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Lühikokkuvõte
2021. aasta I kvartalis oli laekumine haigekassa tulude eelarvesse võrreldes 2020. aasta I kvartaliga ligi 52 miljonit
eurot suurem. I kvartali lõpetasime positiivse tulemiga 10,7 miljonit eurot. Haigekassa I kvartali tulem oli võrreldes
planeerituga 37,4 miljonit eurot positiivsem.
2021. aasta I kvartali eelarve täitmist mõjutasid:
•
•
•
•

sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa prognoositust 26 miljoni euro võrra suurem laekumine;
tervishoiuteenuste prognoositust ligi 19 miljoni euro võrra väiksem kasutus. Tervishoiuteenuste eelarve täitmist
on kõige rohkem mõjutanud eriarstiabi vahendite planeeritust väiksem kasutus 11 miljoni euro ulatuses;
ajutise töövõimetushüvitiste prognoositust ligi 4 miljoni euro võrra suurem kasutus, tingituna haigushüvitiste
suuremast kasutusest;
COVID-19 kulude katmine haigekassa reservkapitalist.

COVID-19 viiruse mõju
2021. aastale on kogu maailmas väga suured ootused ja lootus, et vaktsineerimise abil saame viiruspuhangu
taanduma sundida. Seni aga tuleb meil silmitsi seista teadmisega, et vähemalt aasta esimeses pooles viirus kuhugi ei
kao ja tervishoiuteenuste osutajatele on vaja ka sel aastal viirusega seotud kulusid kompenseerida.
Sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus, et haigekassa võib 2021. aastal eraldada reservkapitalist 26,5 miljonit
eurot COVID-19 kuludeks. Reservkapitali kasutamine võimaldab hüvitada nii COVID-19 osakonnas, III astme
intensiivravi osakondades kui ka erakorralise meditsiini osakondades töötava personali töötasu. Samuti hüvitatakse
haiglavõrgu arengukava haiglatele ja kiirabipidajatele ületundidega seotud kulud, ostetakse COVID-19 ravimeid ning
tasutakse COVID-19 haigusega seotud vaktsineerimise eest.
Lisaks muutis Vabariigi Valitsus COVID-19 kasvava leviku tõkestamiseks 2021. aasta haiguslehtede hüvitise
arvutamise metoodikat, millega kõikidel 2021.aasta 1. jaanuarist kuni 30. aprillini avatud haiguslehtedel on inimese
omavastutus esimene haiguspäev. Tööandja poolt tasutavate päevade arv vähenes viielt neljale ehk käesoleva aasta
algusest kompenseerib tööandja teise kuni viienda haiguspäeva ning haigekassa tasub alates kuuendast
haiguspäevast. See tähendab, et haigekassa tasutavate haiguspäevade arv kasvas kolme täiendava päeva võrra.
2021. aasta I kvartalis hüvitati COVID-19 kulusid kokku 13 miljonit eurot, sh 9 miljonit eurot eriarstiabile, ligi 2 miljonit
eurot ravimitele, üle 1 miljoni euro kiirabile, üle 800 tuhande euro üldarstiabile ja üle 400 tuhande euro õendusabile.
COVID-19 vaktsineerimise eest tasus haigekassa I kvartalis 826 tuhat eurot. Antud summade osas vähendati I
kvartalis reservkapitali varasemate perioodide tulemi arvelt.
Lisaks kaeti haigekassa eelarvest 5 miljoni euro ulatuses isikukaitsevahendite kulusid.
2021. aasta I kvartali lõpuks oli haiguspäevade hüvitamise muudatuse lisakulu 1. jaanuarist alustatud haigusjuhtumite
puhul (tasumine 6.-8. päev) üle kuue miljoni euro, mis on prognoositust tunduvalt rohkem.
Kuna COVID-19 haigestumuse intensiivsus oli 2021. aasta esimestel kuudel kõrge ning realiseerunud lisakulu osutus
esimeses kvartalis prognoositust tunduvalt suuremaks, eraldati 2021. aasta lisaeelarvega haigekassale tervishoiukriisi
ületamiseks üle 100 miljoni euro sh 26,5 miljonit haigekassa reservkapitali taastamiseks. Lisaeelarve otsuse alusel
pikendati ka töövõimetushüvitiste omaosaluse muutust kuni 31.12.2021.
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COVID-19 vaktsineerimine
2021. aastal on COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine Eestis kõikidele tasuta, alates 2022. aastast on see
praeguse teadmise pealt tasuta riskirühmadele. Vaktsineerimise ettevalmistamist ja käivitamist 2021. aasta esimese
kvartali jooksul juhtis sotsiaalministeeriumis moodustatud COVID-19 vaktsineerimise juhtrühm, kuhu kuulus
Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Ravimiameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajate kõrval ka
Eesti Haigekassa esindaja.
Eesti Haigekassa korraldab COVID-19 vaktsineerimist oma lepingupartnerite abil.
2020. aasta lõpus kaardistas haigekassa kõikide perearstide nimistutes COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed
lähtudes riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni määratletud haigustest ja seisunditest. Kõikidele
perearstidele edastati nimekirjad nende nimistutes olevatest riskirühma kuuluvatest inimestest. Perearstid said
nimekirjad üle vaadata ja vajadusel täiendada. Alates 22. märtsist on riskirühma kuuluvatel inimestel võimalik näha
infot enda riskirühma kuulumisest ka patsiendiportaalis digilugu.ee.
Suuremate vaktsiinitarnete korral tuleb valmis olla suuremamahuliseks vaktsineerimiseks. Kuna perearstid töötavad
edasi riskirühma vaktsineerimisega ning haiglad ravivad eelkõige koroonaviirusesse nakatunud patsiente, kuulutas
haigekassa 5. märtsil välja vaktsineerimise läbiviimiseks hanke, oodates sellega liituma kõiki erasektori
tervishoiuteenuse osutajaid, kellel on eriarstiabi teenuse osutamise tegevusluba.
31. märtsi seisuga vaktsineeriti kokku 204 392 inimest sh 120 878 riskirühma ( 32,7% riskirühmast) kuuluvat
inimest. Vaktsineerimisteenuse eest tasus haigekassa I kvartalis ligi 826 tuhat eurot.
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Eelarve täitmise aruanne
Tabel 1. Eelarve täitmine tuhandetes eurodes

