juhul kui tehingu liik = üür (RENT) 

i. Seerianumbri puudumisel tagastatakse veakood: SERIALNUMBER_MISSING  

c. Tõendi kohustuslikkus - tehingureal peab olema tõend määratud juhul kui osamaksete teenus tagastas proofNeeded = true 

i. Tõendi puudumisel tagastatakse veakood: PROOF_MISSING  

ii. Tõendi olemasolul ja vajadusel kontrollitakse, et tõendi kuupäev (proofStartDate) oleks <= tehingu aeg 

1. Kui tõendi kuupäev on peale tehingu aega, siis tagastatakse veakood: PROOF_DATE_INCORRECT 

4. Toimub tehinguridade ülene vaba limiidi kontroll koguse limiidiga abivahendite korral. 

a. Kontrollitakse, et tehinguridades sisestatud koguste summa (sh. limiidirühma ISOde korral) <= vaba limiidiga. Kui 

tehinguridade kogus ületab konkreetse abivahendi / abivahendigrupi limiidi, siis tagastatakse veakood: 

ISO_LIMIT_EXCEEDED 

5. Toimub osamaksete korrektsuse kontroll (sisendis olevad osamaksed vs osamaksed limiidiarvutusest) 

a. Juhul kui osamaksete arvutamise teenusega on leitud hinnaarvutust potentsiaalselt mõjutav erimenetlus, siis järgnevaid riigi ja 

omaosaluse kontrolle ei rakendata. 

b. Juhul kui määratud on ärikontrollide eiramine, siis järgnevaid riigi ja omaosaluse kontrolle ei rakendata. 

c. Sisendist isiku osa (personOwnContribution) >= osamaksete vastusest isiku osalus 

i. Kui kontroll ei kehti, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_PERSON_CONTRIBUTION 

d. Sisendist toote kogumaksumus (totalPrice) = sisendist riigi osa + isiku osa 

i. Kui väärtus erineb, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_TOTAL_PRICE 

6. Kui kõik tehinguread on kontrollitud ja ühtegi viga ei esine, siis salvestatakse kõik tehingud andmebaasi ning tagastatakse vastusena 

vastavate tehinguridade ID'd 

a. Andmete salvestamisel määratakse TO'ks X-tee teenuse headerist võetud asutus 

i. Kui TO tuvastamine ebaõnnestub, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_PROVIDER_CODE 

Väljund 

Järgnevalt on kirjeldatud teenuse vastuse struktuuri õnnestumise korral. 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 
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Loodud tehinguridade info (1-n korda) (createdTransactionRow) 

1  Loodud tehingurea id (id) STRING Alati olemas Unikaalne tehingurea ID, mis 

omistatakse SKA poolt õnestunud 

tehingurea (ISO tehingu) kohta.  

1237263 

2 Tehniline identifikaator 

(customIdentifier) 

STRING Puudub, kui 

sisendis puudu 

TO poolt päringusse lisatud (kui on 

lisatud) süsteemisisene identifikaator, 

mille olemasolul kasutatakse seda 

viitamaks vastavale reale, kus viga 

tekkis. 

 

 

Teenuse vastuse struktuur ebaõnnestumise korral vt. Teenuse vastus vea korral 

 

Üüriteenuse lõpetamise teenus (skais2.endRental.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 

1 Isikukood  

(personalIdentificationCode) 

STRING Jah Kliendi isikukood, kellele abivahendi 

üüritehing lõpetatakse. 

Päringu käigus toimub isikukoodi 

valideerimine. 

48503124673 
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2 Üüri algatamise tehingurea 

id (transactionRowId) 

STRING Jah – kui 

Tehingurea 

detailandmed 

puuduvad 

Ei –  kui 

Tehingurea 

detailandmed 

eksisteerivad 

Tehingurea id, mis on SKA poolt 

saadud tehingu loomise teenuse 

väljundist konkreetse kirje (ISO 

tehingu) kohta.  

1321314 

3 Tehingurea detailandmed 

(transactionRowReference) 

 Andmed peavad 

olema täidetud, 

kui üüri 

algatamise 

tehingurea id 

(transactionRowId

) puudub 

  

3.1 Abivahendi grupi ISO kood 

(isoCode) 

STRING Jah Abivahendi ISO kood määruses seisval 

kujul. 

Määrusega muutunud ISOdel kasutada 

tehingu loomisel kehtinud ISO koode.   

