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Lühikokkuvõte 
Tervisekassa 2022. aasta eelarveks on planeeritud 1,8 miljardit eurot. Võrreldes 2021. aasta eelarvega 
on kasv ligi 133 miljonit eurot ehk 7,7%.   

Tervisekassa 9 kuu aruandeperioodi lõpetasime positiivse tulemiga 126 miljonit eurot, mis on 45 mil-
jonit eurot suurem kui eelarvesse planeeritud 81 miljonit eurot. Sellest 43 miljonit eurot tuleb suure-
mast tulude laekumisest ning samal ajal on Tervisekassa majandanud eelarve kohaselt ehk me oleme 
vähem kulutanud 2 miljonit eurot (0,15% 9 kuu kogu eelarvest). 

Tulusid laekus 9 kuu jooksul 1,5 miljardit eurot ehk planeerituga võrreldes 43 miljonit ehk 3% enam. 
Eelmise aasta 9 kuuga võrreldes on laekumine suurenenud ligi 100 miljoni euro ehk 7% võrra.  

Tervisekassa poolt rahastavate tervishoiukulude summa oli 1,4 miljardit eurot, mis on kavandatud 
eelarvest 0,2 miljonit eurot väiksem. Eelmise aasta 9 kuuga võrreldes on selle aasta kulud suurenenud 
ligi 74,4 miljonit eurot ehk 6% võrra. 

2022. aasta 9 kuu eelarve täitmist mõjutasid peamiselt: 

• COVID-19 viiruse levik ja sellest tulenevate lisakulude hüvitamine tervishoiuteenuste osutajatele; 

• COVID-19 viiruselaine tõttu ajutiste töövõimetushüvitiste planeeritust oluliselt suurem kasutus; 

• ravimite eelarve prognoositust väiksem kasutus.  

 

 

 

Tervisekassa tegevuskeskkonda mõjutanud tegurid  

COVID-19 haiguse mõju  

2022. aasta algas koroonaviiruse jätkuvalt laialdase levikuga. COVID-19 haiguse kulude katmiseks eral-
dati Tervisekassale riigieelarvest täiendavaid vahendeid haiguslehtede täiendava kolme päeva hüvi-
tamiseks 12,4 miljonit eurot ja COVID-19 vaktsineerimise kulude katmiseks 16 miljonit eurot. Samas 
muud COVID-19 haigusega seotud kulud sh COVID-19 testimise kulud enne raviteenuse osutamist 
haiglates, kaetakse 2022. aastal Tervisekassa eelarve vahenditest.  

COVID-19 haiguse kulude täiendavaks katmiseks kasutati 2022. aasta 9 kuuga ligi 28 miljonit eurot 
(2021. aasta 9 kuuga 44,4 miljonit eurot). Lisaks sellele tasus Tervisekassa üle 25 miljoni euro alates   
1. jaanuarist alustatud haigusjuhtumite kulusid.   

COVID-19 vaktsineerimiseks ja edukustasudeks tasusime aruandeperioodil 4,3 miljonit eurot (2021. 
aasta 9 kuuga 9 miljonit eurot). 30. septembri seisuga oli Eestis kokku vähemalt ühe vaktsiinidoosiga 
vaktsineeritud 846 475 inimest. Täiskasvanute, vähemalt üks kord vaktsineeritute hõlmatus on 76%.  
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Põgenikekriisi mõju tervishoiukuludele  

30. septembri seisuga oli Eesti vastu võtnud üle 58 000 sõjapõgeniku, kellest oli saanud ajutise kaitse 
34 722 isikut. Neist 27 925 inimesel oli 30. septembri seisuga ravikindlustus.  

Ukraina sõjapõgenikega seotud mõju Tervisekassa tervishoiuteenuste eelarvele oli 9 kuu lõpuks 
kokku ligi 6 miljonit eurot.  

Kõige enam vajasid sõjapõgenikud 9 kuu jooksul ambulatoorse eriarstiabi teenuseid ja perearsti tee-
nuseid. Eriarstil käis kokku 16 634 sõjapõgenikku ning sõjapõgenikele osutatud ambulatoorse eriars-
tiabi teenuste eest tasuti 9 kuu jooksul 3,3 miljonit eurot. Perearsti vastuvõtul käis 9207 sõjapõgenikku, 
ning nende ravi eest tasus Tervisekassa 9 kuu jooksul kokku ligi 200 tuhat eurot. Statsionaarset eriars-
tiabi vajas kokku 851 sõjapõgenikku ning nende raviarvete eest tasus Tervisekassa kokku 2,3 miljonit 
eurot. Ukraina sõjapõgenike üldise tervisekontrolli eest tasus Tervisekassa 2,4 miljonit eurot. Kokku 
käis tervisekontrollis 9249 sõjapõgeniku.  

Sõjas haavata saanud isikute raviks eraldati lisaeelarvega Tervisekassale  3,05 miljonit eurot. Haiglate 
võimekus on hinnanguliselt vastu võtta 45-50 patsienti, kuid sellel aastal saabub ravile prognooside 
kohaselt kuni 5 patsienti. 

Energiahindade kallinemise mõju  

Elektrienergia hindade kallinemisest tekkinud lisakulu leevendasime tervishoiuteenuste osutajatele 
teenusepõhiste hindade kaudu, suurendades energiakulude mõju kompenseerimiseks teenuste 
hindu alates 1. aprillist 2022. Hinnakomponendi kasvu mõju 2022. aastal on 6 miljonit eurot. 
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Eelarve täitmise aruanne 
 Tabel 1. Eelarve täitmine (tuhandetes eurodes) 

 2022 9 kuu 
eelarve  

2022 9 kuu    
tegelik 

Eelarve       
täitmine 

2021 9 kuu     
tegelik 

Muutus 
2022. aastal 

võrreldes 
2021.                

9 kuuga 

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 1 157 086 1 204 290 103%        1 096 771 10% 

Tegevustoetus 272 363 271 363 100% 250 849 8% 

Tulud kindlustuslepingute alusel 1 169  1 332 114% 1 193 12% 
Sissenõuded ja tulud ravikindlustushüvitistelt 979  999 102% 1 084 –8% 
Finantstulud 0 195 – 0 – 
Muud tulud 2 803 967 34% 3 712 –74% 

Tervisekassa tulud kokku v.a.  
COVID-19 kulud 

1 434 400 
 

1 479 146 103%             1 353 609 9% 

COVID-19 LISARAHA RIIGIEELARVEST 21 300 19 924 94% 44 873 –56% 

TERVISEKASSA EELARVE TULUD KOKKU 1 455 700 1 499 070 102%        1 398 482 7% 

TERVISHOIUKULUD 

Tervishoiuteenuste kulud 1 010 072 1 004 809 99% 917 960 9% 

Haiguste ennetamise kulud 14 608 13 938 95% 11 863 17% 

Üldarstiabi kulud 149 226 150 242 101% 131 277 14% 

Eriarstiabi kulud 668 730 676 671 101% 619 549 9% 

Õendusabi kulud 45 388 43 708 96% 35 866 22% 

Hambaravi kulud 51 868 53 301 103% 46 050 16% 

Kiirabi kulud 49 943 49 734 100% 45 696 9% 
Ravikindlustamata inimeste                                                                                          
vältimatu ravi 