Eelarve
täitmine

2021 I kvartal
tegelik

Muutus 2021.
aastal võrreldes
2020.
I kvartaliga

2020 I kvartal
tegelik

2021 I kvartal
eelarve

341 394

321 719

348 141

108%

2%

HAIGEKASSA TULUD
Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa
Tegevustoetus

38 073

81 304

81 722

101%

115%

Tulud kindlustuslepingute alusel

390

364

394

108%

1%

Sissenõuded ja tulud
ravikindlustushüvitistelt

525

323

331

102%

–37%

0

29

0

0%

0%

Finantstulud
Muud tulud

114

1 890

1 864

99%

1535%

EELARVE TULUD KOKKU

380 496

405 629

432 452

107%

14%

Tervishoiuteenuste kulud

268 360

311 608

292 780

94%

9%

Haiguste ennetamise kulud

3 512

4 075

3 733

92%

6%

Üldarstiabi kulud

36 805

40 095

40 199

100%

9%

Eriarstiabi kulud

188 573

209 909

198 828

95%

5%

Õendusabi kulud

10 071

12 975

10 987

85%

9%

Hambaravi kulud

14 099

15 786

17 240

109%

22%

Kiirabi kulud

13 555

13 613

14 783

109%

9%

1 745

1 905

2 024

106%

16%

0

7 000

4 986

71%

0%

Ravikindlustamata inimeste
vältimatu ravi
Isikukaitsevahendid
Reserv
Tervise edendamise kulud

6 250
794

1 036

346

33%

–56%

45 264

43 996

41 542

94%

–8%

40 134

38 392

38 336

100%

–4%

182

211

129

61%

–29%

HIV-i ja AIDS-i ravimid, antidoodid
ja immuunpreparaadid

4 948

5 393

3 077

57%

–38%

Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud

50 658

58 021

61 895

107%

22%

3 002

3 241

3 037

94%

1%

579

3 344

253

8%

–56%

Ravimite kulud
Kindlustatutele kompenseeritavate
ravimite kulud
Täiendav ravimihüvitis

Meditsiiniseadmete hüvitise kulud
Eestis kindlustatute ravi välisriigis
Muud kulud
Tervishoiukulud kokku, va COVID-19
kulud

4 069

7 187

5 189

72%

28%

372 726

428 433

405 042

95%

9%

98%

12%

COVID-19 kulud
TERVISHOIUKULUD KOKKU

13 297
372 726

428 433

418 339
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HAIGEKASSA TEGEVUSKULUD
Tööjõukulud

2 035

2 054

2 199

Majandamiskulud

428

620

386

62%

–10%

Infotehnoloogia kulud

548

735

460

63%

–16%

48

89

81

91%

69%

Arenduskulud
Muud tegevuskulud
Haigekassa tegevuskulud kokku
EELARVE KULUD KOKKU
EELARVE TULEM

107%

316

341

280

82%

–11%

3 375

3 839

3 406

89%

1%

376 101

432 272

421 745

–26 643

10 707

98%
–

12%

4 395

–

-

6

8%

Lisa 2. Olulisemad näitajad aastatel 2017–2021 I kvartalis
Muutus
võrreldes
2020. a

2017
I kvartal
tegelik

2018
I kvartal
tegelik

2019
I kvartal
tegelik

2020
I kvartal
tegelik

2021
I kvartal
tegelik

Kindlustatute arv perioodi lõpus

1 238 052

1 242 230

1 252 760

1 262 714

1 265 562

0%

Tervishoiuteenuseid kasutanud
inimeste arv

799 535

804 364

801 101

789 528

812 154

3%

Perearstiabi

634 368

642 239

630 516

623 405

641 425

3%

Eriarstiabi

410 860

403 998

401 109

386 575

358 987

–7%

ambulatoorne ravi

396 306

389 252

386 671

372 766

348 294

–7%

päevaravi

18 067

18 827

19 583

17 094

16 583

–3%

statsionaarne ravi

42 604

41 347

40 864

37 859

33 137

–12%

Õendusabi

7 869

7 800

7 996

8 071

14 064

74%

Hambaravi

69 278

68 325

70 982

67 444

68 110

1%

0

72 820

96 626

95 715

114 914

20%

Hüvitisi kasutanud inimeste arv
Hambaravihüvitis
Proteesihüvitis

0

9 753

11 579

9 783

9 808

0%

Soodusravimid

578 585

595 001

588 650

598 265

552 584

–8%

Meditsiiniseadmed

33 121

33 308

34 547

35 333

35 036

–1%

Töövõimetushüvitis

88 443

92 595

86 960

82 291

120 155

46%

1 032 104

1 008 893

1 009 260

909 941

767 595

–16%

37 554

37 451

38 722

33 580

32 227

-4%

Eriarstiabi ambulatoorsete
vastuvõttude arv
Operatsioonide arv
ambulatoorne ravi

3 637

4 087

4 482

3 856

3 843

0%

päevaravi

14 879

15 694

16 181

13 352

13 823

4%

statsionaarne ravi

19 038

17 670

18 059

16 372

14 561

–11%

3 000

3 231

3 045

3 005

3 014

0%

2 070 105

2 134 422

2 056 501

2 346 962

2 050 416

–13%

14,4

15,0

15,7

17,1

18,7

9%

6,8

7,2

7,0

7,1

7,2

1%

1 790 059

1 861 096

1 755 723

1 833 891

2 196 252

20%

23,6

25,2

28,5

27,6

28,2

2%

Sünnituste arv
Ravimihüvitis
soodusretseptide arv
soodusretseptide keskmine maksumus
haigekassale (eurot)
soodusretsepti keskmine maksumus
patsiendile (eurot)
Töövõimetushüvitis
Haigekassa hüvitatud
töövõimetuspäevade arv
Ühe päeva töövõimetuse hüvitise
maksumus (eurot)