09.21.06 

3.2 Tehingu (esimese 

tehingurea) kuupäev 

(transactionDate)) 

DATE Jah Üüri algatamise aeg. 

Vanadel on vaid kuupäev (kellaaeg 

puudub) 

2002-05-30 
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3.3 Seadme identifikaator / 

seerianumber (serialNumber) 

STRING Jah Seadme identifikaator (seerianumber).  

 

A1021 või 

(01)123456789 

4 Üüri lõpetamise aeg 

(endDate) 

DATETIME Jah Üüri lõpetamise aeg ei saa olla 

tulevikus, varasem üüritehingu loomise 

ajast, ega viimase üürimakse 

kalendrikuust. 

Nt. lõpetada ei ole võimalik mistahes 

märtsi kuupäevaga, kui vaadeldaval 

renditehingul on aprilli kuupäevaga 

kehtiv üürimakse. 

2020-01-

22T09:30:10+06:00 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

1. Valideeritakse teenuse sisendandmeid. Kui:  

a. sisestatud isikukood ei vasta EE isikukoodi reeglitele, tagastatakse veakood: INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

b. TO tuvasamine ebaõnnestub, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_PROVIDER_CODE  

c. kohustuslik andmekomplekt tehingu identifitseerimiseks on puudulik, tagastatakse 

veakood: END_RENTAL_REQUEST_TRANSACTION_ROW_REF 

d. üüritehingu loomise kuupäev või üüri lõpetamise aeg on tulevikus, tagastatakse veakood: PastOrPresent 

e. numbrilisi (komakohad, neg. väärtused, jne) ja eeldefineerutud (enum) väärtuseid  

2. Otsitakse sisendile vastav üüritehing 

a. Teenuse sisendist transactionRowId või transactionRowReference parameetrite alusel 

i. Kui transactionRowReference parameetrite korral leitakse üle ühe parameetritele vastava (COMPLETED staatuses) 

tehingurea, ei ole võimalik konkreetset tehingut tuvastada ning tagastatakse veakood: 

NOT_UNIQUE_TRANSACTION_ROW_REFERENCE 

b. Kui tehingurida (sh. kombinatsiooni) ei ole võimalik leida, tagastatakse veakood: 

INCORRECT_TRANSACTION_ROW_REFERENCE 

3. Kontrollitakse üüri lõpetamise kuupäeva reeglitele vastavust: 
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a. Lõpetamise kuupäev peab olema >= üüritehingu algusest. Vastasel juhul tagastatakse 

veakood: END_DATE_BEFORE_TRANSACTION_DATE 

b. Lõpetamise kuupäev ei tohi olla varasem vaadeldava üüriperioodi viimase kehtiva üürimakse kalendrikuust. Ehk lõpetada ei 

ole võimalik nt. mistahes märtsi kuupäevaga, kui vaadeldavas rendiperioodis on aprilli kuupäevaga kehtiv makse. Vastasel 

juhul tagastatakse veakood: END_DATE_BEFORE_LATEST_RENT_PAYMENT  

4. Rendiperioodi on võimalik lõpetada vaid ühe korra, st. lõpu kuupäeva ei ole võimalik uuendada. Kui tahetakse lõpetada juba suletud 

üüriperioodi, tagastatakse veakood: RENT_PERIOD_ALREADY_ENDED 

5. TO saab lõpetada vaid enda teostanud üüritehingut. Kui üüritehingut lõpetava asutuse kood on erinev tehingu loonud asutuse 

koodist, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_TRANSACTION_POVIDER  

6. Üüritehingu lõpetamisel ei teostata õigustatuse kontrolli - võimalik lõpetada olenemata õigustatusest, kui leitakse vastav 

üüritehing.  

Väljund 

Järgnevalt on kirjeldatud teenuse vastuse struktuuri õnnestumise korral. 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 

1  Tehingurea id (id) STRING Alati olemas Unikaalne Tehingurea id, mis on 

omistatud üüritehingu loomisel.  

1237263 

 

Teenuse vastuse struktuur ebaõnnestumise korral vt. Teenuse vastus vea korral 

 

Tehingurea tühistamise teenus (skais2.cancelTransactionRow.v1) 

Sisend 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kohustuslik Sisu Näide 
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1 Isikukood  

(personalIdentificationCode) 

STRING Jah Kliendi isikukood, kellele abivahendi 

tehingut tühistatakse. 

Päringu käigus toimub isikukoodi 

valideerimine. 

