
 1

ESIMESED SAMMUD RAVIKINDLUSTUSES: 1987 – 1995 
 
 
Täna esitatav tagasivaadete on katse kombineerida ja ühildada vaateid ravikindlustuse 
ideoloogia väljatöötamisel ja rakendamisel koos tänaste ja tolleaegsete mõtetega. Oli 
võimalik kasutada ettekande materjali, mis esitati ka 1997.a. Ettekanne ei pretendeeri ei 
suhtelistele ega absoluutsetele tõdedele ning on sügavalt subjektiivne mõtete kogum.  
Teisisõnu, see on ettekanne on ainult TEILE  ja ainult täna!  
 
Ettekande koostamise hetkel veel ma ei oska öelda, kas teen selle ise või saan selleks 
abi endistelt kolleegidelt. Loodan kõigi mõistvale suhtumisele. Tänan. 
 
Vaadeldavat ajavahemikku võiksime jagada kolmeks perioodiks: 

- idee küpsemine ja võimaliku süsteemi väljatöötamine ning seaduseelnõu 
ettevalmistamine 1987-1991 a., 

- seaduse rakendamine ja esimesed triibulised 1991-1994 a., 
- süsteemi korrastamised ja siirdumine stabiilsesse arengusse 1994 -. 

 
 
I  Idee küpsemine ja võimaliku süsteemi väljatöötamine ning seaduseelnõu 
ettevalmistamine 
   
1987 
 
Selleks aastaks olid kujunenud uued poliitilised tõukejõud Euroopa poliitikas. Olid 
alanud diskussioonid Saksamaa lääne- ja idaosa ühendamiseks, olid alanud 
diskussioonid hindamaks II Maailmasõja tulemusi erinevate rahvuspoliitikate 
seisukohalt. 
 
Kujunesid kohalikud, pean silmas liiduvabariikide siseseid tõukejõudusid, eelkõige 
rahvuslikult meelestatud poliitikud, kes mõtlesid selle üle, kas on võimalik leida 
sisepoliitilisi lahendusid ja teha otsuseid, mis ei ole sõna-sõnaliselt kopeeritud Moskva 
dokumentidest.  
 
Eestvedajad toetusid NLKP Peasekretäri Gorbatshovi reformidele (isemajandamise 
võimaldamise määrus; IME teesid septembris) ja surusid eelkõige kohalike 
otsustusõiguste suurendamisele. Rahastamispoliitikas oli suund pigem olemasolevate 
lahenduste ümberkorraldamisele kui uute lahenduste otsimisele.  
 
Töötati välja erinevad eelnõud sotsiaalsfääri erinevate valdkondade rahastamiseks, kuid 
ei arutatud põhiprintsiipe, pigem püüti leida võimalusi sotsiaalsfääri rahastamise 
lahutamiseks teistest nn rahvamajanduse harude rahastamisest.   
 
Tervishoius olid kaks peamist tõukejõudu: esiteks see, et kohalikke otsuseid ei olnud 
võimalik võtta vastu iseseisvalt ilma NL Tervishoiuministeeriumi kooskõlastuseta ja 
teiseks see, et tervishoiule ettenähtud vahendid moodustasid tolleaegses  keskkonnas 
alla 3% SKTst. Samas ei suudetud lõpuni mõista SKT sisu ehk siis nt dotatsioonide 
mahtu kommunaalkuludele, ehitusmaterjalidele, etc.  
 



 2

Kokkuvõttes sellel aastal kasvas arstkonna huvi ja aktiivsus, et saaks osaleda 
tervisepoliitiliste otsuste vastuvõtmisel ning see oli oluliseks mootoriks, miks edaspidi 
käivitusid protsessid ravikindlustussüsteemi rakendamiseks Eestis. 
 
Siiski,  olid märgatavad esimesed probleemid: puudusid teadmised ja mõistmine, kuidas  
sisuliselt ja poliitiliselt tervishoid on korraldatud ja rahastatud arenenud riikides; millised 
olid nendes riikides reformide liikumapanevad jõud, kuidas mõjutab iga riigi konkreetne 
ajalugu otsuste sisu ja vastuvõtmist. Probleemide hulka tuleks lugeda ka asjaolu, et  
kujunes väga optimistlik (eufooriline) arusaam, et me suudame kõik probleemid 
lahendada, me mõistame süvitsi teiste riikide kogemusi, suudame sellest õppida, teiste 
vigu ei korda ning teeme ise kõike paremini.    
 
Mõned viited selle aasta kohta meenutavad, et oli suur soov saavutada suuremat 
iseseisvust, teha reforme, nt: 

1. ENSV Ministrite Nõukogu esimehe esimese asetäitja I. Toome kiri vabariigi 
sotsiaalkultuurilise sfääri täiustamiseks ja lihtsustamiseks. 

2. Funktsii novovo Mindzdrava ESSR   
 

Mõlemad dokumendid olid tookord justkui valmisoleku tunnistajateks suurteks 
reformideks, kuid täna neid vaadates – üheltpoolt nad ei sisaldanud midagi olulist 
tervishoiu sisuliseks arendamiseks kuid tolleaegseid arusaamu ja võimalusi arvestades 
oli tegemist dokumentidega, mis toetasid edasisi diskussioone ning selget valmisolekut 
ning tahet edasiliikumiseks.   
 
1988 
 
See aasta oli aktiivsete inimeste kriitilise massi ületamise aasta. See seisnes selles, et 
eelmisel aastal alanud arutelud erinevatel tasanditel, erinevates valdkondades, kuidas 
Eesti elu edasi viia, jätkusid nüüd juba palju laiapõhjalisemalt. Eelkõige olid vedajateks 
loomeinimesed. 
 
Tervishoiuvaldkonnas arstid taasasutasid Eesti Arstide Liidu (EAL) ning see oli oluliseks 
sammuks uute ideede otsimisel, koondamisel ja läbitöötamisel.  
 
