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Lühikokkuvõte 
 

2021. aasta 9 kuu tulude laekumine oli võrreldes 2020. aasta 9 kuuga üle 204 miljoni euro suurem. Tervishoiukulude 
katteks suunati vahendeid 155 miljonit eurot rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Haigekassa 9 kuu tulem oli 
võrreldes planeerituga 115 miljonit eurot positiivsem. 9 kuu lõpetasime positiivse tulemiga 102 miljonit eurot, mis 
moodustab 8% haigekassa 9 kuu eelarvemahust.  
 
2021. aasta 9 kuu eelarve täitmist mõjutasid:    
 
• Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa prognoositust üle 92,9 miljoni euro võrra suurem laekumine; 
• tervishoiuteenuste prognoositust ligi 14,5 miljoni euro võrra väiksem kasutus. Tervishoiuteenuste eelarve 

täitmist on kõige rohkem mõjutanud isikukaitsevahendite planeeritust väiksem kasutus 12 miljoni euro ulatuses;  
• ajutise töövõimetuse hüvitiste prognoositust ligi 12 miljoni euro võrra suurem kasutus, tingituna haigushüvitiste 

maksmise metoodika muutusest ning lehtede suuremast kasutusest;  
• COVID-19 haigusega seonduvad lisakulud üle 44 miljoni euro, mis on kaetud riigieelarvest eraldatud lisarahast. 

Vaktsineerimise valdkonna lisakulude katmiseks on taotletud toetust REACT-EU abifondist. 

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi põhjal on 2021. aastal oodata planeeritust üle 100 miljoni võrra 
positiivsemat ravikindlustuse maksete laekumist. Poolaasta tulemuste ning majandusprognoosi põhjal hindame, et 
haigekassa 2021. aasta finantstulem on kinnitatud eelarvepositsioonist positiivsem.  

 
 
 

COVID-19 haiguse mõju 

COVID-19 haiguse kulude katteks eraldati 2021. aprillis riigi lisaeelarvest 95,5 miljonit eurot, katmaks raviasutustele 
need täiendavad kulud mida haigekassa ei saa tasuda Vabariigi Valitsuse 18.12.2020 määruse nr 98 „Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu“ alusel. 

COVID-19 haiguse lisakulude katmiseks oli 2021. aasta 9 kuu jooksul vaja kokku üle 44,3 miljoni euro (2020. aasta 9 
kuu jooksul kaeti COVID-19 lisakulusid 94 miljoni euro ulatuses). Kõige enam kulus sel perioodil vahendeid eriarstiabi 
kulude katmiseks, kokku 30,5 miljonit eurot (2020.a. 9 kuu jooksul 62,6 milj eurot). Üldarstiabis kulus sel perioodil 
3,9 miljonit eurot, kiirabis 4 miljonit ning õendusabis 1,8 miljonit eurot. Samuti kaeti koolitervishoius COVID-19 
vaktsineerimisega seotud kulusid 72 tuhande euro ulatuses. COVID-19 ravimeid kaeti 4 miljonit euro ulatuses.  

COVID-19 isikukaitsevahendite kulusid kaeti ligi 16 miljoni euro ulatuses.  

Töövõimetushüvitiste täiendavate kulude katmiseks, sh haigushüvitise esimese kolme päeva kompenseerimiseks 
kulus 16,5 miljonit eurot.  
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COVID-19 vaktsineerimine 

 

2021. aastal on COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine Eestis kõikidele tasuta.  Vaktsineerimise ettevalmistamist 
ja korraldamist juhtis 2021. aasta esimese kvartali jooksul sotsiaalministeeriumis moodustatud COVID-19 
vaktsineerimise juhtrühm. Alates aprillist 2021 moodustati eelnimetatud juhtrühma baasil kaks töörühma: COVID-19 
vaktsineerimise strateegia töörühm, põhiülesandega COVID-19 vaktsineerimise strateegia loomine ning COVID-19 
vaktsineerimise korralduse töörühm, põhiülesandega COVID-19 vastase vaktsineerimise plaani operatiivne 
elluviimine ja elanikkonna vaktsineerimise korraldamine 2021. aasta sügiseks. Mõlemasse töörühma on kaasatud 
Eesti Haigekassa esindaja.  

COVID-19 vaktsineerimist teostavad haigekassa lepingupartnerid. Eesti Haigekassal on 01. oktoober 2021. aasta 
seisuga lisaks lepingud 34 teenuseosutajaga üle Eesti, kes osutavad ainult vaktsineerimise teenust. Kõiki 
lepingupartnereid ei kasutata kogu aeg, partnerid saavad ka ise otsustada, millal ja millises mahus nad vaktsineerimist 
korraldavad. Üle kogu Eesti on loodud nii vaktsineerimise koordinaatorite kui lektor-ekspertide võrgustik, eesmärgiga 
tõhustada vaktsineerimisprotsessi ning tõsta elanikkonna teadlikkust enda vaktsineerimisest.  