8 602 9 451 110% 6 375 48% 

Isikukaitsevahendid 13 273 7 764 58% 15 931 0% 

Tahtest olenematu ravi 1 300 0 0% – – 

TTL palgakomponendi kompenseerimine 7 134 0 0% 5 353 0% 

Tervise edendamise kulud 2 950 1 472 50% 1 382 7% 

Ravimite kulud 152 597 133 774 88% 131 341 2% 
Kindlustatutele kompenseeritavate  
ravimite kulud 133 594 120 258 90% 116 006 4% 

Täiendav ravimihüvitis 3 738 3 882 104% 3 544 10% 
HIV-i ja AIDS-i ravimid, antidoodid ja im-
muunpreparaadid 15 265 9 634 63% 11 791 –18% 

Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud 134 483 159 061 118% 162 504 –2% 

Meditsiiniseadmete hüvitise kulud 11 048 11 348 103% 9 218 23% 

Eestis kindlustatute ravi välisriigis 10 184 6 212 61% 4 934 26% 

Muud kulud v.a. COVID-19 kulud 27 192 16 591 61% 15 552 7% 
Tervishoiukulud kokku v.a. COVID-19 kulud 1 348 526 1 333 267 99% 1 242 891 7% 

COVID-19 kulud 13 012 28 486 219% 44 399 –36% 

TERVISHOIUKULUD KOKKU 1 361 538 1 361 753 100% 1 287 290 6% 

 

  



   
 

[AUTORI NIMI] 6 

 

TERVISEKASSA TEGEVUSKULUD 

Tööjõukulud 6 764 6 051 89% 5 712 6% 

Majandamiskulud 1 893 1 674 88% 1 385 21% 

Infotehnoloogia kulud 2 733 2 159 79% 1 620 33% 
Arenduskulud 535 253 47% 252 0% 

Muud tegevuskulud 1 019 725 71% 636 14% 

  TERVISEKASSA TEGEVUSKULUD KOKKU 12 944 10 862 84% 9 605 13% 

EELARVE KULUD KOKKU 1 374 482 1 372 615 100% 1 296 895 6% 

  EELARVE TULEM  81 218 126 455 –           101 587                        – 
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    Tabel 2. Olulisemad näitajad 9 kuud, aastatel 2018 - 2022   

 2022 9 kuu te-
gelik 

2021 9 kuu 
tegelik 

2020 9 kuu te-
gelik 

2019 9 kuu te-
gelik 

2018 9 kuu   
tegelik 

Muutus 
2022. aastal 

võrreldes 
2021.aastaga 

Kindlustatute arv perioodi lõpus 1 302 019 1 272 169 1 264 313 1 259 945     1 248 503  2% 
  Tervishoiuteenuseid kasutanud              
  inimeste arv                                               1 160 766           1 116 022             1 061 015          1 083 491          1 081 719 
   

 
                   4% 

  Perearstiabi 1 065 899 999 991 930 006 954 447        956 874 7% 

Eriarstiabi 674 899 647 677 632 017 688 907 692 607 4% 

      ambulatoorne ravi 660 631 632 988 617 292 672 533 675 901 4% 

      päevaravi 44 001 40 476 38 830 46 018 45 440 9% 

      statsionaarne ravi 90 942 91 756 91 158 102 033 102 636 –1% 

Õendusabi* 23 290 22 733 19 033 15 636 15 453 2% 

Hambaravi 155 508 141 904 139 961 145 044 140 517 10% 

  Hüvitisi kasutanud inimeste arv                 

  Hambaravihüvitis 287 329 249 352 215 228 206 928 170 902 15% 

  Proteesihüvitis 28 842 28 098 25 320 30 892 28 439 3% 

  Soodusravimid 802 483 767 516 770 267 797 276 795 940 5% 

  Meditsiiniseadmed 76 866 67 828 65 464 66 227 63 596 13% 

  Töövõimetushüvitis 281 485 211 391 174 288 153 594 156 448 33% 

   Vastuvõttude arv  

  Eriarstiabi ambulatoorsete 
  vastuvõttude arv 

2 628 534 2 278 397 2 432 201 3 074 957 3 061 022 15% 

  Operatsioonide arv                                        101 696              94 851                90 517               104 523            102 764                        7% 

     ambulatoorne ravi 13 000 12 504 10 195 12 251 11 492 4% 

     päevaravi 41 642 37 020 34 785 42 194 42 124 12% 

   statsionaarne ravi 47 054 45 327 45 537 50 078 49 148 4% 

  Sünnituste arv                                                     8 643                 9 673                  9 748                 10 342               10 619                    –11% 

  Ravimihüvitis  

  Soodusretseptide arv 6 786 510 6 431 629 6 326 258 6 297 747 6 270 773 6% 

  Soodusretseptide keskmine              
maksumus Tervisekassale (eurot) 17,7 18,0 17,3 16,1 15,6 –2% 

Soodusretseptide keskmine mak-
sumus patsiendile (eurot) 6,7 6,7 6,7 6,6 6,6 0% 

   Töövõimetushüvitis  

Tervisekassa hüvitatud 
töövõimetuspäevade arv 

5 611 734 5 741 394 5 397 041 4 876 730 4 832 612 –2% 

Ühe päeva töövõimetuse hüvitiste 
maksumus (eurot) 

28,3 28,3 27,6 26,4 25,0 0% 

 
*alates 2021. aastast lisandus õendusabi näitajatesse (täismahus) õendusteenus üldhooldekodus. 
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Tulud 
Kõige enam sõltub praegune ravikindlustussüsteemi eelarve tööjõumaksude, sh kohustusliku             
sotsiaalmaksu laekumisest. Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa moodustab ligi 80% Tervisekassa tulu-
dest. 2022. aasta 9 kuu aruandeperioodil oli sotsiaalmaksu ravikindlustuse tulu laekumine 1,2 miljardit 
eurot, mis oli kavandatust 47 miljoni euro võrra suurem. Kõige parem oli maksulaekumine juunis, mil 
sotsiaalmaksu tulu laekus eelarvesse kavandatust ligi 8 miljoni euro võrra rohkem. 

Prognoosituga võrreldes laekus 9 kuu jooksul tulusid kokku 43 miljonit ehk 3% rohkem. Eelmise aas-
taga võrreldes on sel aastal 9 kuu tulude laekumine suurenenud üle 100 miljoni euro ehk 7% võrra. 