Arutelude lähtekohaks oli nägemus, et IME tingimustes on võimalik saavutada suuremat 
iseseisvust tervishoiuküsimuste lahendamisel. Seega, edasiste sammudena nähti siiski 
olemasoleva süsteemi kohendamist, mitte radikaalseid reforme. Kuigi oli olemas idee 
tervishoiu ja sotsiaalhoolekandesüsteemi ühendamiseks ja ühendatud 
sotsiaalabikassade moodustamises kohalike omavalitsuste tasandil, siis need mõtted 
veel esiplaanile ei pääsenud.  
 
Seetõttu EAL, kui valmistas ette seisukohti osalemiseks sama aasta sügisel üleliidulisel 
arstide kongressil, üldpoliitiliste (sh migratsiooni peatamisest, kodakonsusest ja 
riigikeelest, vööndiajast) nõudmiste kõrval soovis ka muuhulgas: suurendada 
assigneeringuid tervishoiule 12% aastas, et saavutada sajandivahetuseks kaks korda 
suurem finantseerimine; noorte perede ja emade-last kaitse toetamine; kujundada ühtne 
arstiabisüsteem Tervishoiuministeeriumi süsteemis; palgamäärade kinnitamise õiguse 
jätmine kohtadele.    
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Arvan, et see aasta oli oluline seetõttu, et inimesed hakkasid analüüsime süvitsi seda 
keskkonda, kus elati ja töötati. See andis eeldused kaheks asjaks:  

- esiteks jõuda arusaamisele, et olemasolevates tingimustes struktuuride ja 
kastide ümbertõstmine ei pruugi olla kõige olulisem ja edasiviivam ning  

- teiseks – selleks, et saavutada nähtavaid tulemusi, on vajalikud oluliselt 
radikaalsemad ümberkorraldused, kui siiani on arvatud.  

 
Aasta lõpus tekkiski idee kindlustusmeditsiini rakendamiseks Eestis. Dr Laur Karu, kes 
oli EAL president, toetudes ühtlasi oma Tartu kolleegide mõtetele, tegi ettepaneku hr 
Enn Õunpuule kindlustusmeditsiini ideed veidi avada ja formaliseerida. Hr Õunpuu 
pöördus oma kaastöötaja – Georg Männiku poole ja palus visandada esimene versiooni 
võimalikust seaduse eelnõust. I versioon valmis järgmiseks hommikuks, mida E.Õunpuu 
redigeeris  päeva jooksul.  Järgmiseks hommikuks valmis II versioon, mis sai edasiste 
arutelude aluseks. Kuna eelnevalt puudusid igasugused ideoloogilised ja poliitilised 
kokkulepped, siis see eelnõu kukkus välja suhteliselt sarnaseks skandinaavialike 
arusaamadega solidaarsest ravikindlustuse süsteemist. Kuna idee oli ka autoritele uus, 
siis mitme järgneva kuu jooksul tegelesid selle edasiarendamistega põhiliselt ainult 
eelpool nimetatud kolm persooni. Laiematele diskussioonidele toodi eelnõu järgmisel 
aastal.  
 
Viide meeldetuletuseks:  
-  Eesti NSV Arstide I konverentsi PLATFORMI PROJEKT  (väljaandja: ENSV 
Tervishoiuministeerium) 
 
 
1989 
 
Sellel aastal liiguti edasi kahes suunas. 
 
Esiteks eelmisel aastal alustatud arutelud püüti vormida õiguslikult pädevateks 
dokumentideks. Peale lobby tööd erinevatel tasanditel  tekkiski ENSV Ministrite 
Nõukogu Presiidiumi otsus, et töötada välja ENVS elanike tervishoiu ja sotsiaalabi 
ümberkorraldamise ettepanekud. Vastav laiapõhjaline komisjon (usun, et saalis on 
komisjoni töös osalenuid) koostaski vastavad ettepanekud.  
 
Tänase teema valguses on oluline rõhutada, et nüüd märgiti selgesõnaliselt, et: 

- tuleb luua kohalikud sotsiaalfondid (sotsiaalametite juures) ja tervisefondid 
(tervise- ja kehakultuuriametite juures, koostöös kohaliku 
kindlustusinspektuuriga). Nähti ette: mõlema fondi töös osalevad pangad, eriti 
kommertspangad. 

- peetakse õigeks üleminekut kindlustusmeditsiinile ja kehtestada tervisemaks 
kindlustusmaksuna 

- ambulatoor-polikliinilise abi eelisarendamine ja soovitav üleminek perearsti 
printsiibile 

- kohaliku omavalitsuse juhi vastutuse ja pädevuse tõstmine sotsiaalvaldkonna 
küsimustes. 

 
Organisatsiooniliselt oli esitatud kaugeleulatuv ettepanek: ühendada 
Tervishoiuministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kehakultuuri- ja Spordikomitee ja 
Ametiühingute Nõukogu tervisekaitselised ja sotsiaalkindlustuslikud funktsioonid.  
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Oluline on märkida, et eeltoodud ettepanekud said piisavalt elujõudu, et neid hakati 
arvestama juba 1990.a. riiklike majanduskavade koostamisel. 
 
Teine suund oli aga konkreetselt kindlustusmeditsiini väljatöötamiseks.  
 
Positiivsed tõukejõud kindlustusmeditsiini väljatöötamiseks:  

- oli kujunemas esimene nägemus-versioon sotsiaalkindlustusest kui tervikust;  
- tekkis konkreetne kirjutajate-vedajate grupp: Hr-d Karu, Õunpuu, Kuuse ja 

Männik; 
- tekkisid erinevad, kiiresti kasvavad töögrupid;  
- tekkisid vastavasisulised märked Tervishoiuministeeriumi aastaplaanidesse;  
- mh märgiti ära Rahvarinde programmilistes teesides.  