*alates 2021. aastast lisandus näitajatesse (täismahus) õendusteenus üldhooldekodus.
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Tulud
Kõige enam mõjutab haigekassa tulude eelarve täitmist sotsiaalmaksu ravikindlustuse osast saadav tulu. 2021. aasta
I kvartalis oli sotsiaalmaksu ravikindlustuse tulu laekumine 348 miljonit eurot, mis oli planeeritud eelarvest rohkem
kui 26 miljon eurot. 2021. aasta sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa planeerimisel lähtus haigekassa
rahandusministeeriumi koostatud prognoosist, milles prognoositi 2021. aastal sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tulu
vähenemist aastas –1% ehk ligi 66 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega.
Tegevustoetuse eesmärk on laiendada ravikindlustuse tulubaasi, et vähendada selle sõltumist vaid tööhõivel
põhinevast rahastamisest ja tagada seeläbi ravikindlustussüsteemi rahastamise pikaajaline jätkusuutlikkus.
Riigieelarvest kantakse eraldisena Eesti Haigekassa eelarvesse mittetöötavate vanaduspensionäride pensionite
kogusummast 2021. aastal 12% (2020.aastal 11%).
Eesti Haigekassa tegevustoetuse eraldis aastal 2021 on 143,4 miljonit eurot, mis on mõeldud tervishoiukulude katteks
ning tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks.
Tulud kindlustuslepingute alusel on tulud, mis saadakse kindlustatud inimesega võrdsustamise lepingust ja Eestis
elavate Vene Föderatsiooni sõjaväepensionäride kindlustamisest.
Aruandeperioodil saadi tulu vabatahtlike kindlustuslepingute alusel 285 tuhat eurot ning Vene Föderatsiooni
relvajõudude mittetöötavate pensionäride kindlustamisest 109 tuhat eurot.
Sissenõuetena on kajastatud kindlustusfirmadele esitatud liikluskahju tagajärjel väljamakstud tervishoiukulude
sissenõuded ning tervishoiuteenuse osutajatele, apteekritele ja kindlustatutele esitatud nõudeid. Aruandeperioodil
laekus nõuetena 331 tuhat eurot.
Haigekassa saab rahandusministeeriumiga sõlmitud hoiulepingu alusel riigi kontsernikontol hoitava raha jäägilt
intressi, mille suurus on võrdne kassareservi tulususega. Tulusus sõltub perioodi jooksul võlakirjaturu hinnaliikumisi
mõjutanud sündmustest ja lühiajalise deposiidi intressimääradest. 2021. aasta I kvartalis haigekassa riigi
kontsernikontol hoitava raha jäägilt, vastavalt teatistele, intresse ei teeninud.
Muudes tuludes on kajastatud haigekassa esitatud nõuded Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele nende
riikide kindlustatutele Eestis osutatud raviteenuste eest, tulu raviteenuste arvete töötlemisest ning tegevuskulude ja
ravikindlustuse kuludega seotud valuutakursi muutuste kasumid. Samuti on käesoleval aastal muudes tuludes
kajastatud töövõimetushüvitise 1-3 päeva kulude kompenseerimiseks eraldatud 2,5 miljonit eurot, millest I kvartalis
laekus 1,9 miljonit eurot.
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Tervishoiukulud
1. Tervishoiuteenused
Haigekassa eesmärgiks on jätkuvalt tagada kvaliteetse arsti- ja õendusabi õigeaegne kättesaadavus ning esmatasandi
tervishoiuteenuste arengu toetamine. Ühtlasi on haigekassa eesmärgiks jätkuvalt laiendada teenuste paketti
tõenduspõhiste ja kulutõhusate diagnostika- ja ravimeetodite lisamisega.
Tervishoiuteenuste eelarve koostamise aluseks on metoodiliselt koostatud haigekassa nõudlus. Nõudlust hindame
kõikidel erialadel ja teenuste tüüpides. Hindamisel arvestame, kui suur on kindlustatute oodatav tervishoiuteenuste
vajadus järgmiseks aastaks.