48503124673 

2 Tehingurea id 

(transactionRowId) 

STRING Jah – kui 

Tehingurea 

detailandmed 

puuduvad 

Ei –  kui 

Tehingurea 

detailandmed 

eksisteerivad 

Tehingurea id, mis on SKA poolt saadud 

tehingu loomise teenuse väljundist 

konkreetse kirje (ISO tehingu) kohta.  

Üürimakse (mis edastatakse vaid 

AVEsse) tühistamisel ei ole TO'l makse 

tehingurea id ning tühistada tuleb 

tehingurea detailandmetega. Sama 

reegel kehtib tehingute osas, mis on 

loodud enne digitaalsele süsteemile 

üleminekut. 

1321314 

3 Tehingurea detailandmed 

(transactionRowReference) 

 Andmed peavad 

olema täidetud, 

kui Tehingurea 

id 

(transactionRowI

d) puudub 

  

3.1 Abivahendi grupi ISO kood 

(isoCode) 

STRING Jah Abivahendi ISO kood määruses seisval 

kujul. 

09.21.06 
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Määrusega muutunud ISOdel kasutada 

tehingurea loomisel kehtinud ISO 

koode. 

3.2 Tehingu kuupäev 

(transactionDate) 

DATE Jah Tehingu kuupäev (müügitehingu või 

hiliseima üürimakse).  

Vanadel on vaid kuupäev (kellaaeg 

puudub) 

2002-05-30 

3.3 Seadme identifikaator / 

seerianumber (serialNumber) 

STRING Jah - üüri või 

individuaalselt 

valmistatud 

abivahendi 

korral 

Seadme identifikaator (seerianumber). 

Kohustuslik väli üüri või individuaalselt 

valmistatud abivahendi tehingu korral. 

A1021 või 

(01)123456789 

3.4 Kogumaksumus (totalPrice) DECIMAL Jah - kui 

Seerianumber 

puudub 

Tühistatud tehingu kogumaksumus 

 

19.50 

 

4 Kogus (quantity) INTEGER Jah Mitme toote tehing tühistatakse. 

I etapis on võimalik vaid täielik 

tühistamine. Kogust kontrollitakse 

tehingurea küljes oleva kogusega ning 

erinevuse korral antakse vastavasisuline 

veateade. 

10 
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5 Tühistamise põhjus (reason)  STRING 

(enumeration) 

Jah Eeldefineeritud nimekiri võimalike 

tühistamise põhjustega.  

 TECHNICAL_AID_NOT_NEEDED -  

toote tagasi ostmine, kuna isik ei 

vajanud / soovinud toodet 

 UNSUITABLE_TECHNICAL_AID  -

toote tagasi ostmine, kuna 

toode ei sobinud 

 INCORRECT_TRANSACTION - 

Ekslik tehing (sh vale isik / toode 

/ hind) 

 TECHNICAL_AID_NOT_MATCHIN

G_REGULATIONS - Toode ei 

vasta määruses olevatele 

tingimusele 

 

6 Tühistamise aeg (cancelDate) DATETIME Jah Tühistamise aeg ei saa olla tulevikus, 

varasem tehingu loomise - ega viimase 

üürimakse kuupäevast 

2020-01-

22T09:30:10+06:00 

 

Protsess ja teostatavad kontrollid 

1. Valideeritakse teenuse sisendandmeid. Kui:  

 sisestatud isikukood ei vasta EE isikukoodi reeglitele, tagastatakse veakood: INVALID_EE_PERSONAL_CODE_ERROR 

 TO tuvasamine ebaõnnestub, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_PROVIDER_CODE  

 kohustuslik andmekomplekt tehingu identifitseerimiseks on puudulik, tagastatakse 

veakood: CANCEL_TRANSACTION_ROW_REQUEST_V1_TRANSACTION_ROW_REF 

 tehingu loomise kuupäev või tehingu tühistamise aeg on tulevikus, tagastatakse veakood: PastOrPresent 
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 numbrilisi (komakohad, neg. väärtused, jne) ja eeldefineeritud (enum) väärtuseid  

2. Otsitakse sisendile vastav tehingurida 

a. Teenuse sisendist transactionRowId või transactionRowReference parameetrite alusel 

i. Kui transactionRowReference parameetrite korral leitakse üle ühe parameetritele vastava (COMPLETED staatuses) 

tehingurea, ei ole võimalik konkreetset tehingut tuvastada ning tagastatakse veakood: 