Tervisekassa 9 kuu tegevustoetuse eraldis on 271 miljonit eurot (2021. aastal 251 miljonit eurot), mil-
lest 164 miljonit eurot on tulu mittetöötavate vanaduspensionäride pensionitelt (2021. aastal 143 mil-
jonit eurot) ning 107 miljonit toetus tervishoiukulude katteks ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse 
tagamiseks (2021. aastal 107,5 miljonit eurot). Vanaduspensionitelt laekuva tulu kasv on tingitud sel-
lest, et 2022. aastal arvestatakse pensionitelt eraldiseks 13% (2021. aastal oli see 12%). Lisaks kajastub 
tegevustoetuse eraldiste hulgas toetus COVID-19 vaktsineerimise kommunikatsiooniks summas 49 
tuhat eurot. 

Kindlustuslepingute alusel saadavat tulu laekus Tervisekassasse 9 kuu jooksul 1,3 miljonit eurot, ehk 
14% kavandatust enam. Aruandeperioodil saime tulu vabatahtlike kindlustuslepingute alusel üle mil-
joni euro, mida on 2021. aastaga võrreldes 200 tuhat eurot enam. Vabatahtlikke kindlustuslepinguid 
sõlmiti 9 kuu jooksul 491 (2021. aasta 9 kuu jooksul 509 korral). Kindlustusmaksete suurenemine sõl-
tub Eesti keskmise brutokuupalga tõusust. Vene Föderatsiooni relvajõudude mittetöötavate pensio-
näride kindlustamisest saime tulu 256 tuhat eurot (2021. aastaga võrreldes 62 tuhat eurot vähem).  

Sissenõuetena laekus ligi miljon eurot, mida on kavandatust 2% rohkem. Sissenõuetena on kajastatud 
kindlustusfirmadele esitatud liikluskahju tagajärjel väljamakstud tervishoiukulude sissenõuded ning 
tervishoiuteenuse osutajatele, apteekritele ja kindlustatutele esitatud nõuded.  

Finantstulusid sai Tervisekassa riigi kontsernikontol hoitava raha jäägilt 9 kuu jooksul 195 tuhat eurot. 

Muude tulude v.a COVID-19 kulud all kajastub 9 kuu seisuga ligi miljon eurot ehk 34% 9 kuu eelarvesse 
prognoositud tulust. Tulu sihtfinantseerimisest laekus muudesse tuludesse 334 tuhat eurot, sealhul-
gas Ukraina sõjapõgenike esmase tervisekontrolli kulude katmiseks 145 tuhat eurot, vaktsiinikindlus-
tuse süsteemi käivitamiseks 171 tuhat eurot ja Terviseportaali arendamiseks 18 tuhat eurot. 
Majandustegevusest, sh muu tuluna majandustegevusest, viivistest, leppetrahvidest ja valuutakursi 
muutustest saime kokku ligi 57 tuhat eurot, mida on 21 tuhat eurot enam kui 2021. aasta võrreldaval 
perioodil.  

COVID-19 kulude katmiseks eraldati riigieelarvest ja kajastati muudes tuludes töövõimetushüvitise 
täiendava kolme päeva kulude kompenseerimiseks 12,4 miljonit eurot, COVID-19 vaktsineerimise ku-
lude katmiseks 4,2 miljonit eurot, kättesaadavuse parandamiseks 2,8 miljonit eurot ning COVID-19 
ravimitele 471 tuhat eurot. 
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Tervishoiukulud 

1. Tervishoiuteenused 
Tervishoiuteenuste eelarve koostamise aluseks on metoodiliselt koostatud teenuste nõudlus. Nõud-
lust hindame kõikidel erialadel ja teenuste tüüpides. Hindamisel arvestame, kui suur on kindlustatute 
oodatav tervishoiuteenuste vajadus järgmiseks aastaks.  

1.1. Haiguste ennetamine 

2022. aasta ennetuse eelarveks kavandasime 20 miljonit eurot, millest kasutasime 9 kuu lõpuks 14 
miljonit eurot ehk planeeritust 5% vähem. Ennetusteenuste maht on võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga suurenenud 17%, ligi 2 miljoni euro võrra. 9 kuu ennetuse eelarvet mõjutas kõige enam 
noorsportlaste tervisekontrolli ning noorte reproduktiivtervise alase nõustamise eelarve alatäitmine 
(450 tuhat eurot).  

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud sõeluuringute hõlmatus: rinnavähi sõeluu-
ringus osalenute hõlmatus 4%, emakakaelavähi sõeluuringu hõlmatus 3% ning jämesoolevähi puhul 
1%.  

2022. aastast on Tervisekassa kopsuvähi sõeluuringu piirkondliku pilootprojekti rahastajaks ning koor-
dineerib laiemat vaadet üleriigilise sõeluuringu programmini jõudmiseks. Pilootprojekt hõlmab Tartu 
maakonda ja selle perearstinimistuid ja patsiente. Projekti veab Tartu Ülikool koos Tartu Ülikooli Klii-
nikumiga. Tervisekassa on 9 kuu lõpu seisuga tasunud pilootprojekti elluviimiseks ligi 800 tuhat eurot, 
millest  261 tuhat eurot maksti Tervisekassa ennetuse eelarvest ja üle 537 tuhande euro innovatsioo-
nifondi kuludest.    

1.2. Üldarstiabi 

2022. aasta 9 kuu üldarstiabi rahastamise mahuks oli kavandatud 149 miljonit eurot. Tegelikuks ma-
huks kujunes 150 miljonit eurot, mis on kavandatust 1% ehk miljon eurot enam.  

Baasraha 9 kuu kasutus oli planeeritust suurem: baasraha maksime 1,4 miljoni euro ehk 7% võrra 
planeeritust rohkem. Planeeritust suurema baasraha kasutuse on tinginud perearsti nimistute jätkuv 
üleminek tervisekeskustesse, kus on kõrgem baasraha määr. Baasraha eelarve oli pigem konserva-
tiivselt planeeritud. Baasraha 9 kuu kasutus oli kokku ligi 22 miljonit eurot.  

Suurenes ka perearsti fondide kasutus. Teraapiafondi kasutus oli planeeritust 33% suurem. Võrreldes 
eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud nii füsioteraapia teenuste (kasv 60%) kui ka psühho-
teraapia teenuste (kasv 30%) maht. Samuti suurenes tegevusfondi kasutus, planeerituga võrreldes ca 
41 tuhande euro ulatuses. Perearsti uuringufond täideti 100% ulatuses.  

Kauguse lisatasu saavaid nimistuid oli 2022. aasta 9 kuu lõpu seisuga 395,  mis võrreldes 2021. aasta 
9 kuuga on 2 nimistu võrra vähem. Kauguse lisatasu tasusime 9 kuuga 3,4 miljonit eurot, mida on 
planeeritust miljon eurot ehk 23% vähem.  