 
Samas ka probleemid:  

- vajalikke teadmisi ravikindlustuse põhimõtete kohta tuli vaevaliselt juurde; 
- sugenesid ideoloogilised eriarvamused ka põhitöögrupi sees: tsentraliseerida v 

detsentraliseerida, era v avalik-õiguslik v omavalitsuslik struktuur, USA variant v 
Skandinaavia v Saksa mudel; 

- arstide roll seaduseelnõu ettevalmistamisel kasvas kiiresti – selgelt tuntav Moral 
Hazard; 

- osutus, et keeleoskus nõrk, st teiste riikide õigusakte ei suudetud adekvaatselt 
tõlkida nii, et sisu oleks arusaadav (nt omavalitsus (avalik-õiguslik) v omavalitsus 
(kohalik))  

- detailide ületähtsustamine (nt teenuste punktihind)  
 
Mõned sisulised keerdkäigud olid: tekkis idee moodustada ministeeriumi vahetus 
haldusalas tervise ja sotsiaalabi kompanii, millel on kohalikud tervise ja sotsiaalabi 
kassad; idee moodustada ministeeriumi haldusalas aktsiaselts - tervise ja sotsiaalabi 
kindlustuskaasade assotsiatsioon; anda kogu teema Eesti Kindlustusele; idee 
töövõimetuspäevade osaliseks vabatahtlikuks kindlustamiseks; idee toetuskassa kui 
registri moodustamiseks kõikide erinevate kassade, sh hoolduskassa ühendamiseks. 
 
Tagasivaateliselt võiks öelda, et kuigi terviku ehk võimaliku süsteemi osas eriarvamusi 
oli palju, siis  praktiliselt oodatud tegevused ravikindlustuses on suures plaanis teoks 
saanud ja toimivad siiani: lepingute sõlmimine, kindlustusmaksete liikumise skeem, 
register, visiiditasude, etc.    
 
Mõned viited selle aasta kohta, nt: 

- Eesti NSV elanike sotsiaal-, tervisekaitse ja kehakultuuri ümberkorraldamisest 
- Eesti NSV majanduspoliitikast 1990 (Tervishoiuministeeriumi seisukoht) 
- Arvamus Eesti NSV majanduse arengukava juurde (Ministrite Nõukogu 

Asjadevalitsuse dokumendi eelnõu)  
- Mõned skeemid. 

 
 
1990 
 
See aasta oli ravikindlustuse seisukohalt vaadatuna kõige pingelisem ja arvatavasti ka 
kõige keerukam. 
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Esimene ülesanne oli saada Valitsuse toetus kindlustusmeditsiini rakendamiseks 
Eestis. See otsus saadigi 28.mail. 1990.a., millega kiideti ettepanek põhimõtteliselt 
heaks ja kohustati tervikkontseptsioon esitada 25. septembriks 1990.a. Milline siis see 
esialgne ettepanek oli?  
 
Õiendi kolm peamist teesi olid järgmised. 

- Tervisekindlustuse all mõeldakse põhimõtteliselt uut, isikukeskset ja 
majanduslikult isereguleeruvat tervishoiusüsteemi, kus kesksele kohale on 
seatud inimese huvitatus oma tervise säilitamisest ja tugevdamisest ning 
tervishoiualase tegevuse detsentraliseerimine koos sellest tulenevate õiguste, 
vastutuse ning vahendite formeerimise ja jaotamise delegeerimisega 
omavalitsuste tasandile. 

- Tervisekindlustuse põhimõtete rakendamine tähendab tervishoiu korralduses 
turumajandussuhetele üleminekut. 

- Tervisekindlustuse printsiipide rakendamiseks tuleb esialgu projekteerida 
põhiliseks finantsallikaks tervisekindlustusmaks, mida kohustuslikus korras 
maksavad kõik tööandjad ja individuaaltöö tegijad. 

 
Lähtealustes tervisekindlustussüsteemi projekteerimiseks nähti muuhulgas ette: 

- jätta riigi eelarvesse ainult kapitaalehitus 
- tervishoiuasutused asuvad tööle ettevõtte printsiibil vahetutes suhetes teiste 

ettevõtjatega 
- tervishoiuasutused anda munitsipaalomandisse privatiseerimise võimalusega 
- vabariikliku funktsiooni täitmisel on õigus hinnale lisada hinnalisa 
- tervisekindlustuskassad luuakse iga maakonna, linnavalitsuse 

haldusterritooriumile. Tervisekindlustuskassa on loodava iseseisva 
kindlustusfirma juriidilise isiku õigustega allasutus. 

- Tervisekassade katusorganisatsiooniks on kindlustusfirma. Kindlustusfirma on 
otstarbekas luua aktsiaseltsina. 

- Kehtestada kohustusliku tervisekindlustuse maksumääraks 13%. 
- Näha ette vabatahtlik tervise kindlustus. Vabatahtliku kindlustusmaksumääraks 

oleks 3-5% töötasult. Kindlustusleping on 5-aastase tähtajaga. 
- Kehtestada, et /……./  tervisekindlustusmaksed jäävad tulude arvestamisel 

maksuvabadeks. 
 
Eelnõu esitas Tervishoiuministeerium, valmistas ette nn sotsiaalgrupp, vastutav töötaja 
– Männik.  
 
Eeltoodud teesid olid äärmiselt keeruka kompromissi tulemus. Põhjuseks oli asjaolu, et 
erinevatel huvigruppidel olid erinevad huvid ja nende kokkutraageldamine oli peaaegu 
võimatu. Seega esitatud teesid ei olnud niivõrd tõsikindla nägemuse peegeldajaks, 
kuivõrd hetkelise konsensus saavutamine Valitsuse heakskiidu saamiseks. 
 
Nüüd järgnes siiski mitte kontseptsiooni täiustamine, nagu nägi ette Valitsuse otsus vaid 
asuti kohe seaduseelnõud kirjutama. Põhjuseks oli asjaolu, et kontseptsioonide arutelud 
olid võtnud palju aega ja oli kartus, et seaduseelnõu koostamiseni muidu ei jõuagi. 
 