NOT_UNIQUE_TRANSACTION_ROW_REFERENCE 

b. Kui tehingurida ei ole võimalik leida (sh. isiku ja tehingurea kombinatsiooni), tagastatakse veakood: 

INCORRECT_TRANSACTION_ROW_REFERENCE 

2. Kui tegemist on üüriga, peab tühistatav kirje olema üüriperioodi viimane kehtiv makse.  

a. Kui üritati tühistada makset, millele järgnes mõni hilisem sama rendiperioodi makse, tagastatakse 

veakood: NOT_LAST_COMPLETED_RENT_TRANSACTION_ROW 

3. I etapis võimaldame vaid tehingurea täielikku tühistamist (st tühistatav kogus = tehingurea kogus). Vastasel juhul tagastatakse 

veakood: TRANSACTION_ROW_INVALID_QUANTITY  

4. Lisaks kontrollitakse tühistamise kuupäeva reeglitele vastavust: 

a. Tühistamise kuupäev peab olema >= tehingu loomise - või viimase üürimakse (kui tühistatakse üürimakset) kuupäevast. 

Vastasel juhul tagastatakse veakood: INVALID_CANCEL_DATE 

5. Tehingut on võimalik tühistada vaid korra. Juba tühistatud tehingut ei ole võimalik uuesti tühistada (ehk tühistamise kp ja põhjust 

muuta). Vastasel juhul antakse veakood: TRANSACTION_ROW_ALREADY_CANCELLED 

6. TO saab tühistada vaid enda teostanud tehinguid. Kui tehngut tühistada sooviva asutuse kood on erinev tehingu loonud asutuse 

koodist, siis tagastatakse veakood: INCORRECT_TRANSACTION_POVIDER 

7. Tehingurea tühistamisel ei teostata õigustatuse kontrolli - võimalik tühistada olenemata õigustatusest, kui leitakse vastav tehing 

(müük) / üüritehing.  

Väljund 

Järgnevalt on kirjeldatud teenuse vastuse struktuuri õnnestumise korral. 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 

1  Tehingurea id (id) STRING Alati olemas Unikaalne Tehingurea id, mis on 

omistatud tehingurea loomisel.  

1237263 
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Üürimakse (mitte üüri algatamise)  

tühistamisel Tehingurea id <> Üüri 

algatamisel omistatud Tehingurea id.  

 

Teenuse vastuse struktuur ebaõnnestumise korral vt. Teenuse vastus vea korral 

 

Teenuse vastus vea korral 

Nr Andmed (väli teenuses) Andmetüüp Kuvamine Sisu Näide 

Veateated (1-n korda) (error) 

1  Tehniline identifikaator 

(customIdentifier) 

STRING Olemas, kui TO 

poolt sisendisse 

antud 

TO poolt päringusse lisatud (kui on 

lisatud) süsteemisisene identifikaator, 

mille olemasolul kasutatakse seda 

viitamaks vastavale reale, kus viga 

tekkis.  

Kui TO poolt pole päringusse välja 

väärtustatud, siis kirjutatakse siia ISO 

kood millega seoses viga tekkis. 

Rakendub teenustes, mille sisendis on 

mitu andmerida (nt. tehingu loomine). 

Teistel juhtudel jääb väli tühjaks.  

isoCode 

2 Vigase välja nimi (fieldName) STRING Olemas, kui viga 

tuvastatakse 

Täidetakse juhul, kui tegemist 

konkreetsel väljal tuvastatud veaga. 
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konreetse välja 

kohta 

3 Veakood (errorCode) STRING Olemas Masinloetav kood MISSING_ISO 

4 Vea inimloetav eestikeelne 

kirjeldus (errorMessage) 

STRING Olemas Inimkeelne veakoodi kirjeldus Antud ISO koodi 

määruses ei 

eksisteeri 

 

Isiku õigustatuse kontrolli näidispäring 

Ilmestamaks eelnevalt kirjeldatud teenuseid, kaasame MISPist koostatud isiku õigustatuse kontrolli teenuse näidispäring. Kõik teised 

teenused on loodud analoogselt. 