   
 

[AUTORI NIMI] 10 

 

Koduõendusteenust pakuti tervisekeskuses 9 kuu jooksul üle 28 tuhande korra, mida on võrreldes 
eelnenud aasta võrreldava perioodiga 18% enam. Koduõenduse teenuse eest tasusime tervisekeskus-
tele ligi 1,1 miljon eurot, mida on planeeritust 207 tuhat eurot ehk 23% enam.  

E-konsultatsiooni võimalust pakume 31 erialal. Lisaks on toimumas täiskasvanute silmaarsti e-konsul-
tatsiooni pilootprojekt ning toimib ka erialadevaheline e-konsultatsioon. Võrreldes 2021. aasta 9 
kuuga kasvas e-konsultatsioonide arv 20%. Käesoleva aasta 9 kuuga on perearstid saanud ca 44 400 
e-konsultatsiooni vastust, kõige enam küsiti nõu neuroloogia (6 312 korral) ja ortopeedia erialal (5 578 
korral).   

Perearsti nõuandetelefoni kõnede arv suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% võrra. 
Perearsti nõuandetelefonile tehti 9 kuuga 359 259 kõnet, mis on ligi 7 000 kõnet vähem kui 2021. aasta 
võrreldaval perioodil. 2022. aasta algusest saavad inimesed, kellel on tavatelefonikõne vahendusel 
suhtlemine raskendatud (näiteks vaegkuuljad ja kõnepuudega inimesed) suhelda veebivestluse abil. 
2022. aasta 9 kuuga toimus 118 veebivestlust.  

1.3. Eriarstiabi 

2022. aasta 9 kuu eriarstiabi rahastamise mahuks oli kavandatud 669 miljonit eurot. Tegelikuks ma-
huks kujunes 677 miljonit eurot, mis on kavandatust 1% enam.  

9 kuu eriarstiabi eelarvet mõjutas kõige enam ambulatoorse ravi eelarve täitmine – ambulatoorse ravi 
kasutus paranes 14% võrra hoolimata sellest, et COVID-19 haiguse levik oli aasta esimeses pooles jät-
kuvalt väga laialdane. Seda selgitab asjaolu, et kuna haiglad olid endiselt hõivatud COVID-19 patsien-
tide statsionaarse raviga ehk voodikohad olid hõivatud, siis oli samal ajal võimalik rohkem keskenduda 
ambulatoorsele ravile. Suurim kasv oli 9 kuu seisuga kirurgia ja sisehaiguste teenuste kasutuses (9 
kuu eelarve täitmine võrreldes planeerituga vastavalt 17% ja 16%). Ambulatoorse töö kasvu panusta-
sid ka meie eriarstiabi hankepartnerid, kes osutasid esimese poolaasta lõpuks ületööd 1,86 miljoni 
euro ulatuses. 

Aruandeperioodil osutati eriarstiabis 2 628 534 ambulatoorset vastuvõttu. Ambulatoorsete vastuvõt-
tude arv on 2021. aasta 9 kuuga võrreldes suurenenud 15%, kuid jääb siiski veel  COVID-19 eelse ajaga 
võrreldes väiksemaks. 

Ravikuludes on vältimatu ravi osakaal eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud 2%, küll 
aga on 1% võrra kasvanud vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest. Vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest 
on kõige suurem pediaatria erialal (32% eriala ravijuhtudest) ning kirurgia ja onkoloogia erialal (vas-
tavalt 31% ja 30% eriala ravijuhtudest). Ravikulud on suurimad pediaatria ja sisehaiguste põhierialal 
(56% eriala kuludest), seejuures infektsioonhaiguste ja sisehaiguste alamerialal on vältimatule ravile 
kulunud vastavalt 79% kuludest.  

Tervisekassa tasus 9 kuu jooksul perioodi- ja valmisolekutasudeks kokku 45 miljonit eurot (2021. aastal 
42 miljonit), mida on planeeritust 1,8 miljon eurot ehk 4% enam.  

Eriarstiabi kuutasu tasusime kokku 2,5 miljonit eurot, mida on ligi 245 tuhat eurot enam kui eelmisel 
aastal. Eriarstiabi kuutasu maksime Hiiumaa Haiglale, kus rakendatakse alates 2018. aastast eelarve-
põhist rahastamismudelit.  See tähendab, et Tervisekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtude ega 
teenuste kaupa vaid on kokku lepitud kuupõhine summa, mis peab katma kõigi osutatavate teenuste 
kulud. Valmisolekutasusid maksti 9 kuu seisuga ligi 42 miljonit eurot ehk 2,6 miljonit eurot rohkem kui 
eelmisel aastal. Kõige suurem mõju eelarvele on EMO valmisolekutasul: kokku 27 miljonit eurot (2021. 
aastal 25 miljonit eurot). Valmisolekutasude eelarvet mõjutas ka jätkuv COVID-19 laialdane levik (aasta 
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alguses) ning sellega kaasnev COVID-19 testimine enne raviteenuse osutamist haiglates: kokku ligi 
700 tuhat eurot.   

COVID-19 patsientide statsionaarse ravi eest maksis Tervisekassa 2022. aasta 9 kuu jooksul ligi 30 mil-
jonit eurot (2021. aastal ligi 34,5 miljonit eurot). COVID-19 haigusega oli 9 kuu jooksul statsionaarsel 
ravil 6966 inimest (2021. aastal 7820 inimest), neist ligi 54% oli COVID-19 vastu vaktsineerimata. COVID-
19 vastu vaktsineerimata patsientide ravile kulus 54% COVID-19 patsientide statsionaarse ravi kulu-
dest ehk ligi 16 miljonit eurot.  Keskmine ravil viibimise aeg oli 11 ravipäeva.  

2022. aasta 9 kuu jooksul rahastasime 1030 sünnituse ravijuhtu vähem kui eelmise aasta samal pe-
rioodil: kui 2021. aasta 9 kuu jooksul oli kokku 9673 sünnituse ravijuhtu, siis 2022. aastal oli neid 8643. 

Eriarstiabi kättesaadavus 

2022. aasta 9 kuu jooksul tehti kõikidele ambulatoorse eriarstiabi arsti, õe ja ämmaemanda esmastele 
vastuvõttudele kokku üle 965 000 broneeringu (2021. aastal ligi 880 000 broneeringut), sh e-konsultat-
siooni kaudu tehtud broneeringud. Suurem osa broneeringutest ehk 81% tehti eelmiste aastatega 
sarnaselt haiglavõrgu arengukava haiglatesse. Suurenenud on e-konsultatsiooni kaudu broneeritud 
eriarstide vastuvõtu ajad. See tagab inimesele õigeaegsema ravile pääsemise, kuna tervisemure vaja-
dus on enne aja broneerimist põhjalikumalt hinnatud. 