Käesoleva õppeaasta algusest viivad COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimist koolitervishoiu teenuse raames läbi ka 
kooliõed, ning neile on antud õigus lisaks õpilastele vaktsineerida personali ja vajadusel ka teisi kogukonnaliikmeid. 
Kooliõel on võimalik korraldada vaktsineerimine ise koolis kohapeal, kaasata tervishoiuteenuse osutaja või 
korraldada vaktsineeritavate jõudmine piirkondlikku vaktsineerimiskeskusse.  

1.oktoobri seisuga oli elanike vaktsineerimisega hõlmatus 58%. Täiskasvanute hõlmatus oli 68% sh 60-aastaste ja 
vanemate inimeste hõlmatus 73,5%. Lõpetatud vaktsineerimisega on 1. oktoobri seisuga 728 023 inimest ning 
manustatud on kokku 1 401 024 vaktsiinidoosi.  

Vaktsineerimisteenuse eest tasus haigekassa 9 kuuga eriarstiabis üle 6 miljoni euro, üldarstiabis üle 2,7 miljoni euro 
ning koolitervishoiu valdkonnas üle 72 tuhande euro.   
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Eelarve täitmise aruanne 
Tabel 1. Eelarve täitmine tuhandetes eurodes 

 
  

2020 9 kuu 
tegelik 

 
2021 9 kuu 

eelarve 

 
2021 9 kuu 

tegelik 
   Eelarve 

täitmine 

Muutus 2021. 

aastal võrreldes 

2020.  

9 kuuga 

HAIGEKASSA TULUD 

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 1 023 822           1 003 910        1 096 771 109% 7% 

Tegevustoetus 121 966 250 950 250 849 100% 106% 

Tulud kindlustuslepingute alusel 1 175 1 113 1 193 107% 2% 

Sissenõuded ja tulud ravikindlustushüvitistelt 1 085 932 1 084 116% 0% 

Finantstulud 153 50 – 0% -100% 

Muud tulud 1 358 3 804 3 712 98% 173% 

HAIGEKASSA TULUD KOKKU 1 149 559 1 260 759        1 353 609 107% 18% 

COVID-19 lisaraha riigieelarvest 94 714  44 873 0% -53% 

EELARVE TULUD KOKKU 1 244 273 1 260 759        1 398 482 111% 12% 

 

Tervishoiuteenuste kulud 799 957 932 526 917 960 98% 15% 

Haiguste ennetamise kulud 10 344 13 099 11 863 91% 15% 

Üldarstiabi kulud 117 205 131 306 131 277 100% 12% 

Eriarstiabi kulud 552 166 615 344 619 549 101% 12% 

Õendusabi kulud 32 723 39 545 35 866 91% 10% 

Hambaravi kulud 38 676 47 014 46 050 98% 19% 

Kiirabi kulud 43 000 45 093 45 696 101% 6% 

Ravikindlustamata inimeste          vältimatu ravi 5 843 6 875 6 375 93% 9% 

Isikukaitsevahendid – 28 000 15 931 57% – 

       Reserv sh TTL palgakomponendi kompenseerimine – 6 250 5 353 86% – 

Tervise edendamise kulud 2 047 2 819 1 382 49% -32% 

Ravimite kulud 126 253 136 335 131 341 96% 4% 

Kindlustatutele kompenseeritavate              ravimite kulud 109 369 115 140 116 006 101% 6% 

Täiendav ravimihüvitis 3 335 3 738 3 544 95% 6% 

HIV-i ja AIDS-i ravimid, antidoodid ja 

immuunpreparaadid 
13 549 17 457 11 791 68% -13% 

Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud 129 316 150 175 162 504 108% 26% 

Meditsiiniseadmete hüvitise kulud 8 371 9 704 9 218 95% 10% 

Eestis kindlustatute ravi välisriigis 7 600 9 543 4 934 52% -35% 

Muud kulud 13 731 22 296 15 552 70% 13% 

Tervishoiukulud kokku, va COVID-19 kulud 1 087 275 1 263 398 1 242 891 98% 14% 

sh COVID-19 kulud 94 714 – 44 399 0% -53% 

TERVISHOIUKULUD KOKKU 1 181 989 1 263 398 1 287 290 102% 9% 



6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
  

HAIGEKASSA TEGEVUSKULUD 

Tööjõukulud 6 003 5 915 5 712                     97% -5% 

Majandamiskulud 1 340 1 739 1 385 80% 3% 

Infotehnoloogia kulud 1 577 2 110 1 620 77% 3% 

Arenduskulud 223 340 252 74% 13% 

Muud tegevuskulud 686 903 636 70%                       -7% 

Haigekassa tegevuskulud kokku 9 829 11 007 9 605 87% -2% 

EELARVE KULUD KOKKU 1 191 818 1 274 405 1 296 895                   102% 9% 

EELARVE TULEM 52 455 -13 646           101 587    –  – 
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 Tabel 2. Olulisemad näitajad aastatel 2017–2021 9 kuud 