Seega, võeti aluseks eelmiste aastate olemasolevad eelnõud ja asuti neid omavahel 
koondama.  
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Esiteks koostati Eesti Vabariigi tervisekindlustuse seaduse eelnõu. Esimene optimistlik 
rakendustähtaeg – 01.01.1991.a. Võrreldes järgmisel aastal vastuvõetud seadusega 
väga suuri sisulisi erinevusi ei olnud. Märgiksin võib-olla seda, et haigekassa mõistet ei 
olnud – kasutati toetuskassa mõistest seepärast, et mitmete arvamuste kohaselt sõna 
haigekassa rõhutab liialt haigust, haige olemist ja seetõttu see ei sobi. Teine oluline 
paragrahv sätestas, et seadus laieneb ka vabatahtliku kindlustuslepingu sõlminutele. 
 
Järgmisena tekkis seaduseelnõu kohustusliku tervisekindlustusmaksu kohta. Siin on 
huvitav märkida sätet, mis ütles, et tervisekindlustusmaksu määr on 13%, millest 2/3 
jääb kohalikule omavalitsusele ja 1/3 tsentraliseerimisele üleriiklike ürituste kulude 
kandmiseks. Ühtlasi tehti ettepanek anda maakonna või vabariikliku linna volikogudele 
õigus suurendada või vähendada sotsiaalmaksumäära3% ulatuses üksiktöötajatel 
eeldusel, et summaarne maksude maht ei vähene. 
 
Maksumäär 13% ei tulnud kergelt – nt rahandusministeerium ei soovinud nõustuda selle 
suurusega, pakuti 6-7-8%. 
 
Lisandusid toetuskassa põhimääruse ja kindlustusseltsi „TEKA” asutamislepingu 
eelnõu. Aktsiaselts TEKA all mõisteti katusorganisatsiooni kui eelkõige edasikindlustus-
organisatsiooni toetuskassadele.  
 
Toetuskassa oli eelnõu kohaselt munitsipaalomandil põhinev isemajandav 
majandusüksus, kes teostab maakonna või vabariikliku linna haldusterritooriumi elanike 
ja töötajate tervisekindlustust. Kavandatud praktilised tegevused on ka täna tuntud 
haigekassa tegevustena. Finessid – eelnõu kohaselt toetuskassa juhataja valib 
omavalitsus; toetuskassa tegevuse lõpetab omavalitsus; toetuskassale ei laiene 
pankrotiseadus.  
 
Eelnõud valmisid augustiks, 1990.a. ja saadeti seejärel laiale ringile kooskõlastamiseks, 
st ametkondadele ja maavalitsustele. Peab märkima, et eelnõudele reageeriti väga 
aktiivselt ja ettepanekuid tuli sõna otseses mõttes seinast seina. 
 
Mitme kuu vältel iga nädal koostati vastavalt ettepanekutele uus tervisekindlustuse 
seaduse eelnõu versioon. Ühtlasi oli selge, et ettepanekute arvestamine ja nende 
sidumine võtab veel palju aega ja kindlustusmeditsiini käivitamise järgmiseks tähtajaks 
prognoositi viimastes eelnõudes juba 01.07.1991.a. Siiski, esialgne versioon sisuliselt 
palju ei muutunud, nt toetuskassast sai novembri lõpuks tervisekassa. Ehk teisisõnu, 
parandusettepanekud olid mahukad, kuid mitte sisulised.  
 
 Kokkuvõttes positiivsete tulemuste hulka saab arvata seda, et inimesed, erinevad 
juhtimistasandid näitasid selget valmisolekut üleminekuks kindlustusprintsiipidele. 
Rõhutaksin veel kord olulisemad märksõnad, mis sõltumata eelnõu versioonist püsisid:  

- kohustuslik ettevõtete ja ettevõtjate haaratus;  
- valmisolek tervise säilitamisele ja edendamisele;  
- vabatahtliku kindlustuse idee kujunemine;  
- tervisekassade (tänaste haigekassade) moodustamine; 
- edasikindlustuse idee arvestamine;  
- tänaseni püsinud maksemäära kehtestamine;  
- teenustele hinna kehtestamine;  



 7

- lepingute sõlmimine teenuste osutajatega;  
- kindlustatute arvestuse pidamine;    
- visiiditasu mõiste avamine ja rakendamine. 

 
Siiski peaks saavutatut lühidal analüüsima ka teiselt poolt, sest tegelikult probleeme oli 
ja jäi palju.  
 
Tekkis palju erinevaid töögruppe. Selle üheks tulemuseks oli see, et paljud 
töögruppides osalejad ei süvenenud esitatud eelnõudesse ja me saime vastuse: 
eelnõude osas vastuväiteid ei ole nõustume/kooskõlastame need. Isegi arutelud 
valitsuskomisjonis sageli vajusid laiali nii, et kadus ära eesmärk, kuhu peaks liikuma. 
Eriti raske olukord tekkis siis kui hakati tooma eeskujuks teiste riikide mudeleid, neid ise 
mõistmata: kord arutati USA varianti, kuidas kindlustusseltse asutada, teinekord jälle 
Saksa kindlustussüsteemi – kõik see venitas ja piiras eesmärgile lähenemist.  
 
Kuna läbivaks poliitiliseks heaks tooniks oli kasutada sõnu - detsentraliseerimine ja 
omavastutuste tõstmine - siis enamike keerukate küsimuste puhul esimese lahendina 
püüti leida vastus: kellele vastutus ja kohustused delegeerida. Seega siis raskuskese 
kaldus omavalitsustele, omamata selle kandmiseks pädevust ja ressurssi: 
tervisekassad ja terviseteenuste osutajad lükati kõik nende haldusalasse. 
 
Võib-olla olin/olen subjektiivne, kuid siis tundus, et kindlustusmeditsiini mõiste muutus 
üsna populaarseks ja seetõttu paljud poliitikud tahtsid ennast sellega siduda. Üks 
tulemus oli aga see, et algsed töögrupi liikmed mõnevõrra kaugenesid sisulisest tööst 
ehk teisisõnu ei saanud osaleda aruteludel ja küsimuste lahendamisel, millele olid 
ammu juba vastused olemas. Arusaadavalt tähtajad pikenesid, ettevalmistustööd 
hilinesid ning oli enamvähem selge, et enne 1992.aastat uus süsteem ei rakendu.  
 