Sisend: 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms" 

                   xmlns:xtee="http://x-tee.riik.ee/xsd/xtee.xsd" 

                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

                   xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" 

                   xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" 

                   xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                   xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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                   xmlns:skais2="http://skais2.som.ee/producer/skais2" 

                   xmlns:exf="http://www.exforms.org/exf/1-0" 

                   xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" 

                   xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

                   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

                   xmlns:events="http://www.w3.org/2001/xml-events"> 

<SOAP-ENV:Header> 

                  <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion> 

                  <xrd:id>073c12e1f45efb096fa5ba90b1bed1e32c88e0c5</xrd:id> 

                  <xrd:userId>EE38303012719</xrd:userId> 

                  <xrd:issue/> 

                  <xrd:service iden:objectType="SERVICE"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 

                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>skais2</iden:subsystemCode> 

                     <iden:serviceCode>checkJustification</iden:serviceCode> 

                     <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion> 

                  </xrd:service> 

                  <xrd:client iden:objectType="SUBSYSTEM"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 
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                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>pkr</iden:subsystemCode> 

                  </xrd:client> 

</SOAP-ENV:Header> 

               <SOAP-ENV:Body> 

                  <ns5:checkJustification xmlns:ns5="http://skais2.som.ee/producer/skais2"> 

                     <personalIdentificationCode>38303012719</personalIdentificationCode> 

                  </ns5:checkJustification> 

               </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Väljund: 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

                   xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                   xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" 

                   xmlns:ns5="http://skais2.som.ee/producer/skais2" 

                   xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" 

                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

    <SOAP-ENV:Header> 
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        <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion> 

        <xrd:id>073c12e1f45efb096fa5ba90b1bed1e32c88e0c5</xrd:id> 

        <xrd:requestHash 

algorithmId="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512">17coXKg4Hdyl64S9Yx/J7wWn9V6DIgTyhOpQwOJ1OmOFYMWZ7dFzMyiGmtZGMzB

W1XQIv3k9je2iybaV/c79vw==</xrd:requestHash> 

        <xrd:userId>EE38303012719</xrd:userId> 

        <xrd:issue/> 

        <xrd:service iden:objectType="SERVICE"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 

                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>skais2</iden:subsystemCode> 

                     <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

                   xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

                   xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" 

                   xmlns:ns5="http://skais2.som.ee/producer/skais2" 

                   xmlns:xrd="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" 

                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

    <SOAP-ENV:Header> 
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        <xrd:protocolVersion>4.0</xrd:protocolVersion> 

        <xrd:id>073c12e1f45efb096fa5ba90b1bed1e32c88e0c5</xrd:id> 

        <xrd:requestHash 

algorithmId="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512">17coXKg4Hdyl64S9Yx/J7wWn9V6DIgTyhOpQwOJ1OmOFYMWZ7dFzMyiGmtZGMzB

W1XQIv3k9je2iybaV/c79vw==</xrd:requestHash> 

        <xrd:userId>EE38303012719</xrd:userId> 

        <xrd:issue/> 

        <xrd:service iden:objectType="SERVICE"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 

                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>skais2</iden:subsystemCode> 

                     <iden:serviceCode>checkJustification</iden:serviceCode> 

                     <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion> 

                  </xrd:service> 

        <xrd:client iden:objectType="SUBSYSTEM"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 

                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>pkr</iden:subsystemCode> 

                  </xrd:client> 
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    </SOAP-ENV:Header> 

    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns5:checkJustificationResponse> 

            <personalIdentificationCode>38303012719</personalIdentificationCode> 

            <firstName>NIMI2-38303012719</firstName> 

            <lastName>NIMI1-38303012719</lastName> 

            <missingReason> 

                <code>PERSON_IS_NOT_RESIDING_IN_ESTONIA</code> 

            </missingReason> 

        </ns5:checkJustificationResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope><iden:serviceCode>checkJustification</iden:serviceCode> 

                     <iden:serviceVersion>v1</iden:serviceVersion> 

                  </xrd:service> 

        <xrd:client iden:objectType="SUBSYSTEM"> 

                     <iden:xRoadInstance>ee-test</iden:xRoadInstance> 

                     <iden:memberClass>GOV</iden:memberClass> 

                     <iden:memberCode>70001975</iden:memberCode> 

                     <iden:subsystemCode>pkr</iden:subsystemCode> 

                  </xrd:client> 

    </SOAP-ENV:Header> 
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    <SOAP-ENV:Body> 

        <ns5:checkJustificationResponse> 

            <personalIdentificationCode>38303012719</personalIdentificationCode> 

            <firstName>NIMI2-38303012719</firstName> 

            <lastName>NIMI1-38303012719</lastName> 

            <missingReason> 

                <code>PERSON_IS_NOT_RESIDING_IN_ESTONIA</code> 

            </missingReason> 

        </ns5:checkJustificationResponse> 

    </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 


