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05.07.2016 esitasid Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium 

ühised ettepanekud Vabariigi Valitsusele ravikindlustuse rahastamise 

jätkusuutlikkuse tagamiseks

Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüs

Koalitsioonileppe ülesanne

VV TP 11.10 „Tagada Eesti inimestele arstiabi parem kättesaadavus ja 

tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus ning astuda samme Eesti Haigekassa 

toimimise tõhustamiseks ja tulude suurendamiseks muudest allikatest. “

Ettepanekud esitab Sotsiaalministeerium

Ettepanekuid arutati töörühmas koosseisuga Sotsiaalministeerium, 

Rahandusministeerium, Eesti Haigekassa

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Tervishoid/tervishoiu_rahastamise_jatkusuutlikkus.pdf


Ravi-
kindlustuse
1990.aasta 
mudeli  
jätkusuutmatus 

Allikas: Eesti Haigekassa, 2015



Meil on aasta-aastalt enam eakaid

Allikas: The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-

2060); European Commission

2013

2060



Haigekassast tasutud ravikindlustus-
hüvitised ja sotsiaalmaks haige-
kassasse vanuserühmade lõikes, 
tuhandetes eurodes, 2016

Allikas: Eesti Haigekassa



Eesti Haigekassa jooksva eelarve aasta tulem on olnud 

püsivalt negatiivne alates 2013. aastast.

Rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks on olnud 

vajalik kasutada reserve
Ravikindlustuse kulud aastatel 2007–2016

Allikas: EHK andmed
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Eelarveaasta tulem Reservid kokku



Tervishoiu rahastamine

Haigekassa tulude ja kulude vahel süveneb puudujääk, mille põhjused on:

• Tööealise elanikkonna vähenemine (tulude vähenemine)

• Rahvastiku vananemine (kulude kasv)

• Raviteenuste üldisest kõrgem kulude kasv (uued ravivõimalused ja kiirem 

palgakasv)

Vabariigi Valitsus otsustas Eesti Haigekassa rahastamise jätkusuutlikkuse 

tagamiseks suurendada Eesti haigekassa tulubaasi, et

• ravikindlustuse tulubaas sõltuks vähem tööealise elanikkonna osakaalust 

ja panusest

• vanem elanikkond kasutab tervishoiuteenuseid rohkem ja nende 

tervishoiukulud moodustavad suure osa ravikindlustuse eelarvest



Tervishoiusüsteem saab olla 
tõhusam mitte vähem “kulutades”, 
vaid targalt “investeerides” Eesti 
inimvarasse
• 49% infarktihaigetest ei 

kohtu 3 kuu jooksul arstiga 

ja pooltele ei kirjutata 

vajalikke ravimeid

• Iga viiendat kõrge 

vererõhuga patsienti ei 

uurita üldse

• 2/3 eriarstivisiitidest oleksid 

välditavad

• 8 patsienti 10-st ei peaks 

haiglasse sattuma, kui 

aitame neid tõhusamalt



Eesti Haigekassa tulubaasi laienemine 
ja…

23.04.2017 Vabariigi Valitsuse otsus riigi eelarvestrateegia 2018-2021 

läbirääkimiste raames:

2018. aastal 7%

2019. aastal 10%

2020. aastal 11%

2021. aastal 12% 

2022. aastal 13%

mittetöötavate vanaduspensionäride pensionilt. 



Tulubaasi laiendamine on lahutamatult 

seotud teise Vabariigi Valitsuse otsusega -

tõhustada tervishoiusüsteemi toimimist 

ja viia teatud osa praegu riigieelarvest 

rahastatavaid teenuseid Eesti 

Haigekassa eelarvesse 

… tervishoiu kulude konsolideerimine



Tervishoiu tulude kasv

mln eurot 2018 2019 2020 2021 2022

EHK kinnitatud 4 aasta tulude 

prognoos 1170 1236 1298

Uuendatud tulude prognoos 1187 1251 1318 1391 1460*

Positsiooni paranemise 

prognoos 17 15 20

Lisanduvate tulude prognoos 

pensionäride eest (7%, 10%, 11%, 

12%, 13%), sh 89 133 153 176 200*

teenuste konsolideerimine  

RE-st EHK-sse 55 87 100 100 100

Lisatulu tervishoidu 34 46 53 76 100

*Aasta 2022 on väljaspool prognoosi perioodi. Eeldame, et pensionite ja sotsiaalmaksu 

laekumine kasvab 5% aastas



Tervishoiu kulude konsolideerimine

• Valdav osa tervishoiu 

kogukulusid = EHK 

(86%)