Kandvateks probleemideks, mis takistasid ravikindlustuse küpsemat arengut olid minu 
arvates see, et ignoreeriti kahte olulist asjaolu: 

- ei tahetud kujundada selget nägemust, kuidas tervishoiusüsteem Eestis üldse 
peaks välja nägema. Eeldati, et ravikindlustussüsteem lahendab kõik probleemid. 
Enamgi veel, aastaid hiljem erinevatel kvoorumitel kostus, et meie tervishoid on 
jõudnud heale järjele tänu eelkõige ravikindlustussüsteemile. Kindlasti on see 
osaliselt nii, kuid unustati ära, et me vahepeal iseseisvusime, meil tekkis tõeline 
raha ja tekkis reaalne ümbritsev turumajanduslik keskkond – need olid peamised 
faktorid.  

- Ei suudetud mõista seda, et kohustusliku süsteemi rakendamine eeldab olulises 
osas solidaarsusprintsiipide rakendamist. Seetõttu ei suudetud või ei tahetud 
näha seda, et rahastamise idee peaks kokkuvõttes olema meie riigi iga elaniku 
keskne, mitte raviasutuse, omavalitsuse või maakonna keskne.  

 
Kas nendele küsimustele on meil täna ammendavad ja veenvad vastused olemas? 
 
Aasta teisel poolel käivitus üks nn lisaprotsess. Kuna tundus, et peaksime 
ravikindlustust vaatama sotsiaalkindlustuse kui terviku kontekstis, siis Peaministri juurde 
kutsuti  nõupidamine, kus saaks arutada sotsiaalkindlustuse reformi tervikuna. Vastav 
arengukava oli olemas. Kuigi terviku asjakohane läbivaatamine ei õnnestunud, üks 
tulemus siiski oli.  Valitsus võttis vastu otsuse ühtse sotsiaalkindlustussüsteemi 
moodustamise kohta (4.10.90), mis sätestas, et ametiühingute ja 
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sotsiaalhooldusministeeriumi baasil moodustatakse ühtne sotsiaalkindlustussüsteem 
sotsiaalhooldusministeeriumi juures. 
 
Selleks ajaks oli  Ametiühingute Nõukogu juures moodustatud Sotsiaalkindlustusamet, 
mis korrastas ja koondas olemasolevad vahendid ja 6 kuu jooksul ning aasta lõpuks 
antigi vahendid riigile üle. Siit ongi pärit probleem, miks töövõimetushüvitisi maksab 
siiani haigekassa: siis oli vaja need kiirest üle võtta, kohe ka näidata nende koht 
tervisekindlustusseaduses ning alles hiljem otsustada, kuidas edasi toimida.   
 
Lisaksin, et kui aasta lõpul ametiühingute väikene delegatsioon käis kooskõlastamas 
järgmiseks, 1991.aastaks NL Ametiühingute Kesknõukogule tsentraliseeritavate 
vahendite mahtu, siis me ei kooskõlastanud midagi ja selgelt keeldusime edaspidi 
vahendite tsentraliseerimisest Moskvasse. Natuke raske koht oli.   
 
Mõned viited selle aasta kohta, nt: 

- Valitsuse protokolliline otsus kindlustusmeditsiini rakendamise kohta 
- Tervisekindlustuse seaduse versioon detsembriks 
- Valitsuse otsus ühtse riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi moodustamise kohta 
- Sotsiaalkindlustuse arengukava 
- Märgukiri sotsiaalkindlustuse ümberkorraldamise vajalikkuse kohta. 
  

  
1991 
 
Jätkus seaduseelnõude ja teiste rakendusaktide väljatöötamine. Eesmärgiks oli kevadel 
nende vastuvõtmine, et saaks 1992. alguses need rakendada. 
 
12.06.1991.a. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttiski vastu otsuse ravikindlustusseaduse 
rakendamise kohta.  Otsuse vastuvõtmine oli (vist) ühehäälne. Seda toetasid pikemat 
aega ilmunud artiklid, avalikud arutelud ravikindlustussüsteemi vajalikkusest ja 
põhjendatusest. Otsuses märgiti muuhulgas:  
- teha ettepanekud sotsiaalmaksu, ettevõtte tulumaksu ja üksikisiku tulumaksu   
  vähendamiseks;  
- kehtestada haigekassa edasikindlustusmääraks 50%;  
- esitada võimalik ravikindlustuse maksemäära jaotus tööandjate ja üksikisikute vahel;  
- haigekassad moodustada 15. novembriks. 
 
Seaduse redaktsioon võrreldes eelmise aasta eelnõudega oli muutunud pigem 
detailides, nt tekkisid mõisted ravikindlustus ja haigekassa. 
 
Kui võrrelda tänast kehtivat Ravikindlustuse seadust siis seda objektiivselt teha ei saagi. 
Nagu varem märgitud, seaduse ettevalmistamisel osales palju inimesi erinevate 
huvidega ja tulemusena saadi õiguslikus mõttes kehv seadus. See andis paljude sätete 
osas laiad tõlgendamisvõimalused ja teisalt ei suudetud kujutada ette, kuidas süsteem 
tervikuna ikkagi funktsioneerib. Nii näiteks nimetatud vabatahtliku ravikindlustusega 
seonduv oli ja jäigi ebaselgeks, kohaliku haigekassa roll terviksüsteemis oli ebaselge. 
Kõikides segastes kohtades otsustusõigus või konkreetse korra kinnitamine delegeeriti 
Valitsusele, Tervishoiuministeeriumile või kohalikele omavalitsustele. See ilmselt oligi 
peamiseks põhjuseks, miks süsteem aeglaselt ja hilinemisega käivitus.  
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Järgnevalt töötati välja Haigekassa põhimäärus ja ravikindlustusmaksete tasumise kord 
(mõlemad kinnitati Valitsuses 8.11.1991) ja ravikindlustuskomisjoni põhimäärus. 
Haigekassa oli maavalitsuse või vabariikliku linna valitsuse isemajandav 
kindlustusasutus, kelle ülesandeks on elanike kohustusliku ja vabatahtliku 
ravikindlustuse korraldamine. Haigekassa on juriidiline isik, kellel on riigivapi kujutise ja 
oma nimega pitsat. 
 