 
  

2017 9 kuu 
tegelik 

 
2018 9 kuu  

tegelik 

 
2019 9 kuu  

tegelik 

 
2020 9 kuu  

tegelik 

 
2021 9 kuu  

tegelik 

Muutus 

võrreldes  2020  

9 kuuga  

Kindlustatute arv perioodi lõpus 1 241 559 1 248 503 1 259 945 1 264 313 1 272 169 1% 

 

Tervishoiuteenuseid kasutanud  

inimeste arv 
1 075 064 1 081 719 1 083 491 1 061 015 1 116 022 5% 

Perearstiabi 945 177 956 874 954 447 930 006 999 991 8% 

Eriarstiabi 694 125 692 607 688 907 632 017 647 677 2% 

ambulatoorne ravi 677 516 675 901 672 533 617 292 632 988 3% 

        sh kaugvastuvõtud eriarstiabis – – – 174 492 118 237 -32% 

päevaravi 44 232 45 440 46 018 38 830 40 476 4% 

statsionaarne ravi 102 342 102 636 102 033 91 158 91 756 1% 

Õendusabi* 15 095 15 453 15 636 19 033 22 733 19% 

Hambaravi 142 605 140 517 145 044 139 961 141 904 1% 

Hüvitisi kasutanud inimeste arv 

Hambaravihüvitis 29 639 170 902 206 928 215 228 249 352 16% 

Proteesihüvitis 0 28 439 30 892 25 320 28 098 11% 

Soodusravimid 778 978 795 940 797 276 770 267 767 516 0% 

Meditsiiniseadmed 60 575 63 596 66 227 65 464 67 828 4% 

Töövõimetushüvitis 148 473 156 448 153 594 174 288 211 391 21% 

Vastuvõttude arv 
 

Eriarstiabi ambulatoorsete 

vastuvõttude arv 
3 060 251 3 061 022 3 074 957 2 432 201 2 278 397 -6% 

sh arsti- ja õe kaugvastuvõtud 
   303 007 212 136 -30% 

Operatsioonide arv 98 517 12 764 104 523 90 517 94 851  5% 

ambulatoorne ravi 10 433 11 492 12 251 10 195 12 504 23% 

päevaravi 38 755 42 124 42 194 34 785 37 020 6% 

statsionaarne ravi 49 329 49 148 50 078 45 537 45 327 0% 

Sünnituste arv 9 966 10 619 10 342 9 748 9 673 -1% 

Ravimihüvitis       

soodusretseptide arv 6 101 247 6 270 773 6 297 747 6 326 258 6 431 629 2% 

soodusretseptide keskmine maksumus 
haigekassale (eurot) 

15,2 15,6 16,1 17,3 18,0 4% 

soodusretsepti keskmine maksumus 
patsiendile (eurot) 

6,8 6,6 6,6 6,7 6,7 0% 

Töövõimetushüvitis       

Haigekassa hüvitatud 
töövõimetuspäevade arv 

4 602 009 4 832 612 4 876 730 5 397 041 5 741 394 6% 

Ühe päeva töövõimetuse hüvitise 
maksumus (eurot) 

23,5 25,0 26,4 27,6 28,3 3% 

                                    
                               *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 
9 kuu jooksul oli sotsiaalmaksu ravikindlustuse tulu laekumine ligi 1 096 miljonit eurot, mis oli planeeritud eelarvest 
rohkem kui 92 miljonit eurot. 2021. aasta sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa planeerimisel lähtusime 
rahandusministeeriumi  koostatud prognoosist, milles prognoositi 2021. aastal sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa tulu 
vähenemist aastas –1% ehk ligi 66 miljonit eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega. Nii Rahandusministeeriumi suvine 
majandusprognoos kui ka tegelik maksulaekumine on olnud prognoositust tunduvalt positiivsem. 

Tegevustoetuse eesmärk on laiendada ravikindlustuse tulubaasi, et vähendada selle sõltumist vaid tööhõivel 
põhinevast rahastamisest ja tagada seeläbi ravikindlustussüsteemi rahastamise pikaajaline jätkusuutlikkus. 
Tegevustoetuse tuludes kajastatakse tulu mittetöötavate vanaduspensionäride pensionitelt.  