• Ravikindlustuse 

tulubaas kujuneb 

selgete ja 

prognoositavate 

põhimõtete alusel

• Täiendav rahastamine 

riigieelarvest läbi 

Sotsiaalministeeriumi

• Sotsiaalministeeriumi 

eelarvest rahastatavate 

tervishoiuteenuste eelarve 

kujuneb riigieelarve 

läbirääkimiste protsessis

• Tulenevalt tervishoiusüsteemi rahastamise killustatusest võivad 

tekkida ebaefektiivsused ja võib kannatada patsientide 

optimaalne käsitlus

• Erinevad osapooled keskenduvad paratamatult ennekõike enda 

poolt korraldatavatele ja rahastatavatele teenustele, patsiendi ja 

ka tervishoiusüsteemi terviku vaate jääb tahaplaanile



Eelnõu 

2018:

• Viljatusravi kulude 

hüvitamine

• Meremeeste kaug

tervishoiuteenus

• Sügava puudega 

isikute hambaravi 

anesteesias

• Täiskasvanute 

hambaravi

• HIV konsiiliumi töö 

toetamine

• Täiendav ravimihüvitis

• Kiirabi

• Perearstide 

asendustasud

2019:  

• HIVi ravimid

• Immuunpreparaatide 

soetamine

• Tuberkuloosiravimite 

soetamine

• Ravikindlustamata

isikute vältimatu abi 

• Antidoodid

• TAI teenused - tubakast 

loobumise nõustamise, 

mitteopiaatne

institutsionaalne ravi 

alaealistele, 

kaksikdiagnoosiga 

patsientidele rehabilitatsiooni 

ja nõustamisteenuste 

pakkumine, ravikindlustuseta 

noorte seksuaalnõustamine

2020: 

• Riikliku 

siirdamisasutuse 

ülesannete täitmise 

tagamine

• Residentuuri ja 

residentide 

töötasude 

rahastamise 

jagamine SoM ja 

EHK vahel



Kiirabi rahastamine alates 2018

• Eesti Haigekassa  rahastamine

• Terviseamet  järelevalve ja osaliselt korralduslik 

funktsioon + kriisireguleerimine

• Halduslepingud kehtivad tähtaja lõpuni, s.o kuni 

31.12.2018

• Kiirabi osutamise raamlepinguid 2018. aastaks ei 

muudeta (st lepingu sisu ei muudeta)

• Säilib ka kiirabi osutamise kvaliteeti, kättesaadavust 

ja/või efektiivsust suurendavate meetmete 

(väikesaared, telemeditsiiniline konsultatsioon jm) 

rahastamine

• Sotsiaalministeeriumi eelarvest rahastatakse 

kindlustamata isikutele kiirabi osutamist 10% ulatuses 

kiirabi aasta eelarvest



Kiirabi rahastamine alates 2019

Haigekassa korraldab valiku ja sõlmib  teenuse rahastamise lepingud kiirabibrigaadi pidajatega

Nii nagu Terviseamet, hindab haigekassa kiirabi rahastamise lepingu sõlmimisel ja lepingu tähtaja üle 

otsustamisel: 

• vajadus kiirabi järele teeninduspiirkonnas ning kättesaadavus; 

• kiirabi osutamise kvaliteet ja tingimused; 

• kiirabibrigaadi pidaja jätkusuutlikkus ning varasem nõuetele vastavus; 

• kiirabibrigaadide arv, mida haigekassa eelarvest rahastatakse;

• riigi tervishoiupoliitika arengusuunad;

• varasema kiirabi rahastamise lepingutingimuste täitmine; 

• maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumine ning kiirabibrigaadi pidaja üldine majanduslik seisund. 

Eesti Haigekassa seaduse muudatused:

• nõukogu pädevust laiendatakse kiirabi ja muude haigekassasse konsolideeritavate teenuste 

rahastamisega seotud ülesannete täitmiseks

• nõukogu kinnitab kiirabi rahastamiseks sõlmitava halduslepingu tingimuste hindamise alused

• kuna kiirabi korraldus ja rahastamine on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, siis 

luuakse selle alusel ka uus volitusnorm valdkonna eest vastutava ministri määrusele, millega 

kehtestatakse kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvestamise metoodika ja 

kiirabi hind

Alates 2019.a rahastab haigekassa kiirabi täies ulatuses



Ettepanekud süsteemi tõhususe 
parandamiseks (1)
Ravi integreerituse ja koordineerituse toetamine

• Tervishoiuteenuse osutajatele on vaja luua motivatsioonid, 

mis arvestaks inimesekeskset lähenemist ja patsiendi 

tervikkäsitlust integreeritult eriarstiabi, esmatasandi, 

kiirabi ja ka järelravi ning sotsiaalsüsteemi vahel 

• Rahvusvaheliselt on kasutatud motivatsioonimehhanismina 

täiendavaid investeeringuid 3-5% ulatuses kogu 

tervishoiuteenuste eelarvest, mis moodustab 2017.a eelarve 

põhjal ligikaudu 40 miljonit eurot 

• Vahendid on vajalikud, et minna üle sisendipõhiselt 

rahastamisviisilt patsiendi vaates tulemuspõhiseks, sh 

piloteerida muudatusi rahastamises ning motiveerida ka 

süsteemis juba oleva raha paremat kasutamist



Ettepanekud süsteemi tõhususe parandamiseks (2)