Seega seaduse ja rakendusotsuste vastuvõtmisega lõppes esimene etapp 
ravikindlustuse arengus. Järgnes esimeste kogemuste saamine, vigadest õppimine ja 
korrektsiooniettepanekute esitamine. 
 
Kuna samaaegselt muutus tõsisemaks probleem, et terviknägemus sotsiaalvaldkonnast 
ikkagi puudub, siis üks töögrupp püüdis eelmise aasta arengukava põhjal seda siiski 
seda edasi arendada (Õunpuu, Kõrge, Männik). Selleks koostati Eesti Vabariigi 
tervishoiu, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolduse arengukava. Arengukava jäi ka 
seekord rakendamata, kuid seda tutvustades ja ise seejuures õppides, oli see väga 
oluline järgmise paari aasta kavade koostamisel. 
 
Mõned viited selle aasta kohta, nt: 

- Eesti Vabariigi ülemnõukogu otsus 
- ravikindlustusseadus 
- haigekassa põhimäärus 
- ravikindlustusmaksete tasumise kord 
- ravikindlustuskomisjoni põhimäärus 
- Eesti Vabariigi tervishoiu, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolduse arengukava. 

 
P.S. 17.07.1991. tulid Moskvast arvatavasti viimased ettepanekud-juhised: NSVL ja 
liiduvabariikide õiguslikud alused NSVL kodanike tervise kaitsel. 
 
 
 
II  Seaduse rakendamine ja esimesed triibulised 
 
 
1992 
 
 
Aasta algas Riikliku aktsiaseltsi „Eesti Ravikindlustus” moodustamise eelnõu 
koostamisega. Selle eesmärgiks oleks olnud eelkõige ettenähtud edasikindlustuse 
tagamine. Peale arutelusid, võttis Valitsus vastu mõnevõrra teistsuguse otsuse Eesti 
Ravikindlustuse Assotsiatsiooni moodustamise kohta. 
 
Selle liikmetena nähti ette kõik haigekassad, kel kohustati nimetatud Assotsiatsiooniga 
sõlmida edasikindlustuslepingud. 
 
Vastav põhimäärus kinnitatigi juba 24.03.1992.a. Põhimäärus sätestas nii nagu 
haigekassadelgi: Assotsiatsioon on juriidiline isik, kellel on riigivapi kujutisega pitsat.  
Muuhulgas Assotsiatsioonil on õigus: kasseerida haigekassadelt 
edasikindlustusmakseid, nõuda vastavat aruandlust, kontrollida haigekassa tehtud 
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kulutuste õigsust. Samas kohustused ja vastutus puudusid. Assotsiatsioon käivitati ja 
esimeseks direktoriks kinnitati hr Vello Kuuse. 
 
Järgnesid erinevad otsused ja selgitused ravikindlustussüsteemi toimimise tagamiseks. 
 
Seega, kõigele vaatamata võis märkida, et alates märtsist, 1992.a 
ravikindlustussüsteem käivitus.   
 
Samas üldine õhkkond muutus tervishoius aga põnevaks ja rahutuks. 
 
Põhjuseid oli erinevaid.  Ravikindlustussüsteem rakendus ja kohe ilmnesid ka 
etteprognoositud probleemid. Alles nüüd taibati võimalike probleemide olemust ja paljud 
asjaosalised, sh arstkonna liikmed võtsid kriitilise positsiooni vastuvõetud seaduse 
suhtes. Mis olid esimesteks valupunktideks? 
 
Kui näiteks räägiti isemajandamisest, siis samas teenuste (punkti)hinnapoliitika määras 
ministeerium ja ilmnes võimetus sisuliselt tagada isemajandamist. Kohe hakkas 
väiksemaid raviasutusi kummitama ka rahapuudus. Tekkis hirm väiksemate 
maakonnahaiglate sulgemise ees. Eriti keeruliseks kujunes paljudele raviasutuste kütte- 
ja kommunaalkulude kandmine. Siinjuures peab olema õiglane: üldine majandusolukord 
oli samuti keeruline ja ka nendes valdkondades, kus reforme ei teostatud, olid samuti 
keerulised ajad.   
 
Räägiti erameditsiinist ootuse ja lootusega, et äkki see võiks mõnevõrra korrastada ja 
parandada olemasolevat tervishoiusüsteemi olukorda. 
 
Alles nüüd algasid arutelud visiiditasu üle: mõned arvasid, et see võiks olla pigem 
sümboolne arvestusühik, teised olid veendunud, et see peaks olema sisuline maks, kuni 
1% palgast. Paljude arvates peaks säilima riiklik dotatsiooni, sest arvati haigekassa 
raha nappivat, eriti maarajoonides.      
 
Sageli oli teemaks palgaküsimus, kuni selleni, et ravikindlustusseadus peaks peatama 
või tervishoiule tagama pideva eelarvelise dotatsiooni.  
 
Osa kolleege pahandas, et liialt kiirustatakse, teine osa jälle väitis, et vaja kiiremini 
edasi liikuda, siis probleemidele leiab ka vastused kiiremini. 
 
Kardeti, et inflatsioon sööb suurema osa rahast, valuutamakse ei arvestata õigesti.  
Kui lisada, et maksuvõlglaste hulk kasvas, nendelt võlgu sisse nõuda ei suudetud ja 
kindlustatute registrid puudusid, võiski paljudele jääda mulje kriitilisest olukorrast.  
 
Võiks arvata, et ravikindlustuse rakendamine kehvasti ettevalmistatud 
rakenduskavadega oli parem otsus kui jätkata rakendusotsuste ja erinevate kordade-
juhendite eelneva väljatöötamisega. Reaalne üleminek sundis nüüd sisuliselt kaasa 
mõtlema, mitte formaalselt esitatud küsimustele vastama. Seega ideoloogilises mõttes 
selle aasta 10 kuuga mõisteti ravikindlustuse olemust rohkem kui paari viimase aasta 
jooksul.  
 