Eesti Haigekassa tegevustoetuse eraldis on 251 miljonit eurot, millest 143 miljonit eurot on tulu mittetöötavate 
vanaduspensionäride pensionitelt (kasv võrreldes 2020. aasta 9 kuuga 21 miljonit eurot) ning 107,5 miljonit eurot 
toetust tervishoiukulude katteks ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks. Eelmise aasta 9 kuuga võrreldes 
kasvas tegevustoetuse eelarve 106%, kuna eelarvesse lisandusid riigieelarvest COVID-19 haiguse kulude katmiseks 
eraldatud vahendid.  

Aruandeperioodil saadi tulu kindlustuslepingute alusel 875 tuhat eurot (2020. aastaga võrreldes 42 tuhat eurot 
enam). Vene Föderatsiooni relvajõudude mittetöötavate pensionäride kindlustamisest saadi 2021. aasta 9 kuu 
jooksul tulu 318 tuhat eurot (2020. aastaga võrreldes 24 tuhat eurot enam). 

Sissenõuetena kajastatakse kindlustusfirmadele esitatud liikluskahju tagajärjel väljamakstud tervishoiukulude sisse- 
nõuded ning tervishoiuteenuse osutajatele, apteekritele ja kindlustatutele kontrolli tulemusel esitatud nõuded. 
2021.aasta 9 kuuga laekus nõuetest tulu 1,1 miljonit eurot, mis on 2021. aastaks planeeritud eelarvest 152 tuhande 
euro võrra suurem (eelarve täitmine 116%).  

2021. aasta 9 kuuga haigekassa riigi kontsernikontol hoitava raha jäägilt 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 2021. aastal töövõimetushüvitise 1-3 päeva kulude kompenseerimiseks eraldatud 2,5 miljonit eurot.  

2021. aasta 9 kuuga esitasime EL-i liikmesriikide kindlustatutele Eestis osutatud raviteenuste eest teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele nõudeid 1,2 miljoni euro eest, mida on 330 tuhat eurot enam kui 2020. aasta võrreldaval 
perioodil.  

COVID-19 haiguse kulude katmiseks kasutati ja kajastati 2021. aasta 9 kuu jooksul tuludes kokku 45 miljonit eurot sh 
töövõimetushüvitise 1-3 päeva kulude katmine. COVID-19 vaktsineerimiskulude katmiseks taotletud REACT-EU 
abifondi toetuse laekumine on planeeritud haigekassa tuludesse 2021. aasta lõpuks.
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Tervishoiukulud 

1. Tervishoiuteenused 
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 

Ennetustegevustega rahastame riiklikke ennetusprogramme: vastsündinutele suunatud sõeluuringud, 
noorsportlaste tervisekontrollid, noorte reproduktiivtervis ja vähi sõeluuringud.  

Alates 2021. aastast lisandusid ennetuse eelarvesse mittekindlustatud inimeste sõeluuringud ning arvestame ka 
vaktsineerimise võimaluste laiendamisega riskirühmadele.  

Käesoleval aastal on COVID-19 haiguse jätkuvale laialdasele levikule vaatamata osutatud ennetusteenuste maht 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 15%, ligi 1,5 miljoni euro võrra.   

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud rinnavähi sõeluuringus osalenute hõlmatus 13%. Kui 
eelmise aasta samal perioodil oli hõlmatus 33%, siis sel aastal 46%. Emakakaelavähi ja jämesoolevähi puhul on 
hõlmatus jäänud samale tasemele. 2021 aasta algusest alates saavad sõeluuringutel osaleda ka ravikindlustuseta 
isikud, mis suurendab sihtgrupi suurust.  

 

1.2 Üldarstiabi 

2021. aasta 30. septembri seisuga oli haigekassal leping 419 üldarstiabi teenuseosutajaga. Perearsti nimistuid oli 
septembri lõpu seisuga 786 ning ühes nimistus oli keskmiselt 1599 kindlustatud inimest. Kauguse lisatasu saavaid 
nimistuid oli septembri lõpu seisuga 396. Teise pereõe teenust rahastasime 577 nimistus (2020. aasta 9 kuu seisuga 
541 nimistus), sest teine pereõde on oluliseks teguriks üldarstiabi kättesaadavuse ning ka kvaliteedi parandamisel.  

Tegevusfondi kasutati ligi 4,3 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 9 kuuga suurenenud 54% (ligi 1,5 miljoni euro 
võrra).  

Uuringufondi rahastamine on võrreldes eelmise aastaga suurenenud 19%. Uuringufondi rahastamise maht on 
haigekassa ja tervishoiuteenuste osutaja vahel kokku lepitud, tegevusfondi maht aga jäetud avatud kohustuseks.   