1.1 Haiguste ennetamine
Ennetustegevuse toetamisega aitame kaasa haiguste varajasele avastamisele (laste tervisekontrollid, rasedate ja
vastsündinute jälgimine, vähi sõeluuringud), ning tegevusi, mis on suunatud krooniliste haiguste ägenemiste ja neist
põhjustatud tüsistuste vähendamiseks või ärahoidmiseks. Kiiresti vananev rahvastik koos krooniliste haiguste
sagenemisega põhjustab ühelt poolt tervishoiuteenuste nõudluse kasvu, kuid teisalt ka nõudluse muutumist.
Eakatele ja kroonilistele haigetele suunatud tegevuste arendamine ja nende tõhus rakendamine aitab edasi lükata
või vältida inimeste varajast töövõime kaotust ning suurendada kvaliteetselt elatud eluaastaid.
Alates 2021. aastast lisandusid ennetuse eelarvesse mittekindlustatud inimeste sõeluuringud ning arvestame ka
vaktsineerimise võimaluste laiendamisega riskirühmadele.
Alates 2021. aastast lisati vastsündinute ainevahetushaiguste sõeluuringule GALT-ensüümi aktiivsuse määramise
test, mille tulemusena toimub Eestis vastsündinute galaktoseemia sõeluuring.
Samuti läbis emakakaelavähi sõeluuring metoodilise uuenduskuuri. Käesolevast aastast muutus sõeluuringu esmane
uuring (seni tehtud PAP-testi asemel tehakse HPV-test), HPV-testi juurde liidestatakse samast biomaterjalist
vajadusel võetav lisauuring (LBC) ning laiendati sõeluuringu sihtrühma kahe vanusekohordi võrra (sõeluuringusse
kutsutakse naisi kuni 65. eluaastani). Muudatustega paraneb sõeluuringute kvaliteet, kättesaadavus ja andmehõive.
Käesoleval aastal on COVID-19 viiruse jätkuvale laialdasele levikule vaatamata osutatud ennetusteenuste maht
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud ligi 221 tuhande euro võrra.
Kõige suurem mõju ennetustegevuse eelarvele on emakakaelavähi sõeluuringul, kus on eelarve kasutus eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 133 tuhande euro võrra. Emakaelavähi sõeluuringu rahalise mahu
kasvu tingis peamiselt PRC (HPV) esmatesti hind, mis on PAP esmastestiga võrreldes kallim. Eelnimetatud mõjuga on
2021. aasta eelarve planeerimisel arvestatud.
Haigekassa 2021. aasta ennetuse kommunikatsioonitegevused on suunatud rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringu
üldise hõlmatuse suurendamisele, alates 2021. aastast tasub haigekassa ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringute
eest. Oleme sihtrühmadele teinud erinevaid teavitusi, et nad aegsasti sõeluuringule minemiseks valmistuksid.
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1.2 Üldarstiabi
31. märtsi seisuga oli haigekassal leping 421 üldarstiabi teenuseosutajaga. Perearsti nimistuid oli märtsi lõpu seisuga
785 ning ühes nimistus oli keskmiselt 1600 kindlustatud inimest. Kauguse lisatasu saavaid nimistuid oli 397. Teise
pereõe teenust rahastasime 555 nimistus (2020. aasta I kvartalis 511 nimistut), teine pereõde on oluliseks teguriks
üldarstiabi kättesaadavuse ning ka kvaliteedi parandamisel.
Tervikliku patsiendikäsitluse ning inimeste jaoks perearsti poolt pakutavate tervishoiuteenuste valiku laiendamiseks
toetame uute tervisekeskuste tööle hakkamist. 31. märtsi seisuga oli haigekassal leping 42 tervisekeskusega, kuhu
kuulus 235 nimistut. 2021. aasta I kvartalis on tervisekeskustega liitunud 18 uut nimistut.
2021. aasta eelarve koostamisel arvestasime perearstiabi asendussüsteemi rahastamise muutmise mõjuga ning
koduõendusteenuse kasvuga tervisekeskustes. I kvartalis kasutas koduõendusteenust tervisekeskuses 10 103
inimest, mida on võrreldes 2020. aasta I kvartaliga 1945 inimest enam.
Tegevusfondi kasutati ligi 1,3 miljoni euro ulatuses. Tegevusfondi, millisest rahastatakse peamiselt päevakirurgia ja
günekoloogia teenuseid, lisati alates 2021. aastast kaks uut teenust, mis on seotud emakakaelavähi sõeluuringuga.
Aruandeperioodil on tegevusfondi rahastamine võrreldes 2020. aasta I kvartaliga suurenenud 36% (356 tuhande euro
võrra).
Uuringufondi rahastamine on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 11%. Uuringufondi täitmist mõjutas kõige enam
COVID-19 viiruse levik. Uuringufondi rahastamise maht on haigekassa ja tervishoiuteenuste osutaja vahel kokku
lepitud, tegevusfondi maht aga jäetud n.ö avatud kohustuseks.
2021. aasta 31. märtsi seisuga oli e-konsultatsiooni kasutamise võimalus 29 erialal. Lisaks pakutakse pilootprojektina
e-konsultatsiooni laste oftalmoloogia erialal. Läbirääkimised erialaseltsidega uute erialade lisamiseks käivad. 2021.
aasta I kvartalis laekus terviseinfosüsteemi 11 289 digisaatekirja e-konsultatsioonile, kokku 405 asutusest. Teenust
osutati 326 tuhande euro eest. Kõige rohkem konsulteeriti neuroloogia erialal (1650 juhtu), järgnesid ortopeedia
(1293 juhtu), endokrinoloogia (833 juhtu) ja gastroenteroloogia (762 juhtu). Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga kasvas
e-konsultatsioonide arv 38%.
2021. aasta I kvartalis tehti üldarstiabis ligi 538 tuhat kaugvastuvõttu enam kui eelmise aasta samal perioodil.
Perearsti nõuandetelefoni kõnede arv suurenes I kvartalis 68% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2021. aasta
I kvartalis tehti nõuandetelefonile 143 330 kõnet, mis on üle 58 000 kõne enam kui 2020. aasta samal perioodil.
Seejuures suurenes jaanuaris kõnede arv võrreldes eelmise aastaga ligi 20 000 võrra, veebruaris ligi 23 000 võrra ja
märtsis üle 15 000 kõne võrra. Kõnede arvu kasv on peamiselt seotud COVID-19 viiruse levikuga, mis tõi perearstidele
suure koormuse ning perearsti nõuandetelefon aitas seda koormust hajutada. Alates 2020. aasta detsembrist suunati
inimesi koroonatestile ka nädalavahetustel, mil perearstid reeglina ei tööta. Jätkuvalt pikendasid nõuandeliini
töötajad nädalavahetustel vajalikke retsepte.
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1.3 Eriarstiabi
2021. aasta eriarstiabi prioriteetideks on eeskätt laste ravi täpsema fookusega laste plaanilisel ambulatoorsel ravil ja
lastepsühhiaatrial ning onkoloogial, hematoloogial ja viljatusravil. Samuti on eraldi tähelepanu all vaimne tervis ning
oleme võtnud eesmärgi lühendada psühhiaatria erialal ravijärjekorda ühe nädala võrra.
2021. aasta I kvartali jooksul tasusime 358 987 inimese ravi eest, ravi saanud inimeste arv on võrreldes 2020. aasta I
kvartaliga vähenenud 7%. Inimeste arvu vähenemine on toimunud ambulatoorse ravi arvelt, kus teenuseid kasutanud
inimeste arv on vähenenud 24 470 inimese võrra. Selle tingis COVID-19 viiruse jätkuv laialdane levik 2021. aasta
esimestel kuudel, mille tõttu lükkasid inimesed ambulatoorsele vastuvõtule minekut pigem edasi ning vastuvõtule
jõudsid valdavalt vaid need inimesed, kelle tervisemure vajas kiiret lahendamist. Teenuseid kasutanud inimeste arvu
vähenemine oli suurim 2021. aasta veebruari kuus, mil eelmise perioodiga võrreldes kasutas teenuseid ligi 20 tuhat
inimest vähem.
Aruandeperioodil osutati 767 595 ambulatoorset vastuvõttu. Vastuvõttude arv on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud 142 346 vastuvõtu võrra (vähenemine võrreldes eelmise aruandeperioodiga 16%).
Ambulatoorse raviteenuse kättesaadavuse tagamiseks kasutatakse alates 2020. aastast haigekassa eestvõttel
esmakordselt laiendatud ja tasustatud kaugvastuvõtu teenust neil erialadel, mis sisalduvad tervishoiuteenuste
loetelus ning mida oli eriolukorras võimalik kodeerida ka kaugvastuvõtu osutamise korral. 2021. aasta I kvartalis
osutati kaugvastuvõtu teenust eriarstiabis ligi 81 000 korral ja see moodustas 10,5% kõikidest vastuvõttudest.
Erialadest tehti enim kaugvastuvõtte sisehaiguste erialal (38% kõikidest kaugvastuvõttudest) ja psühhiaatria erialal
(33%).
Vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest on aruandeperioodil vähenenud 2% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes,
aga ravikulude osakaal on 3% suurenenud. Vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest on kõige suurem onkoloogia
põhierialal, moodustades 31% eriala ravijuhtudest, ning kirurgias, moodustades vastavalt 26% eriala ravijuhtudest.
Ravikuludest on vältimatu ravi osakaal suurim sisehaiguste põhierialal, moodustades 58% eriala kuludest, seejuures
infektsioonhaiguste ja sisehaiguste alamerialal on vältimatule ravile kulunud 82% kuludest.
COVID-19 patsientide statsionaarse ravi eest maksis haigekassa 2021. aasta I kvartalis kokku 15,8 miljon eurot. Kõige
rohkem tasusime patsientide ravi eest TÜ Kliinikumile 635 ravijuhu eest 3,5 miljonit eurot, Ida-Tallinna Keskhaiglale
1030 ravijuhu eest 3 miljonit eurot, Põhja-Eesti Regionaalhaiglale 489 ravijuhu eest 2,7 miljonit eurot, Lääne-Tallinna
Keskhaiglale 749 ravijuhu eest 1,8 miljonit eurot ning SA Ida-Viru Keskhaigla 513 ravijuhu eest 1,6 miljonit eurot.
Kokku tasuti eriarstiabis 4559 COVID-19 patsiendi statsionaarse ravi eest (4941 ravijuhtu).
Raviarvetel kajastatud tervishoiuteenustest suurima rahastamise osa moodustasid uuringud ja protseduurid (26%)
ning voodipäevad (24%). Uuringute ja protseduuride kasutus kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nii
kasutuskordade arvu kui ka summa osas. Voodipäevade kasutuskordade arv on vähenenud 10%, rahastamine on aga
kasvanud 3%.
2021. aasta I kvartali jooksul rahastasime 9 sünnitust enam kui eelmise aasta samal perioodil: kui 2020 I kvartalis oli
kokku 3005 sünnitust, siis 2021. aasta I kvartalis 3014.