Probleemide hulka võiks lugeda ka seda, et kohati peeti süüdlasteks antud olukorras 
reaalseid tegijaid ning ei nähtud neid erinevaid survegruppe, kes tegijaid suunasid või 
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piirasid.  Mitmetel juhtudel rakendusotsused väljusid seaduse raamest ning zhongleeriti 
tõlgenduste najal. Tõsine probleem oli see, et tekkis reaalne seltskond, kes hakkas 
kultiveerima poliitilistes ringkondades eelarvelisele meditsiinile tagasiminekut.  
 
Mõned viited selle aasta kohta, nt: 

- Valitsuse otsus Ravikindlustuse Assotsiatsiooni moodustamise kohta 
- Ravikindlustuse Assotsiatsiooni Põhimäärus 
- Tervishoiuministeeriumi selgitused ravikindlustuse seaduse rakendamiseks(!).  

 
 
1993 
 
Vaatamata sellele, et probleemidele leiti vaevaliselt lahendusi, oli olemas poliitiline tugi, 
tagasipöördujate hääl jäi nõrgaks ja seega liiguti reformiga edasi.  
 
Samas tulenevalt seaduse nõrkusest hakkasid tekkima reaalsed konfliktid 
Ravikindlustuse Assotsiatsiooni, haigekassade, raviasutuste ja apteekide vahel. 
Peamisteks probleemideks märgitakse tolleaegses seletuskirjas, et seaduses oleks  
vajalik täpsustada: 

- ravikindlustuse olemust (!) 
- ravikindlustussüsteemi toimimist (!) 
- hüvitise maksmist kutsehaiguste ja töövigastuste puhul  
- terviseuuringute ja ravi eest tasumist (!) 
- haigekassa mõistet (!). 

 
Seega – kõik nn põhiküsimused vajasid täpsustamist. Peamine probleem antud juhul oli 
see, et haigekassad ei olnud nõus edasikindlustamisega ehk siis osalema teiste 
piirkondade haigekassade, kus maksulaekumised olid madalad, riskide kandmisel. 
Järelikult oli ühemõtteliselt ohustatud raviteenuste eest tasumise solidaarne printsiip, 
mis oli kohustusliku ravikindlustuse eeltingimus. 
 
 Halb oli see, et käivitati uuesti hulgaliselt erinevaid, peaasjalikult ametnikest 
koosnevaid  komisjone ja asjatundjaid jäid nendest välja. Arvan, et parem kaasatus 
oleks aidanud mõnedele hädadele varem leevendust leida. 
 
Viide selle aasta kohta, nt: 
- Seletuskiri muudatuste tegemiseks Ravikindlustusseaduses. 
 
 
III  Süsteemi korrastamised ja siirdumine stabiilsesse arengusse 
 
1994 
 
See aasta algas rahutult. Ravikindlustuse Assotsiatsiooni ja haigekassade konflikt 
suurenes veelgi, haigekassad edasikindlustuses ehk riskide ümberjagamisest hoidsid 
kõrvale.  Enamik haigekassasid olid miljonites kroonides võlgu kõigile, ka omavahel. 
Paar jõukamat haigekassat püüdsid oma tulevikku kindlustada eksklusiivsete ideedega, 
nt kütuse sisseostmise vms. kaudu. Sotsiaalministeeriumi katsed punktihinna või 
paljude komisjonide kooskäimise kaudu ei suutnud probleemi lahti hammustada.  
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Kuidas kulges lahenduste leidmine? 
 
14.01.1994.a. tolleaegne Sotsiaalkindlustusameti direktor koostas Sotsiaalministrile 
märgukirja, milles lühidalt võeti kokku kujunenud olukord ja esitati mõned ettepanekud.  
 
Olukorra kirjelduses märgiti, et siiski arusaadav terviklik ravikindlustuses kontseptsioon 
on puudu, süsteem on muutunud juhitamatuks; on tekkinud konflikt Põhiseadusega, 
sest riigil on kadunud ülevaade riigi tuludest ja kuludest; elanikele ei ole tagatud võrdne 
võimalus arstiabi saamiseks; raviasutustel ei ole tagatud võrdne võimalus arstiabi 
osutada.  
 
Ettepanekutes soovitati ravikindlustust käsitleda rahvusliku süsteemina, kus inimestel 
on võrdsed võimalused arstabi saamiseks sõltumata elukohast, arstidel on võimalus 
saada tasu vastavalt tehtud tööle, raviasutustel sõltumata asukohast on võrdsed 
võimalused oma tegevuse kujundamiseks, riigil on võimalus kujundada tervishoiu 
poliitikat ning vajadusel tervise kaitse süsteeme.  
 
Ühtlasi märgiti, et kui nüüd asuda uut seadust kirjutama siis see võtaks palju aega ja 
kriis jääb lahendamata. Seega peaks püüdma teha parandused olemasolevasse 
seadusse. 
  
Kaks nädalat hiljem Valitsuse otsusega kohustatigi Sotsiaalministeeriumil 
ravikindlustussüsteemi korrastamiseks moodustama Keskhaigekassa ja esitama kahe 
nädala jooksul uue Haigekassa põhimääruse eelnõu. Keskhaigekassa moodustamine 
nähti ette Ravikindlustuse Assotsiatsiooni baasil. 
 
Veel kaks nädalat hiljem Valitsus delegeeris haigekassa uue põhimääruse kinnitamise 
Sotsiaalministeeriumile, kuid eraldi rõhutas, et haigekassad on endiste haigekassade 
õigusjärglased. Uues põhimääruses enam ei räägitud vabatahtlikust kindlustamisest 
ning haigekassad kuulusid ühemõtteliselt ühte süsteemi Keskhaigekassa alluvuses. 
 