Tervise infosüsteemi andmete alusel oli 2022. aasta 9 kuu seisuga kuni 42-päevase ooteajaga esma-
seid broneeringuid 73%. Aasta varem oli see näitaja 78%. Tänavuse aasta 9 kuuga on ooteajad pike-
nenud tänu ambulatoorsete vastuvõttude arvu kasvule (vastuvõttude arv on võrreldes eelmise aasta 
9 kuuga suurenenud 15%). Suurenenud ambulatoorsete vastuvõttude arv näitab paranenud raviasu-
tuse võimekust. Oma osa selles mängib ka lepingutesse suunatud lisavahendid. Kahjuks ootab veel 
suur hulk inimesi ravile pääsemist rohkem kui kuus nädalat. Kasvanud on nii ravile saavate inimeste 
arv kui ka ravi ootavate inimeste arv. 

Piirkondlikes haiglates oli kuni 42-päevase ooteajaga esmaseid broneeringuid 64% (2021. aastal 69%), 
keskhaiglates 71% (2021. aastal 78%) ning üldhaiglates ja kohalikes haiglates 82% (2021. aastal 87%). 
Haiglavõrgu väliste partnerite juures oli kuni 42-päevase ooteajaga esmaseid broneeringuid 83% 
(2021. aastal 83%) 

Erialade ravijärjekordades ei ole suuri muutusi toimunud. Pikemad ooteajad on tavaliselt kitsamatel 
eriarstiabi erialadel (valdkondades): neurokirurgias (mediaanooteaeg 68 päeva) ja meditsiinigeneeti-
kas (mediaanooteaeg 56 päeva). Pikemalt tuli oodata ka allergoloogias (mediaanooteaeg 59 päeva). 
Pikemad on ka ooteajad otsepöördumisega erialadel. Näiteks oftalmoloogia ja psühhiaatria erialal. 
Samal ajal on paranenud ravi kättesaadavus otsepöördumisega günekoloogia erialal. 

1.4. Õendusabi 

2022. aasta 9 kuu õendusabi rahastamise mahuks kavandasime 45 miljonit eurot, tegelikuks mahuks 
kujunes ligi 44 miljonit eurot. 2021. aasta 9 kuuga võrreldes kasvas teenuse rahastamine 22%.  

9 kuu jooksul osutati õendusabi teenust üle 23 000 inimesele, mida on 2% enam kui eelmisel aastal 
samal perioodil. Kõige rohkem suurenes statsionaarset õendusabi saavate inimeste hulk, ca 600 ini-
mese võrra, mis on 6% rohkem kui möödunud aasta 9 kuuga. Koduõenduse teenust osutati ligi 7000 
inimesele ja tehti 206 857 koduõendusvisiiti. Teenust saanud inimeste arv ei ole võrreldes eelmise 
aasta 9 kuuga märgatavalt muutunud.    
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1.5. Hambaravi 

2022. aasta 9 kuu hambaravi rahastamise mahuks kavandasime ligi 52 miljonit eurot, tegelikuks ma-
huks kujunes ligi 53 miljonit eurot, mis on kavandatust 3% rohkem. Võrreldes 2021. aastaga suurenes 
aga 2022. aasta 9 kuu tegelik maht 16%.  

Hambaravi eelarvet mõjutas kõige enam laste hambaravi planeeritust 8% ehk 1,7 miljoni euro võrra 
suurem kasutus. Laste hambaravi teenust kasutas 2022. aasta 9 kuu jooksul kokku 134 029 last sum-
mas 23,8 miljonit eurot. Hambaravi kasutanud laste arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võr-
reldes 13 753 lapse võrra.  Suurenes ka ortodontia teenust kasutanud laste arv: 2022. aasta 9 kuu 
jooksul  kasutas ortodontia teenust 17 761 last, mida on ca 2% enam kui eelmisel aastal. Alates käeso-
leva aasta veebruarist on Eestisse elama asunud Ukraina lastest kasutanud laste hambaravi teenust 
2923 ning ortodontia teenust 50 last ja noort.   

Täiskasvanute mitterahalist hambaravihüvitist kasutas 9 kuu jooksul 287 329 inimest summas 14,9 
miljonit eurot ning mitterahalist proteesihüvitist 28  842 inimest summas 5,3 miljonit eurot. Hambara-
vihüvitist kasutanud inimeste arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 37 977 ini-
mese võrra. Seejuures on kõige enam ehk 22 024 inimese võrra kasvanud kõrgendatud piirmääras (85 
eurot) hüvitist kasutanute arv. Üle poole sellest juurdekasvust moodustavad töötukassas registreeri-
tud töötud ja toimetulekutoetuse saajad – need sihtrühmad saavad 85-eurost hambaravihüvitist ka-
sutada alates 1. jaanuarist 2022.   

Hambaravi kasutus on enamjaolt kasvanud seetõttu, et eelmise aasta COVID-19 haiguse laialdase le-
viku tõttu lükkasid inimesed hambaravi edasi ning kasutasid teenuseid sel aastal, mil haiguse pandee-
miline levik ei olnud enam nii pikaajaline ning kindlustunnet lisas vaktsineerimine. Samuti mõjutas 
hambaravi teenuste suurenemist lepingupartnerite arvu kasv.  

1.6. Kiirabi 

Kiirabiteenuse 9 kuu eelarveks kavandati ligi 50 miljonit eurot. Kiirabi tegelik rahastamine jäi aruan-
deperioodil kavandatu piiresse.  

2022. aasta 9 kuu jooksul oli kiirabil kokku 225 692 väljakutset. Keskmiselt oli kiirabil ühes kuus üle 25 
077 väljakutse, kõige rohkem jaanuaris, 27 929 väljakutset ning kõige vähem septembris, 22 997 välja-
kutset. Terviseameti korraldusega võib kiirabi väljakutsete teenindamisel rakendada ka vähendatud 
koosseisuga kiirabibrigaade. 9 kuu jooksul lisati väljakutsete teenindamiseks 34 kiirabi lisabrigaadi: 
jaanuaris lisati kuus vähendatud koosseisuga lisabrigaadi, veebruaris üheksa, märtsis viis, aprillis neli, 
mais viis, juunis kolm ja augustis kaks lisabrigaadi. Lisabrigaade kasutati COVID-19 testide tegemiseks 
ja transpordiks ning alates märtsi algusest Ukraina sõjapõgenike esmase tervisekontrolli tegemiseks. 
Nende esmase tervisekontrolliga tegeles kuus lisabrigaadi ja kaks ajutist ühepäevast brigaadi.  