Eriarstiabi kättesaadavus
Ravijärjekordadesse registreeritud vastuvõtud 31.03.2021 seisuga
Alates eelmise aasta detsembrist ei esita lepingupartnerid haigekassale enam regulaarseid ravijärjekorra aruandeid.
Raviasutustel on kohustus edastada tervise infosüsteemi kõikide raviasutuses tehtud broneeringute ja toimunud
visiitide kohta teavitusi, mis saatekirja olemasolul tuleb siduda konkreetse saatekirjaga. Nende andmete alusel on
haigekassa koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (TEHIK) koostanud uue ooteaegade aruande.
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Ooteaegu mõõdetakse broneeringu tegemisest kuni vastuvõtuni ja esitatakse mediaanooteaegadena. Lisaks saab
välja tuua 42-päevase ooteajaga vastuvõttude osakaalu. Uued andmed võimaldavad hinnata ooteaegu kõikide
eriarstiabi teenust pakkuvate raviasutuste kohta. Samuti valdkondade/erialade ja iga teenuse (vastava eriarsti ja õe
vastuvõtu) kohta, sealhulgas arvestades ka e-konsultatsiooni kaudu arsti vastuvõttudele jõudmist.
2021. aasta 31. märtsi seisuga oli kõikidesse ambulatoorse eriarstiabi ravijärjekordadesse broneeritud kokku 103 908
eriarsti- ja õe esmast vastuvõttu. 84% ravijärjekorra broneeringutest tehti eriarsti- ja õe vastuvõtule HVA haiglatesse,
16% haiglavõrgu väliste partnerite juurde.
Tervise infosüsteemi andmete alusel oli 2021. aasta I kvartalis kuni 42-päevase ooteajaga 79% eriarsti ja – õe
vastuvõtu esmast broneeringut. Haiglavõrgu väliste partnerite juures olid lühemad mediaanooteajad kui HVA
haiglates, seal oli 42-päevase ooteajaga 83% esmastest eriarsti ja -õe vastuvõtu broneeringutest (HVA haiglates 79%).
Pikemad ooteajad on tavaliselt kitsastes eriarstiabi valdkondades, kus on piiratud juurdepääs, kuid samas on ka
piiratud ravivajadus. 2021. aasta I kvartalis olid pikimad ooteajad meditsiinigeneetika valdkonnas (63 päeva) ning
kardiokirurgia valdkonnas (56 päeva).
Valdkondade lõikes olid laiematest erialadest pikimad eriarsti esmase vastuvõtu mediaanooteajad ortopeedias ja
traumatoloogias (30 päeva), nefroloogias (28 päeva) ning neuroloogias (27 päeva). Seejuures on haiglaväliste
partnerite juures kõikide valdkondade lõikes pikimad eriarsti esmase vastuvõtu mediaanooteajad psühhiaatria
valdkonnas (35 päeva), oftalmoloogia ja optomeetria valdkonnas (31 päeva), plastikakirurgia valdkonnas (28 päeva)
ning ortopeedia ja traumatoloogia valdkonnas (28 päeva).