2021. aasta 30. juuni seisuga oli e-konsultatsiooni kasutamise võimalus 29 erialal. Lisaks pakutakse pilootprojektina 
e-konsultatsiooni laste oftalmoloogina erialal, mida plaanime sügisel lisada tervishoiuteenuste loetellu. 
Läbirääkimised erialaseltsidega uute erialade lisamiseks käivad. Võrreldes 2020. aasta 9 kuuga kasvas e-
konsultatsioonide arv 28%. Käesoleva aasta 9 kuuga on perearstid saanud ca 38 200 e-konsultatsiooni vastust, kõige 
enam küsiti nõu neuroloogia ja ortopeedia erialal.  

2021. aasta 9 kuuga tehti üldarstiabis ligi 418 000 kaugvastuvõttu enam kui eelmise aasta samal perioodil.  

Perearsti nõuandetelefoni kõnede arv suurenes 9 kuuga 61% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2021. aasta 9 
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kuuga tehti nõuandetelefonile 366 543 kõnet, mis on üle 139 000 kõne enam kui 2020. aasta samal perioodil. Kõnede 
arvu kasv on peamiselt seotud COVID-19 haigusega, 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. 

 

1.3 Eriarstiabi 

2021. aasta 9 kuu jooksul tasusime 647 680 inimese ravi eest, ravi saanud inimeste arv on võrreldes 2020. aasta 9 
kuuga kasvanud 2%. Inimeste arvu kasv on toimunud ambulatoorse ravi arvelt, kus teenuseid kasutanud inimeste arv 
on suurenenud 15 696 inimese võrra.  

Aruandeperioodil osutati 2 278 397 ambulatoorset vastuvõttu. Vastuvõttude arv on võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga vähenenud ligi 154 000 vastuvõtu võrra (vähenemine võrreldes eelmise aruandeperioodiga on 6%). 
Seejuures vähenes kaugvastuvõttude arv ligi 91 000 vastuvõtu võrra.  

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 9 kuu jooksul 
osutati kaugvastuvõtu teenust eriarstiabis üle 212 000 korra ja see moodustas 9% kõikidest vastuvõttudest (2020. 
aasta 9 kuu jooksul tehti ligi 303 000 vastuvõttu, mis oli 12% kõikidest vastuvõttudest). Erialadest tehti enim 
kaugvastuvõtte sisehaiguste erialal (40% kõikidest kaugvastuvõttudest) ja psühhiaatria erialal (29% 
kaugvastuvõttudest ja 31% kõikidest psühhiaatria eriala vastuvõttudest). 

Vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest on aruandeperioodil vähenenud 1% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, 
ravikulude osakaal ei ole muutunud. Vältimatu ravi osakaal ravijuhtudest on kõige suurem onkoloogia erialal, 
moodustades 32% eriala ravijuhtudest ning kirurgia erialal, moodustades 31% eriala ravijuhtudest. Ravikulud on 
suurimad sisehaiguste põhierialal, moodustades vastavalt 57% eriala kuludest, seejuures infektsioonhaiguste ja 
sisehaiguste alamerialal on vältimatule ravile kulunud 81% kuludest. 

COVID-19 patsientide statsionaarse ravi eest maksis haigekassa 2021. aasta 9 kuu jooksul ligi 34,5 miljon eurot (2020. 
võrreldaval perioodil ligi 3,0 miljonit eurot). COVID-19 haigusega oli statsionaarsel ravil 2021.aastal 7820 inimest 
(2020.a. 9 kuu jooksul 1060 inimest). COVID-19 ravijuhu keskmine pikkus oli 10,7 päeva (2020.aastal oli see 7,9 
päeva). COVID-19 ravikulude katmine on ka peamine põhjus, miks eriarstiabieelarve on võrreldes planeerituga 
ületatud. 

2021. aasta 9 kuu jooksul rahastasime 69 sünnituse ravijuhtu vähem kui eelmise aasta samal perioodil: kui 2020. 
aasta  9 kuu jooksul oli kokku 9742 sünnituse ravijuhtu, siis 2021. aasta 9 kuu jooksul 9673. 

 
Eriarstiabi kättesaadavus 

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. 
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. 

Kuna kättesaadavuse andmed on automaatselt arvutatavad, siis lepingupartnerid haigekassale enam regulaarseid 
ravijärjekorra andmeid ei edasta.  

Alates käesoleva aasta aprillist on uue aruandega võimalik tutvuda ka haigekassa kodulehel, kus kuvatakse 

https://www.haigekassa.ee/ravijarjekorrad#tab-eriarstiabis-ambulatoorsete-vastuvottude-mediaanooteajad-paevades-tervise-infosusteemi-andmete-alusel
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ambulatoorsetel eriarstiabi raviasutuste mediaanooteajad. Andmed on eelmise kuu kohta. 