1.7. Ravikindlustamata inimeste vältimatu ravi 

2022. aasta 9 kuu ravikindlustamata isikute vältimatu ravi rahastamise mahuks oli kavandatud 8,6 mil-
jonit eurot, tegelikuks mahuks kujunes 9,4 miljonit eurot, mis on kavandatust ligi 10% rohkem. 9 kuu 
jooksul sai ravi 41 456 kindlustamata inimest (2021. aastal 40 912 inimest). Vältimatut ravi vajanud 
ravikindlustamata inimeste arvu kasvu on peamiselt mõjutanud Ukraina sõjapõgenikud ning viirus-
haiguste sh COVID-19 haiguse levik.  Mittekindlustatud Ukraina sõjapõgenike raviks kulus 9 kuuga 1,4 
miljonit eurot.  
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2. Tervisedendus 
2022. aasta tervisedenduse eelarve kasvas 12% ehk 500 tuhande euro võrra. Tervise edendamise vald-
konna 2022. aasta eelarve on kokku 4,5 miljonit eurot, millest 9 kuu jooksul kasutati 1,5 miljonit eurot 
ehk 33%. Võrreldes 2021. aastaga suurenes 2022. aasta 9 kuu tegelik maht 6,5%.  

Laste ja noorte tervislikule arengule suunatud tegevuste puhul toimus laste suutervise kampaania 
„Saada laps hambaarstile!“, mille eesmärgiks oli meelde tuletada suutervise olulisemaid reegleid ja 
kutsuda üles külastama kord aastas hambaarsti. Maikuus sai valmis Suukooli hambapesuäpp, mis ai-
tab kaasa hambapesuharjumuse kujundamisele ning õpetab lapsi suutervise eest õigesti hoolt 
kandma.   

Patsiendi teadlikkusele suunatud tegevustes korraldasime meediatoe vaktsineerimiskampaaniale 
„Kolmega on kindlam“ (koostöös sotsiaalministeeriumiga) ja vaimse tervise kampaania „Tasakaal on 
peaasi“ (koostöös projektipartneriga peaasi.ee).  

Lisaks pöörasime suurt tähelepanu südametervisele. Veebruaris korraldasime koostöös Spordivaba-
tahtlike Liikumisega Eestis digikampaania üleskutsega #sõbersportima. Aprillis toimus lapsi ja noori 
liikuma kutsuv eeskujukampaania „Viimne hoovilaps” koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Tartu Ülikooli 
liikumislaboriga, mille eesmärgiks on tuletada meelde, kui oluline on südametervise ja vaimse tervise 
hoidmiseks regulaarne liikumine.   

Sõeluuringutega seotud väiksemamahulise teavitustööga alustasime juba aasta alguses: levitasime 
infomaterjale perearstidele ja HVA haiglatele ning jätkasime koostööd Eesti Proviisorapteekide Liitu 
kuuluvate apteekidega. Maikuus toimus rinnavähi sõeluuringu teavituskampaania „Sina oled oma 
rinna hoidja“ ning alustasime SMS-teavituste väljasaatmisega, et teavitada sihtrühma naisi mammo-
graafiabussi jõudmisest nende elukoha piirkonda. Rinnavähi sõeluuringu kampaaniaga ühinesid Eesti 
suurimad jaeketid, kes jagasid rinnavähi sõeluuringu üleskutset nii oma töötajatele kui klientidele. 
Alustasime koostööd maakondlike tervisedendajatega, et laiendata rinnavähi sõeluuringu teavituste-
gevust võttes arvesse maakondlikke eripärasid.  

Pöörasime olulist tähelepanu meeste tervisele ning koostöö raames valmib meeste vaimsest ja füüsi-
list tervisest kõnelev saatesari, mis jõuab Eesti Rahvusringhäälingu eetrisse 2023. aasta kevadel.   

Alates 1. juunist korraldab vaktsineerimisega seotud kommunikatsiooni ja teavituskampaaniaid Ter-
visekassa. Juulis algas teavituskampaania „Koroona suvel ei puhka“, et tuletada COVID-19 vastu vakt-
sineerimise vajalikkust eeskätt riskirühmadele ja vaktsineerimata inimestele meelde ka suvekuudel. 
Augustis alustasime ettevalmistustega COVID-19 kampaania uueks sügis-kevadiseks perioodiks ning 
septembris kuulutati välja kampaania loovlahenduse ja meedia hange. Samuti viisime läbi 
fookusgrupi uuring Ukraina sõjapõgenike seas.    

Tervishoiusüsteemi arendamisele suunatud tegevustes olid kesksel kohal ravijuhendite, kliiniliste au-
ditite ja ravikvaliteedi indikaatoritega seotud tegevused. Tervisekassa moodustas 2022. aasta alguses 
ravikvaliteedi indikaatorite jätkutegevuste töörühma, mille eesmärk on kokku leppida, millised    indi-
kaatorid on endiselt asjakohased ja välja arvutatud tulemuste põhjal kaardistada kitsaskohad     kliini-
lises töös, nende põhjused ja jätkutegevused kvaliteedi parendamiseks. Välja on töötatud ja 
tulemused on välja arvutatud “Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi” ravijuhendi seireindikaatoritele 
ning „kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitluse“ ravijuhendi seireindikaatoritele.   
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3. Ravimid 
Ravimite 2022. aasta eelarve on kokku 212 miljonit eurot, millest 9 kuu jooksul kasutati 134 miljonit 
eurot ehk 63%. Võrreldes 2021. aastaga suurenes 2022. aasta 9 kuu tegelik maht ligi 2%.  

Ravimite 9 kuu eelarvet mõjutas kõige enam uute kallihinnaliste (100% hüvitatavate) ravimite lisandu-
mine loetellu. 

Lisaks hangiti COVID-19 ravimeid, millele kulus kokku ligi 3 miljonit eurot. COVID-19 ravimite kulud 
kajastuvad muude kulude eelarves.  

Alates 1. jaanuarist võtab Tervisekassa Terviseametilt üle ravimilao ülesanded. 9 kuu jooksul oleme 
lõpetanud ravimiloa logistikahanke ning sõlminud lepingu uue logistikapartneriga.   

3.1. Kindlustatutele kompenseeritavad ravimid 

Soodusravimite 9 kuu eelarveks oli kavandatud 134 miljonit eurot, millest kasutati 90% ehk 120 miljonit 
eurot. Võrreldes 2021. aasta 9 kuuga on Tervisekassal käesoleva aasta aruandeperioodil kulunud kind-
lustatute jaoks kompenseeritavatele ravimitele ligi 4 miljonit eurot ehk 4% võrra enam vahendeid. 

Kindlustatu omaosalus ei ole võrdlusperioodil muutunud. Keskmise soodusretsepti maksumus oli 9 
kuul patsiendile 6,7 eurot. Keskmine soodusretsepti maksumus Tervisekassale on vähenenud ligi 2% 
(17,7 eurot).  

3.2. Täiendav ravimihüvitis 

Täiendava ravimihüvitise 9 kuu eelarveks oli kavandatud 3,7 miljonit eurot, tegelik kasutus oli suurem 
4% ehk 0,2 miljonit eurot. 9 kuu jooksul on ravimihüvitist kasutanud 100 845 inimest 3,9 miljoni euro 
ulatuses (2021. aastal 94 352 inimest). Täiendava ravimihüvitise kasutamine on eelnevate aastate 
võrdluses järjest kasvanud.    