1.4 Õendusabi
2021. aasta I kvartalis osutati statsionaarse õendusabi teenust 3275 inimesele, mida on eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 569 inimese võrra vähem.
2021. aasta I kvartalis osutati koduõendusteenust 4606 inimesele, teenust saanud inimeste arv on võrreldes eelmise
aastaga vähenenud 1%. I kvartali jooksul tehti 69 976 koduõendusvisiiti. Sealhulgas tehti COVID-19 leviku tõttu 156
kaugvastuvõttu (osakaal 0,2%). Visiitide arv on võrreldes eelmise aastaga jäänud samale tasemele.
Koduõendusteenust osutatakse ka tervisekeskuste (üldarstiabi) kaudu.
Alates 2020. aastast alates rahastab haigekassa õendusteenust üldhooldekodudes, mis annab hooldekodudele
võimaluse pakkuda oma elanikele haigekassa rahastatud õendusabi. 2021. aasta I kvartali seisuga on lepinguga
hõlmatud 139 hooldekodu ning õendusteenust üldhooldekodudes osutati kokku 7816 elanikule. Sealhulgas sõlmis
haigekassa 2021. aasta I kvartalis lepingud õendusteenuse osutamiseks 19 hooldekoduga, hõlmates 856 elanikku.

1.5 Hambaravi
2021. aasta prioriteediks on laste hambahaiguste ennetuse ja ravi teenuste kättesaadavuse ühtlustamine ja
parandamine. Selleks lihtsustame laste hambaravi lepingu sõlmimist, et suurendada piirkondlikku kaetust. Lisaks
ennetustegevustele jätkuvad ka pereõdedele ja kooliõdede suunatud terviseedenduslikud projektid, millega
toetatakse ennetustegevust.
2021. aasta I kvartalis kasutas laste hambaravi teenust 54 844 last, mida on 63 lapse võrra vähem kui 2020. aasta
samal perioodil. Ortodontiat kasutanud laste arv suurenes võrreldes 2020. aasta I kvartaliga. 2021. aasta I kvartalis
kasutas ortodontia teenust 11 376 last.
2021. aastal on täiskasvanu mitterahalise hüvitise määr 40 eurot aastas 50%-se omaosalusega ning kõrgendatud
määr, mida makstakse rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele, töövõimetus- ja vanaduspensionäridele, osalise või
puuduva töövõimega inimestele ning suurenenud hambaravivajadusega inimestele. Kõrgendatud hüvitise määr on
85 eurot ning omaosalus 15%.
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Täiskasvanute mitterahalist hambaravihüvitist kasutas 2021. aasta I kvartalis 114 914 inimest summas 5,4 miljonit
eurot ning mitterahalist proteesihüvitist 9808 inimest summas 1,7 miljonit eurot. Hambaravi kasutanud inimeste arv
on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 19 204 inimese võrra ning proteesihüvitist kasutanud
inimeste arv 32 inimese võrra.

1.6 Kiirabi
2019. aastast alates sõlmib kiirabiteenuse osutajatega lepingud ning tasub kiirabi teenuse eest tervishoiuteenuste
seaduses sätestatud tingimustel haigekassa. 2021. aasta 31.märtsi seisuga oli kiirabis 10 teenuseosutajat ja 103
brigaadi.
Kiirabiteenusele on 2021. aastaks planeeritud ligi 59 miljonit eurot, millest I kvartali jooksul kasutati ca 15 miljonit
eurot. 2021. aasta I kvartalis oli kiirabil kokku 76 421 väljakutset sh jaanuaris 25 231, veebruaris 23 450 ja märtsis 27
740. I kvartalis oli kiirabil 3 286 väljakutset enam kui 2020. aasta võrreldaval perioodil.
Jaanuaris lisati 27 vähendatud koosseisuga lisabrigaadi, veebruaris 28 ja märtsis oli 17 lisabrigaadi. Märtsis vähenes
lisabrigaadide arv kuna lisabrigaadid töötasid pikema graafikuga ning ajutisi lisabrigaade kasutati seetõttu vähem.
Lisabrigaade kasutati COVID-19 testide võtmiseks ja patsientide transportimiseks ühest haiglast teise.

1.7 Ravikindlustamata inimeste vältimatu ravi
Alates 2019. aastast rahastab haigekassa ravikindlustamata inimeste vältimatut ravi. Aruandeperioodil esitati haigekassale 9363 ravikindlustamata inimese vältimatu ravi arvet summas 2 miljonit eurot. Ravikindlustamata inimeste
rahastamiseks planeeritud eelarve ületati 119 tuhande euro võrra.
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2. Tervise edendamine
Tervise edendamisele on 2021. aastaks planeeritud 4 miljonit eurot, millest I kvartali jooksul on kasutatud 346 tuhat
eurot.
2021. aastal on tervise edenduse valdkonna prioriteediks jätkuvalt terviseteadlikkuse kasvu suurendamine ning
tervisekindlustuse pakutavatest võimalustest teavitamine. Tervisekäitumise parendamine ning inimestele nende
võimaluste tutvustamine jätkub läbi erinevate projektide, mis on suunatud peamiselt kolmele sihtrühmale: lapsed,
noored ja täiskasvanud. Jätkuvalt on avalikkuse teavitamise vaates prioriteediks vähi sõeluuringud, alates 2021.
aastast ka ravikindlustamata inimestele. Üha enam on fookuses vaimne tervis ning püsivalt oluline südame- ja
veresoonkonna haiguste ennetamine, mille puhul kasutame liikumisele suunatud üleskutseid.
I kvartalis on tervise edendamise vaates ressurss peamiselt kulunud kahe suurema kampaania elluviimisele. Üks neist
keskendub vaimsele tervisele, kus teeme koostööd oma projektipartneriga peaasi.ee. Teise kampaania fookus on
südame tervisel, mis sel korral keskendub laste liikumisharjumuste parendamisele.
Sõeluuringute osas alustasime väiksemamahulist teavitustööd juba jaanuaris, kus värskendasime soeluuring.ee
kodulehte ning oleme teinud erinevaid teavitusi sihtrühmale, et nad aegsasti sõeluuringule minekuks valmistuksid.
Projektide osas oleme suure sammu edasi astunud ning aastapõhistest hangetest liikunud oma projektipartneritega
mitme aastasele lepingulisele koostööle.
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3. Ravimid
Ravimite eelarve koosneb:
•
•
•

kindlustatutele kompenseeritavatest soodusravimitest (retseptiravimid);
täiendavast ravimihüvitisest;
HIV-i/AIDS-i antidooditest ja immuunpreparaatidest.