Perearst Eriarst Haigla

*Aastas 5 arstivisiiti keskmisest rohkem
Allikas: Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis. Maailmapank (2015)

39% visiitidest

eriarstile (peamiselt 

kardioloogi),  neist 

välditavaid 67%

Enamik patsientidest 

pöördub peale ühte eriarsti 

visiiti perearsti juurde 

tagasi

10%-le tehti kõik 
ravijuhendi 

soovitatud uuringud, 
20%-le ei tehtud 
ühtegi uuringut

Kõrgvererõhktõve jt 

südamehaigustega 

hospitaliseerimiste

st välditavad 84%

90 päeva pärast haiglaravi on 
pere- või muu eriarsti 

vastuvõtule jõudnud 49% 
infarkti ja 48% insuldi 

patsientidest

Maailmapanga kaardistatud kõrgvererõhktõve* patsiendi teekond

Maailmapanga uuringu järeldused:

• Praegune  rahastusmudel vajab ülevaatamist, kuna 

see ei anna piisavalt tuge integreeritud 

patsiendikäsitluseks

• Senisest rohkem on vaja pöörata tähelepanu 

patsiendikäsitluse (sh ravijuhendid ja patsiendi 

käsitlusjuhendid) standardite väljatöötamisele, 

nende järgimise toetamisele ja tulemuste 

hindamisele



Ettepanekud süsteemi tõhususe 
parandamiseks (3)

Esmatasandi tugevdamine 

• Esmatasandi tugevdamiseks on vajalik teenustevaliku

laiendamine (lisanduvad perearsti ja -õe teenustele 

ämmaemanda, koduõe ja füsioterapeudi osutatavad teenused)

• Teenustevaliku laiendamise eelduseks on investeeringud 

esmatasandi infrastruktuuri

• Selleks, et esmatasand saaks suuremat rolli inimese 

tervikkäsitluses kanda, on oluline nii esmatasandile tekkiva uue 

infrastruktuuri kui ka seal osutatavate teenuste täiendav 

rahastamine



Ettepanekud süsteemi tõhususe 
parandamiseks (4)

9 000 
kiirabi 
visiiti

167 000 
perearsti 

vastuvõttu

76 000 
eriarsti amb 
vastuvõttu

35 000 
stats

ravipäeva

1 500 
koduvisiiti

18 000 
õendus-

voodipäeva

80% maakonna 

elanike visiitidest ja 

haiglaravipäevadest

Allikas: Sotsiaalministeerium



Ettepanekud süsteemi tõhususe 
parandamiseks (5)

Inimesekeskse tervishoiusüsteemi alustalaks on 

kvalifitseeritud  tervishoiutöötajad

Eestis on arste mõnevõrra vähem kui EL-is keskmiselt (2014. 

aastal – Eesti 3,3 ja EL 3,5 arsti 1000 elaniku kohta) 

Samas, Eestis ligi pooled arstid (2014. aastal 46%) on 55-

aastased või vanemad, siis Soomes on 26% arstidest 55-

aastased või vanemad

Lähitulevikus on prognooside kohaselt kõige suurem probleem 

perearstidega. Perearsti keskmine vanus Eestis oli 2016. aastal 

56 eluaastat

Süsteemi jätkusuutlikke tagamiseks on Eestis vaja igal 

aastal koolitada vähemalt 50 perearsti 
Allikas: Health at a Glance: Europe 2016. Internetist leitav aadressil: http://www.oecd-ilibrary.org/social-

issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016_9789264265592-en

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2016_9789264265592-en




Haigekassa tulubaasi laiendamine
• Kokkuvõtvalt on Sotsiaalministeerium hinnanud, et tervishoidu on 

minimaalselt tarvis suunata lisavahendeid 200 miljoni euro ulatuses 

(aastas), mis oleks piisav, et liikuda tervishoius samasugusele 

rahastustasemele nagu EL-is ja OECD-s keskmiselt

• Avaliku sektori tervishoiu kulude osakaal keskmiselt: EL 7,8% (2015); 

OECD 6,5% (2014)

• Pensionäride eest panustamisel on lisanduv tulu tervishoidu 

100 miljonit eurot (2022. aastast)

• Vaatamata tulubaasi laiendamise otsusele on avaliku sektori panus 

tervishoidu endiselt EL-i ja OECD keskmisest madalam

2015 2025

Valitsuse tervishoiu 

kulude % SKP-st 4,9% 5,28%



Aitäh!