3.3. HIV-i ravimid, antidoodid ja immuunpreparaadid 

HIV-i, antidootide ja immuunpreparaatide eest tasuti 9 kuul  9,6 miljonit eurot, mis on 2 miljoni euro 
võrra vähem kui 2021. aasta samal ajal 9 kuu eelarve on täidetud 63%. Eelarve alatäitmine tuleneb 
juba sõlmitud hankelepingute tarneaegade tõstmisest planeeritust kaugemale, mille tõttu on 2022. 
aasta 9 kuu kulud väiksemad kui eeldati.   

  



   
 

 15 

 

4. Ajutise töövõimetuse hüvitised 
Ajutise töövõimetuse hüvitisi maksime 9 kuu jooksul kokku 159 miljonit eurot. Võrreldes kavandatuga 
on töövõimetuse hüvitiste eelarvet 9 kuu seisuga kasutatud ligi 25 miljoni euro võrra rohkem, mis 
tuleneb haigus- ja hooldushüvitiste eelarve suuremast kasutusest.  

Haigushüvitiste eelarve on ületatud kavandatuga võrreldes 17 miljoni euro ulatuses ehk 18%, hool-
dushüvitiste eelarve 7 miljoni euro ulatuses ehk 37%. Samal ajal on tööõnnetushüvitisi kasutatud 660 
tuhande euro ehk 14% võrra kavandatust vähem.  

9 kuu kokkuvõttes väljastati 438 673 haiguslehte. Võrreldes eelmise aastaga on haiguslehtede arv kas-
vanud ligi 26%. Hoolduslehti väljastati 9 kuu kokkuvõttes 115 729, mida on võrreldes eelmise aasta 9 
kuuga 54% enam.  

Sünnituslehtede ja hüvitatud päevade arv vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 63%. Ter-
visekassa makstud sünnitushüvitise summa vähenes võrreldes 2021. aasta 9 kuuga 59%. Vähenemine 
on seotud 01.04.2022 jõustunud vanemahüvitise süsteemi reformiga, millega nimetati varasem rase-
dus- ja sünnituspuhkus ümber emapuhkuseks ning sünnitushüvitise asemel maksab sotsiaalkind-
lustusamet ema vanemahüvitist. Samas jätkas Tervisekassa esimesel poolaastal veel hüvitise 
maksmist neile, kelle lapse sünnikuupäev oli enne 10. juunit 2022. aastat. 

Haiguspäevade hüvitamise muudatuse lisakulu oli esimese poolaasta lõpuks 1. jaanuarist alustatud 
haigusjuhtumite puhul (tasumine 6.–8. päeva eest) 25 miljonit eurot. Haiguspäevade hüvitamise muu-
datuste rakendamisel prognoosisime, et 2022. aastal tekib lisakulu 24 miljonit eurot, millest 12,4 mil-
jonit eurot kaetakse riigieelarvest ja ülejäänud kulud katab Tervisekassa oma eelarve vahenditest. 
Seega oleme tänavu 9 kuuga kasutanud kogu mahu 2022. aastaks planeeritud vahenditest, sh kogu 
ulatuses riigieelarvest selleks eraldatud vahendid ning ligi 13 miljoni euro ulatuses kulusid Tervise-
kassa omavahenditest. Võrdluseks – eelmise aasta võrreldaval perioodil, 2021. aasta 9 kuu lõpuks oli 
haiguspäevade hüvitamise muudatuse lisakulu 16,5 miljonit eurot.  
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5. Meditsiiniseadmete hüvitised 
Meditsiiniseadmeid hüvitati 2022. aasta 9 kuuga ligi 11 miljoni euro ulatuses, mis ületab kavandatud 
eelarvet 3%. Võrreldes 2021. aasta 9 kuuga on meditsiiniseadmete hüvitiste maht kasvanud 23% ehk 
ligi 2 miljoni euro võrra, seejuures on meditsiiniseadmete kasutajate arv kasvanud 13% ehk 9038 ini-
mese võrra. Seadmete kasutajate ja eelarve kasv on kooskõlas aasta algusest jõustunud muudatu-
sega, mille tulemusel rahastab Tervisekassa meditsiiniseadmeid senisest oluliselt laiemale sihtgrupile 
– ortoose ja tallatugesid ägeda haigestumise või raske kroonilise haigusega kaasneva funktsiooni-
häire kompenseerimiseks ning kateetreid ja uriinikogujaid urineerimisfunktsiooni häirega patsienti-
dele.   

2022. aastal on jätkuvalt fookuses diabeetikutele veresuhkru kontrolliks vajalike meditsiiniseadmete 
kättesaadavuse parandamine. Pideva glükoosimonitooringu süsteemid on nüüd kättesaadavad kõi-
gile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kelle vastava raviotsuse on teinud endokrinoloog või lastearst. 
Kasutajaid on selle aasta 9 kuu seisuga 2660, mida on võrreldes 2021. aasta võrreldava perioodiga ligi 
neli korda rohkem, sensorravi kulu eelarvele on kasvanud 1,47 miljoni euro võrra.   
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6. Eestis kindlustatu ravi välisriigis 
Kindlustatu ravi välisriigis koosneb plaanilisest ravist välisriigis ravikindlustuse seaduse alusel ja hüvi-
tistest seoses Euroopa Liidu õigusaktidega, kus hüvitise saaja on Tervisekassas kindlustatud inimene. 
Eestis kindlustatute raviks välisriigis kavandasime 2022. aastal 10 miljonit eurot, millest oleme 9 kuu 
seisuga kasutanud ligi 6 miljonit eurot ehk 60%.  

Kõige suurem mõju 9 kuu eelarvele oli plaanilise ravi eelarve kasutusel, mis oli 9 kuu seisuga planee-
ritust 2,6 miljon eurot väiksem (eelarve täitmine 28%). Sellises suures mahus alatäitmine võib olla tin-
gitud nii sellest, et sel aastal ei ole tasumiseks esitatud ülikalleid ravijuhte ja tasuti peamiselt 
analüüside eest, kui ka jätkuvast COVID-19 pandeemia mõjust. Samuti mõjutab plaanilise välisravi 
eelarvet suurenev võimekus patsiente Eestis kohapeal ravida.  

9 kuu jooksul on Tervisekassa välisriigis eelloaga plaanilise ravi eest tasu maksmise kohustuse üle 
võtnud 45-lt taotluse esitanud kindlustatult. Nendest 14 kindlustatut  (sh 8 last) suunati välisriiki ravile 
või uuringutele, 10-l juhul (sh 2 last) teostati analüüs(id). Lisaks võttis 21 kindlustatu puhul (sh  4 last) 
Tervisekassa tasu maksmise kohustuse üle seoses luuüdi mittesugulusdoonori otsingutega Soome 
Punase Risti Vereteenistuse kaudu.    