3.1 Kindlustatutele kompenseeritavad ravimid
2021. aasta I kvartalis on haigekassal kulunud kindlustatutele kompenseeritavatele ravimitele võrreldes 2020. aasta sama
perioodiga 1,8 miljoni euro ehk 4% võrra vähem vahendeid. Langus on peamiselt tingitud sellest, et eelmise aasta I kvartalis
välja kuulutatud eriolukorrale järgnes retseptiravimite etteostmine, mis tõstis kunstlikult kahe vaadeldava perioodi
võrdlusbaasi.
I kvartali eelarve on täidetud 100% ulatuses. Ravimikasutus, mis väljendub soodusretseptide arvu muutuses, võrreldes eelmise
aasta I kvartaliga, on langenud 13% ehk 297 tuhande retsepti võrra. Siin on sarnaselt ülaltoodule languse põhjuseks ravimite
etteostmise tõttu suurenenud võrdlusbaas. Keskmise soodusretsepti maksumus haigekassale on I kvartalis tõusnud 9,3% (1,6
eurot).

3.2 Täiendav ravimihüvitis
2021. aasta I kvartalis on täiendavat ravimihüvitist kasutatud 129 tuhande euro eest, mis on 29% vähem kui 2020.
aasta samal perioodil. Languse põhjuseks on taas ravimite varumise tõttu suurenenud eelmise perioodi võrdlusbaas.

3.3 HIV-i ravimid, antidoodid ja immuunpreparaadid
Selle valdkonnaga seotud kulud tekivad riigihangete järgselt sõlmitud ostu-müügilepingute eest tasumisel. Ostetakse
erinevate riiklike programmide (HIV ravimid, antidoodid, tuberkuloosiravimid) ja immuniseerimiskava täitmiseks
vajalikke vaktsiine (va COVID-19 vaktsiinid). 2021. aasta I kvartalis tasuti 3,1 miljonit eurot, mis on 1,9 miljonit eurot
vähem kui võrdlusperioodil. Kvartali eelarvest on täidetud 57%.
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4. Ajutise töövõimetuse hüvitised
2021. aasta I kvartalis maksime ajutise töövõimetuse hüvitisi ligi 62 miljonit eurot, mis on 11 miljonit eurot (22%)
rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Töövõimetushüvitiste maksmise eelarve on ületatud 7% ulatuses.
Ajutise töövõimetuse hüvitiste eelarve täitmist mõjutas peamiselt 2020. aasta lõpus vastu võetud Vabariigi Valitsuse
otsus, mille põhjal on alates 2021. aasta 1. jaanuarist väljastatavate haiguslehtede hüvitamisel kord muutunud. Uue
korra alusel rakendatakse kõikidele alates 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021. aastal avatavatele haiguslehtedele
inimese omaosalust esimesel päeval. Tööandja poolt tasutavate päevade arv väheneb viielt neljale. Seega tööandja
kompenseerib teise kuni viienda haiguspäeva ning haigekassa hüvitab haigusjuhtumid alates kuuendast
haiguspäevast. Haigekassa poolt hüvitatavate haiguspäevade arv kasvas kolme täiendava päeva võrra. Lisaeelarve
koostamise käigus pikendati haiguslehtede hüvitamise korra muutust kuni 31.12.2021.
2020. aasta lõpus hindasime, et haiguslehtede hüvitamise korra muudatus toob kaasa 5 miljonit eurot lisakulu
perioodil jaanuar-aprill 2021. Selle katteks eraldati riigieelarvest 2,5 miljonit eurot. 50% lisakulule tuli leida rahaline
kate haigekassa eelarvest. Vastavalt eeltoodud põhimõttele planeeriti eelarvesse vajalikud vahendid. 2021. aasta I
kvartali lõpuks oli realiseerunud lisakulu 1. jaanuarist alustatud haigusjuhtumite osas (tasumine 6.-8. päev)
aga juba üle kuue miljoni euro ehk haiguslehtede maht (I kvartalis väljastati lisakuluga seotud haiguslehti kokku
88 216) osutus prognoositust tunduvalt suuremaks.
Ajutise töövõimetuse hüvitist on käesoleval aastal kolme kuuga makstud ligi 120 000 inimesele 2,2 miljoni
haiguspäeva eest, mis on ligi 38 000 inimese ja 0,4 miljoni haiguspäeva võrra rohkem kui hüvitasime 2020. aasta I
kvartalis.
Ajavahemikul 01. jaanuar – 31. märts avati kokku üle 143 000 haiguslehe ning üle 30 000 hoolduslehe. Väljamakstud
haiguslehtede arv oli ligi 63 270 lehe võrra suurem kui eelmise aasta võrreldaval perioodil. Kõige enam võeti
haiguslehti märtsis, 62 068 haiguslehte, mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 33 570 lehte enam.
Töövõimetuslehtede keskmine pikkus oli 12,5 päeva (2020. aastal 14,4) ning ühe päeva keskmine hüvitis 28,2 eurot
(2020. aastal 27,6 eurot).
Sünnituslehtede arv ning hüvitatud päevade arv vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%, samas aga
haigekassa makstud hüvitise summa kasvas 2%.
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5. Meditsiiniseadmete hüvitised
Meditsiiniseadmeid hüvitati 2021. aasta I kvartalis kokku ligi 3 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga
on meditsiiniseadmete hüvitiste maht jäänud pea samale tasemele. Meditsiiniseadmete kasutajate arv
on langenud ühe protsendi võrra ehk ligi 470 inimese võrra. I kvartali eelarve on täidetud 94%.
2021. aasta põhifookuses on diabeetikutele veresuhkru kontrolliks ning ravimite manustamiseks vajalike
meditsiiniseadmete kättesaadavuse parandamine. Alates 2021. aastast hüvitatakse lisaks diabeediga lastele, pideva
glükoosimonitooringu (CGM) süsteemi ka 1. tüüpi diabeediga rasedatele ja emadele kuni nende lapse üheaastaseks
saamiseni ning 1. tüüpi diabeediga dialüüsil olevatele või neerusiirikuga patsientidele. Sellest tulenevalt on I kvartalis
CGM süsteemi kasutajate arv kasvanud ootuspäraselt 22%.
Lisaks laiendasime meditsiiniseadmete hüvitamist trahheostoomiga patsientidele uut tüüpi ravitarvikute osas
(nebulisaator, kõneklapp, kaelapaelad) ning suurendasime stoomi ja fistuliga ning lümfitursetega patsientidele
hüvitatavate seadmete limiite, katmaks patsientide tegelikke vajadusi. Täiendavalt laiendasime haavasidemete
hüvitamist arteriaalse haavandiga patsientidele. Kui stoomitoodete kasutuse kasv on planeeritust mõnevõrra
tagasihoidlikum, siis haavasidemete hüvitiste maht on kasvanud 46% ning lümfitursete kompressioonravi maht
136%.