2021. aasta 9 kuuga tehti kõikidesse ambulatoorse eriarstiabi arsti, õe ja ämmaemanda esmastele vastuvõttudele 
kokku 898 800 broneeringut, sh e-konsultatsiooni kaudu tehtud broneeringud. Tervise infosüsteemi andmete alusel 
oli 2021. aasta 9 kuu seisuga kuni 42-päevase ooteajaga esmaseid broneeringuid 76%. Eelmisel aastal samal perioodil 
oli see näitaja 71%. Sealjuures on suurenenud 4-nädalase ooteajaga broneeringute osakaal. 

Piirkondlikes haiglates oli kuni 42-päevase ooteajaga esmaseid broneeringuid 68%, keskhaiglates 76% ning 
üldhaiglates 86%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kättesaadavus paranenud kõikides haiglavõrgu 
haiglaliikides, kõige enam keskhaiglates (2020.a. 9 kuu seisuga oli seal kuni 42-päevase ooteajaga esmaseid 
broneeringuid 68%). Hankepartnerite juures on kuni 42-päevase ooteajaga esmaste broneeringute arv samuti 
tõusnud (80% juurest 83%-le). 

Pikemad ooteajad on tavaliselt kitsamatel eriarstiabi erialadel (valdkondades). 2021. aasta 9 kuu jooksul olid pikimad 
ooteajad meditsiinigeneetikas (mediaanooteaeg 62 päeva) ning kardiokirurgias (mediaanooteaeg 60 päeva). 
Pikemalt tuli oodata ka ortopeedias ja traumatoloogias (mediaanooteaeg 38 päeva), logopeedias (36 päeva).  

Eelmise aasta võrreldaval perioodil pidi kauem esmasele vastuvõtule ootama kardiokirurgias, neurokirurgias ning 
suu-, näo- ja lõualuukirurgias.  

 

1.4 Õendusabi 

2021. aasta 9 kuu jooksul osutati koduõendusteenust 7350 inimesele, teenust saanud inimeste arv on võrreldes 
eelmise aastaga vähenenud 18%. Koduõendusteenust osutatakse lisaks ka tervisekeskuste (üldarstiabi) kaudu, milline 
kajastub üldarstiabi eelarves. Aruandeperioodil tehti 206 000 koduõendusvisiiti. Sealhulgas tehti COVID-19 haiguse 
tõttu 46 kaugvastuvõttu (osakaal 0,02%). Visiitide arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud 5% ehk 10 000 
vastuvõtu võrra.  

2021. aasta 9 kuu jooksul osutati statsionaarse õendusabi teenust 9470 inimesele, mida on eelmise aasta sama 
perioodiga võrreldes 380 inimese võrra enam. 

Alates 2020. aastast alates rahastab haigekassa õendusteenust üldhooldekodudes, mis annab hooldekodudele 
võimaluse pakkuda oma elanikele haigekassa rahastatud õendusabi. Võrreldes 2020. 9 kuuga on üldhooldekodu 
õendusteenust rahastatud 2,5 miljoni võrra enam, seda peamiselt seetõttu et eelmisel aastal alles alustati antud 
teenuse osutamisega. 

 

1.5 Hambaravi 

2021. aasta 9 kuu jooksul kasutas laste hambaravi teenust 120 280 last, mida on 6830 lapse võrra rohkem kui 2020. 
aasta samal perioodil. Ka ortodontiat kasutanud laste arv suurenes võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta 9 kuu jooksul 
kasutas ortodontia teenust 17 450 last. 

Alates 07.2021 on võimalik hambaravi lepingutega liituda ka hankevabalt. See võimaldab rohkematel raviasutustel 
hambaravi teenust pakkuda lastele tasuta. 

Täiskasvanute mitterahalist hambaravihüvitist kasutas 2021. aasta 9 kuu jooksul 249 352 inimest summas 12,4 
miljonit eurot ning mitterahalist proteesihüvitist 28 098 inimest summas 5,2 miljonit eurot. Hambaravi kasutanud 
inimeste arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud 34 125 inimese võrra ning proteesihüvitist 
kasutanud inimeste arv 2787 inimese võrra.  

Hambaravi teenuseid kasutanud inimeste arv on sel aastal suurenenud enamjaolt seetõttu, et eelmise aasta COVID-
19 haiguse laialdase leviku tõttu lükkasid inimesed hambaravi edasi ning kasutasid teenuseid sel aastal, mil haiguse 
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pandeemiline levik ei olnud enam nii pikaajaline ning kindlustunnet lisas vaktsineerimine. Samuti mõjutas hambaravi 
teenuste suurenemist lepingupartnerite arvu kasv. 