Keelduvaid otsuseid oli vaadeldaval perioodil 7 (sh 1 laps), tühistati/tagastati 7 taotlust. Keelduvate 
otsuste peamiseks põhjuseks on olnud asjaolu, et taotluses on esinenud puudused, taotletav teenus 
ei vasta plaanilise välisravi tingimustele või taotluse esitaja võttis taotluse omal soovil tagasi.   

Aruandeperioodil esitati teistest riikidest plaanilise ravi eelloa alusel raviarveid kogusummas miljon 
eurot, millest 713 tuhat eurot ravi ja analüüside eest ja 289 tuhat eurot luuüdidoonori otsinguga seo-
tud kulude eest.   

Eelarve täitmist vaadeldes tuleb arvestada, et aruandeperioodil ei kajastata eelloa vormi S2 alusel esi-
tatud ravikulusid ega ka  meditsiinilise transpordi kulusid. Samuti ei ole kõik 2022. aastal välisriiki ravile 
suunatud patsientide ravikulud käesoleva aruande koostamise ajaks veel välisriigi raviasutuste poolt 
esitatud (kas tervishoiuteenust ei ole veel osutatud või ei ole ravikulude arvet veel edastatud).   
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7. Muud kulud 
9 kuu muude kulude eelarvest tasus Tervisekassa kokku ligi 45 miljonit eurot, mida on üle 4 miljoni 
euro võrra (11%) planeeritust rohkem.  

Muude kulude eelarve täitmist mõjutas kõige enam COVID-19 kulude katmine. 2022. aasta 9 kuu jook-
sul tasusime COVID-19 kuludeks kokku ligi 28,5 miljonit eurot (2021. aastal ligi 44,4 miljonit eurot). 
Seejuures ei sisalda COVID-19 kulud töövõimetushüvitiste kulusid, mis kajastuvad ajutise töövõime-
tuse kulude eelarves.  

Alates 2022. aastast korraldab Tervisekassa riigi ravimite lao logistikat. Ravimite lao logistikakuludeks 
kasutati 9 kuuga 226 tuhat eurot. Varasemalt pidi tervishoiuteenuse osutaja ise ravimitele Tervi-
seameti lattu järgi minema või tõi kauba kohale Terviseamet. Sel aastal viiakse ravimid tervishoiutee-
nuse osutajatele ka logistikapartneri vahendusel. 

Alates 1. maist käivitus vaktsiinikindlustuse süsteem, mis tähendab, et COVID-19 vaktsineerimise tõttu 
raske tervisekahju saanud inimestel on võimalus taotleda Tervisekassast hüvitist. 9 kuuga laekus Ter-
visekassasse kokku 1154 taotlust, millest 755 esitati hinnangu andmiseks Ravimiametile. 30. septembri 
seisuga on rahuldatud 19 taotlust kokku summas 54 tuhat eurot.  19st väljamakstud taotlusest 17-l 
tuvastati mõõduka raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 2 000 eurot ja kahel juhul 
tuvastati keskmise raskusega raske tervisekahjustus, mille hüvitise määr on 10 000 eurot.    
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Tervisekassa tegevuskulud 
Tervisekassa tervishoiu administreerimise 9 kuu kuludeks oli planeeritud 13 miljonit eurot, eelarve 
täideti 84%.  

Tööjõukulude 9 kuu eelarveks oli kavandatud 6,8 miljonit eurot, mille kasutamine 9 kuuga jäi planee-
ritust veidi madalamaks. Aasta kokkuvõttes prognoosime, et tööjõukulude maht jõuab eelarves pla-
neeritud 9,5 miljonit euroni.   

Majandamiskulude eelarve täitsime 88% ulatuses. Seejuures ületasime administreerimiskulude 
eelarve ligi 42 tuhande euro ulatuses, mis oli peamiselt mõjutatud Euroopa Liidu ravikindlustuskaar-
tide planeeritust ligi 58 tuhande euro võrra suuremas mahus väljastamisest. Viimasel paaril aastal kui 
reisimine oli COVID-19 haiguse leviku tõttu raskendatud, oli ka EL ravikindlustuskaartide väljastamise 
vastu huvi väiksem.  

Ruumide majandamiskulude 2022. aasta eelarvesse on sisse arvestatud ka energiakulutustega seotud 
hinnatõus – ruumide majandamiskulude eelarve täitmine jäi planeeritu piiresse.  

Tervisekassas jätkus infotehnoloogia teenuste ja toodete teenusepõhiseks muutmine ning projektid 
vananenud riistvara kasutusest eemaldamiseks. Rakendame nüüdisaegseid infotehnoloogia teenu-
seid, et tulemuslikumalt toimida, sh võimaldada kaugtööd. Infotehnoloogia kulude 9 kuu eelarve täit-
sime 79%.  

Muudest tegevuskuludest moodustavad kõige suurema osa käibemaksukulud, mis 9 kuul olid kokku 
694 tuhat eurot. Muude tegevuskulude alatäitmine tuleneb käibemaksukulude alatäitmisest, mis on 
seotud majandamis- ja infotehnoloogia kulude alatäitmisega.  
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2022. aasta 9 kuu raamatupidamise 
aruanne 

Bilanss  

 

Aktiva   

Tuhandetes eurodes 30.09.2022                                                 31.09.2021 

Käibevara   

Raha 526 733 396 336 

Nõuded ja ettemaksed 165 192 145 250 

Varud 7 249 8 521 

Käibevara kokku 699 174 550 107 

Materiaalne põhivara 6 68 

Põhivara kokku 6 68 

Aktiva kokku 699 180 550 175 

Passiva   

Tuhandetes eurodes 30.09.2022                                                 30.09.2021 

Kohustised   

Võlad ja ettemaksed 180 837 192 629 

Lühiajalised kohustised kokku 180 837 192 629 

Kohustised kokku 180 837 192 629 

Netovara   

Reservid 137 208 116 984 

Eelmiste perioodide tulem 254 680 138 975 

Aruandeaasta tulem 126 455 101 587 

Netovara kokku 518 343 357 549 

  Passiva kokku 699 180 550 175 
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Tulemiaruanne 

 

 

 

Tuhandetes eurodes 01.01.2022 – 30.09.2022 01.01.2021 – 30.09.2021 

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, tegevustoetus 
ja sissenõuded teistelt isikutelt 1 477 984 1 348 704 

  Sihtfinantseerimise tulud                                 20 258                                                         20 873 

Ravikindlustuse kulud -1 361 753 -1 287 290 

Brutotulem 136 489 82 287 

Üldhalduskulud -10 137 -8 969 

Muud tegevustulud 633 28 905 

Muud tegevuskulud -725 -636 

Tegevustulem 126 260 101 587 

Intressi- ja finantstulud 195 0 

Aruandeaasta tulem 126 455 101 587 