6. Eestis kindlustatu ravi välisriigis
Eestis kindlustatute ravi välisriigis eelarve täitmist*1 on mõjutanud prognoositust väiksem kasutus ligi 3 miljoni euro
ulatuses. Alatäitmist mõjutab haigekassa eelloaga plaaniline ravi välisriigis (mõju 1,2 miljonit euro) ning vajamineva
tervishoiuteenuse osutamine Euroopa Liidus (mõju 1,8 miljonit eurot), mis on vajamineva arstiabi puhul tingitud
COVID-19 levikuga kaasnevatest reisipiirangutest ja on tugevalt mõjutanud ka eelloaga plaanilise ravi kättesaadavust
või edasilükkamist välisriikides.
2021. aasta I kvartali jooksul on haigekassa välisriigis eelloaga plaanilise ravi eest tasu maksmise kohustuse üle võtnud
18-lt taotluse esitanud kindlustatult. Nendest viis inimest (sealhulgas neli last) suunati välisriiki ravile või uuringutele,
kahel juhul (sealhulgas üks laps) teostati analüüs(id) ning 11 kindlustatu puhul (sealhulgas üks laps) võttis haigekassa
tasu maksmise kohustuse üle seoses luuüdi mittesugulus-doonori otsingutega Soome Punase Risti Vereteenistuse
kaudu. Keelduvaid otsuseid vaadeldaval perioodil ei tehtud.
Aruandeperioodil esitati teistest riikidest plaanilise ravi eelloa alusel raviarveid kogusummas 233 tuhat eurot, millest
222 tuhat eurot luuüdidoonori otsinguga seotud kulude eest ja ligi 11 tuhat eurot ravi või analüüside eest.

1

Piiriülese tervishoiuteenuse kulusid patsiendiõiguste direktiivi alusel, ajutisel viibimisel teises liikmesriigis vajamineva arstiabi ega ka teises
liikmesriigis elades saada igasugust arstiabi kvartaalselt detailselt ei kajastata.
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7. Muud kulud
Muudes kuludes kajastatakse
•
•
•

toetustegevused;
Euroopas kindlustatute tervishoiuteenused;
muud tervishoiukulud.

Muude kulude eelarve alatäitmist mõjutab mitmesuguste tervishoiukulude eelarve alatäitmine, kuhu on planeeritud
vahendid tervishoiuteenuste osutamise kvaliteeti, kättesaadavust ja efektiivsust arendavate tegevuste eest
tasumiseks ning kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga tervisesüsteemi arendustegevuste läbiviimiseks
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Haigekassa tegevuskulud
Haigekassa tervishoiu administreerimise tegevuskuludeks oli 2021. aasta I kvartaliks planeeritud ligi 3,8 miljonit
eurot, eelarve täideti 89%.
Majandamiskulude eelarve täitmist mõjutas 2021. aasta I kvartalis administreerimiskulude alatäitmine – planeeritust
väiksem oli postikulu ning vähem soetati bürootarbeid. Selle põhjus on COVID-19 viiruse laialdase leviku tingimustes
valdavalt e-teenuste kasutamine ning kaugtöö eelistamine. Samuti mõjutas eelarve täitmist konsultatsiooni- ja
uuringukulude ning transpordikulude planeeritust väiksem kasutus.
Samas toimus I kvartalis infotehnoloogia baasinfrastruktuuri täiustamine ja arendamine selleks, et veelgi parendada
haigekassa töötajate kaugtöö võimalusi ja turvalisust. Infotehnoloogia kulude alatäitmine on seotud planeeritust
väiksemas mahus SAP litsentsitasudest ning SAP teenuste ja keskkonna haldamisega seotud arendustegevustest.
Suuremahulisemad tegevused on kavandatud järgnevatesse kuudesse.
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Raamatupidamise
aruanne
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Bilanss
Aktiva
Tuhandetes eurodes

31.03.2021

31.03.2020

Raha

332 956

184 971

Nõuded ja ettemaksed

140 162

132 798

Käibevara

Varud

7 837

9 167

480 955

326 936

Materiaalne põhivara

116

367

Põhivara kokku

116

367

481 071

327 303

31.03.2021

30.03.2020

Käibevara kokku
Põhivara

Aktiva kokku

Passiva
Tuhandetes eurodes
Kohustised
Võlad ja ettemaksed

214 404

83 684

Lühiajalised kohustised kokku

214 404

83 684

Kohustised kokku

214 404

83 684

Reservid

107 435

107 298

Eelmiste perioodide tulem

148 525

131 926

10 707

4 395

Netovara kokku

266 667

243 619

Passiva kokku

481 071

327 303

Netovara

Aruandeaasta tulem
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Tulemiaruanne
Tuhandetes eurodes

01.01.2021 – 31.03.2021

01.01.2020 – 31.03.2020

430 194

379 992

–418 339

–372 726

Brutotulem

11 855

7 266

Üldhalduskulud

–3 126

–3 059

2 258

504

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, tegevustoetus ja sissenõuded
teistelt isikutelt
Ravikindlustuse kulud

Muud tegevustulud
Muud tegevuskulud
Tegevustulem
Intressi- ja finantstulud
Aruandeaasta tulem
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–280

–316

10 707

4 395

0

0

10 707

4 395