 

1.6 Kiirabi 

Kiirabiteenusele on 2021. aastaks planeeritud ligi 59 miljonit eurot, millest 9 kuu jooksul kasutati ca 46 miljon eurot.  
2021. aasta 9 kuu jooksul oli kiirabil kokku 229 995 väljakutset (keskmiselt 25 555 väljakutset kuus). Käesoleva aasta 
9 kuu jooksul oli kiirabil 19 213 ehk 9% enam väljakutseid kui 2020. aasta võrreldaval perioodil.  

Käesoleva aasta 9 kuu jooksul saadeti kiirabis välja 104 vähendatud koosseisuga lisabrigaadi. Lisabrigaadide arv 
võrreldes eelmise aasta võrreldava perioodiga ei suurenenud. Kõige enam oli lisabrigaade vaja aasta kahel esimesel 
kuul (vastavalt 27 ja 28). Lisabrigaade kasutati peamiselt COVID-19 testide võtmiseks ja COVID-19 patsientide veoks 
ühest haiglast teise. 

 

1.7 Ravikindlustamata inimeste vältimatu ravi 

Alates 2019. aastast rahastab haigekassa ravikindlustamata inimeste vältimatut ravi. Aruandeperioodil esitati haige- 
kassale 40 920 ravikindlustamata inimese vältimatu ravi arvet summas üle 6 miljoni euro. Ravikindlustamata isikute 
rahastamiseks planeeritud eelarve on alatäidetud 500 tuhande euro võrra (eelarve täitmine 93%).  

Eelmise aasta 9 kuuga võrreldes kasvas vältimatut ravi saanud inimeste arv 50% ehk 20 440 isiku võrra (2021. aasta 
9 kuu jooksul sai ravi kokku 40 922 inimest, 2020.aasta samal perioodil 20 480 inimest), ning nende raviarvete eest 
tasuti ligi 530 tuhande euro võrra enam kui eelmise aasta 9 kuu jooksul.   
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2. Tervise edendamine 
 

Tervise edendamisele on 2021. aastaks planeeritud  4 miljonit eurot, millest  9 kuu jooksul on 
kasutatud 1,4 miljonit eurot.     

9 kuu jooksul oleme terviseedenduse valdkonnas viidud ellu  mitmeid suuri sotsiaalkampaaniaid. Esimene 
neist  keskendus vaimsele tervisele, kus tegime koostööd projektipartneriga peaasi.ee. Aprillis toimus südametervise 
kampaania, mis sel korral keskendus laste liikumisharjumuste kujundamisele ja parendamisele. Mais toimus 
rinnavähi sõeluuringu teavituskampaania, mille teine laine algas augusti teises pooles ning leidis aset peamiselt 
sotsiaalmeedias ja veebis. Rinnavähi sõeluuringu teavitused jooksevad veebis kuni aasta lõpuni. Septembris toimus 
aga emakakaelavähi sõeluuringu teavituskampaania. Lisaks toimus juulis perearsti nõuandetelefoni 1220 
jätkukampaania.  

Sõeluuringute osas alustasime väiksemamahulist teavitustööd juba jaanuaris, kus 
värskendasime www.soeluuring.ee kodulehte ning oleme teinud erinevaid teavitusi sihtrühmale, 
sh ravikindlustamata inimestele. Samuti jätkame koostööd apteegiketiga Apotheka, kelle apteekrid tuletavad 
klientidele meelde sõeluuringul osalemise vajalikkust, seda juhuks kui klient kuulub sõeluuringu sihtrühma.  

Maikuus alustasime rinnavähi sõeluuringu osalusaktiivsuse suurendamise sekkumisuuringuga, mille eesmärgiks on 
leida viise, kuidas kutsekirja saaja jaoks mõjusamaks muuta, et suurendada sõeluuringul osalemise aktiivsust. Uuring 
valmib koostöös Tartu Ülikooli käitumisteadlase Andero Uusbergiga ja andmeid analüüsib Tervise Arengu Instituut.   

Kampaaniatele lisaks jätkasime tervist edendavate projektidega, milleks on laste hammaste tervis, vaimse tervise 
edendamine, seksuaalnõustamine veebis, raseduskriisi nõustamine ning tervise edendamine lasteaias ja 
koolis. Edendusprojektidega oleme suure sammu edasi astunud ning aastastelt hankelepingutelt liikunud 3-
aastastele lepingutele. 

Septembri keskpaigas toimus iga-aastane terviseedenduse konverents pealkirjaga „Seksuaaltervisest – piiride ja 
piirideta“, mis teist aastat järjest toimus veebikonverentsina. Konverentsil räägiti seksuaal-, reproduktiivtervise ja -
õiguste arengust ning olukorrast Eestis ja maailmas, sh koroonapandeemia tingimustes. Samuti jagati Euroopa 
kogemusi seksuaalhariduse edendamisest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordade hindamisest. Konverentsi 
toimumise 25 aasta jooksul oli esmakordselt fookusteemaks seksuaal- ja reproduktiivtervis.  