Keeruliseks kujunes olukord siis, kui Sotsiaalministeerium saatis maavanematele, 
linnapeadele kirja, kus paluti mõistmist ühtse ravikindlustussüsteemi kujundamisel ja abi 
haigekassade reorganiseerimisel. Mitmel juhul ümberkorraldus kulges valulikult, sest 
kohalikud juhid käsitlesid haigekassasse laekuvaid makse oma piirkonna tuludena ja 
suhteliselt „paindlikult” kasutatava ressursina.  
 
Järgmisena, mis oli kõige olulisem, 22.03.1994.a. tegi Riigikogu mõned muudatused 
ravikindlustusseadusse. 
 
Olulisemad neist olid:  

- vabatahtlik kindlustus viidi kindlustusseaduse toimimise valdkonda 
- kohustuslikku ravikindlustust korraldab riikliku sotsiaalkindlustussüsteemi kuuluv 

Haigekassa piirkondlike haigekassade kaudu 
- Keskhaigekassa juurde luuakse Ravikindlustusnõukogu 
- sõnaselgelt märgiti, et haigekassa korraldab elanike kohustusliku ravikindlustuse 
- ravikindlustusmaks muutus sotsiaalmaksuks, millest osa kantakse 

ravikindlustuse eelarvesse 
- Keskhaigekassa koostab ravikindlustuse eelarve haigekassade kaupa, lähtudes 

kindlustatute ja nendega võrdsustatute isikute arvust (per capita printsiip) 
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- Võrdsete võimaluste tagamiseks riikliku ravikindlustuse korraldamisel kannavad 
haigekassad eelarvega ettenähtud rahalised jäägid Keskhaigekassale. 

 
Järgnevatel nädalatel tehti seadusest tulenevad muudatused sotsiaalmaksu 
rakendusaktides, haigekassa põhimääruses, koostati Ravikindlustusnõukogu 
põhimäärus ning sellega võis kiirkorras kavandatud ümberkorraldused lugeda 
lõppenuks.  
 
Ka Keskhaigekassa moodustati, direktoriks kinnitati hr Vello Kuuse. 
 
Tulemusena paari kuu jooksul likvideeriti nn ringvõlad, konfliktid maandati, kõik 
osapooled said asuda planeerima oma tegevusi pikema aja peale ette, sest eelarvete 
koostamise põhimõtted olid selged.  Aasta lõppes tuntava stabiilsuse tähe all. 
 
Oluline on märkida, et selle reformi läbiviimise ajal märgiti, et tegemist on 
hädaabinõudega olukorra kiireks lahendamiseks, peale leevenduse saamist peaks 
ravikindlustuse kontseptsiooniga edasi tegelema. Seda siiski ei toimunud ja uus seadus 
valmisid alles 2002. aastaks. 
 
Märgitud seadusparandused läksid Riigikogus ootamatult kiiresti läbi. Põhjuseks oli 
mõneti harvaesinev olukord: toetasid riigikogu komisjonid ning opositsiooni tugi oli 
märkimisväärne. Samas koalitsiooni tahe ja valmisolek olid leiged, arstkonnas olid 
sisemised lahkarvamused toimuva reformi osas. 
 
Mõned viited selle aasta kohta, nt: 

- Märgukiri asjade käigust ravikindlustuses 
- Valitsuse otsus Ravikindlustussüsteemi korrastamiseks 
- Sotsiaalministeeriumi kiri ravikindlustussüsteemi korrastamisest 
- Riigikogu otsus ravikindlustusseaduse muutmise kohta. 

 
 
1995 
 
Ravikindlustussüsteem töötas. Tekkisid esimesed korrektsed ravikindlustuse 
aastaeelarved. Rakendusaktides tehti muudatusi vähe. Võib märkida, et nüüd tekkis 
ressurss tegelemaks ka mitmete muude, samuti oluliste teemadega. Näiteks kiiresti 
täiustus ravimite soodustingimuste poliitika.  
 
Üks mure küll tekkis aasta alguses. Nimelt esines maksuvõlgnevust ja ettevõtted 
maksid makse viimasel kuupäeval või hilinemisega, siis tekkis küsimus vähemalt 
ühekuulise reservi ettemoodustamises (siis 108 milj kuus!). Kokkuvõttes saadi ka sellest 
probleemist jagu. 
 
Üldise probleemina võiks märkida, et kohe, kui surve langes, põhimõtteliste 
küsimustega enam edasi ei tahetud tegeleda. Tervikuna tervishoiusüsteemi 
arendamisega tegeleti passiivselt. Tervishoiu korraldamise seadus oli oma 
vastuvõtmise päeval iganenud dokument ning ei vastanud isegi nendele teadmistele, 
mis juba siis  olid olemas.  
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Seega, probleemid, mida nähti juba 1990.aastal, jäid lahendusi ootama järgnevatel 
aegadel: need olid tervishoiusüsteemi terviknägemuse saavutamine ja ühise 
kokkuleppe saamine, milline peaks olema kohustuslik ravikindlustussüsteem, mis 
tagaks solidaarsuse kokkulepitud määras ja mahus.  
 
Järelikult, peatähelepanu jäi taktikaliste, igapäevaste probleemide käsitlemisele ning 
neid jätkus piisavalt: need olid teenuste hinnapoliitika, lepingute sisu ja sõlmimise korra 
täiustamine, soodusravimite poliitika valdkond jpm.  
 
 Kokkuvõttes eeldused pikaajaliseks edukaks arenguks olid loodud ja tänane päev on 
selle üheks tähiseks. 
 
 
 
See oli lühike kokkuvõte toetudes erinevatele dokumentidele ja meenutustele 
ravikindlustuse esimesest sammudest 1987-1995.a. 
 
Tänan, kui leidsite aega seda lugeda! 
 
Olen tänulik kui annate märku, et midagi olulist on välja jäänud või mõni rakurss on veidi 
kiivas – lähiajaloo tõepäraseks peegeldamiseks on see edaspidi tähtis. 
 
 
Head päeva jätku – 
 
Georg Männik  
georgmannik@gmail.com 