Ka sel aastal on fookuses vaimse tervise edendamine. Eelmisel aastal alustasime koostööd Eesti Tervisemuuseumiga, 
mille tulemusel avati külastajatele maikuu keskel vaimsest tervisest, heaolust ja tasakaalust rääkiv näitus „Palju 
õnne!?“. Näitus on Tervisemuuseumis üleval kuni järgmise aasta kevadeni ning pärast seda rändab teistesse Eesti 
linnadesse (Tartu, Pärnu, Narva). Koostöö muuseumiga kestab kuni 2023. aasta kevadeni.  

Vaimse tervise osas jätkame koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga saatesarja „Selge pilt!“ teise hooaja tootmiseks. 
Sel hooajal tuleb eetrisse kümme saadet ning saatesari keskendub erinevatele vaimse tervise probleemidele. Saade 
jõuab eetrisse jaanuaris 2022.   

Tervise edendamise eelarve täitmine on 9 kuu seisuga madal, mis on tingitud COVID-19 mõjust, mil mitmed 
möödunud aasta kevadesse planeeritud tegevused ja üks suurem kampaania said valmis, kuid jäid piirangute tõttu 
ootele ning lükkusid lõpuks sellesse aastasse.   

Novembrisse on planeeritud veel üks suurem teavituskampaania, mis keskendub elundidoonorlusele. Laste 
suutervise kampaania lükkub täies mahus 2022. aasta märtsikuusse.  

Alates 10.2021 on võimalik emakakaelavähi ennetuse teenust pakkuda kõigil soovijatel. Haigekassa lepinguga saab 
liituda ka hankevabalt. See võimaldab rohkematel raviasutustel ennetuse teenuseid osutada. Selle tulemusel kasvas 
emakakaelavähi ennetuse teenust pakkuvate kabinettide hulk pea kolmandiku võrra. 
 

http://www.soeluuring.ee/
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3. Ravimid 
Haigekassa kompenseerib ravimeid, mis on mõeldud haiglas kasutamiseks ning mis on kirjas tervishoiuteenuste 
loetelus. Apteegis müüdavate soodusravimite puhul tasub osa retsepti maksumusest haigekassa ja vastav summa 
arvestatakse apteegis automaatselt ravimi hinnast maha. Erinevate haiguste ja ravimite puhul kehtivad erinevad 
soodusmäärad, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse, sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määrustega, mis 
omakorda tuginevad ravikindlustuse seadusele. 

Lisaks eelnevale tasub haigekassa täiendavat ravimihüvitist patsientidele, kellel ravimivajadus on suurem ja 
omaosalus apteegist soodusravimite ostmisel märkimisväärne. Samuti rahastab haigekassa immuniseerimiskavas 
ette nähtud vaktsiinide soetamist ning ostab tuberkuloosiravimeid, HIV infektsiooni ravimeid, antidoote ja 
immuunglobuliine. 

 

3.1 Kindlustatutele kompenseeritavad ravimid 

2021. aasta 9 kuuga on haigekassal kulunud kindlustatutele kompenseeritavatele ravimitele võrreldes 2020. aasta 
sama perioodiga 6,6 miljonit eurot ehk 6% võrra enam vahendeid. Suurim tõus kuludes (6%) on toimunud 100% 
soodusmääraga kompenseeritavate ravimite osas. Viimane on suuresti tingitud uute ravimite lisandumisest loetellu 
või olemasolevate ravimite rakendustingimuste laiendamisest.  

9 kuu eelarve on täidetud 101% ulatuses. Ravimikasutus, mis väljendub soodusretseptide arvu muutuses, on 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligi 2% ehk 105 371 retsepti võrra. Keskmise soodusretsepti 
maksumus haigekassale on tõusnud 4% (0,75 eurot).   

 

3.2 Täiendav ravimihüvitis 

2021. aasta 9 kuuga on täiendavat ravimihüvitist kasutatud 0,2 miljoni euro ulatuses ehk 6% enam kui 2020. aasta 
samal perioodil, eelarve on täidetud 95%.  

 

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 9 kuu jooksul tasuti 11,8 miljonit eurot, mis on ligi 2 miljoni 
euro võrra vähem kui võrdlusperioodil. 9 kuu eelarvest on täidetud 68%. Eelarve alatäitmine tuleneb juba 
sõlmitud hankelepingute tarneaegade tõstmisest planeeritust kaugemale, mille tõttu on 2021. aasta esimese 9 kuu 
kulud väiksemad kui eeldati ning suuremad kulud nihkuvad aasta lõppu.  

IV kvartalis antud ravimitega seotud kulud kasvavad, sest kuludesse kantakse Terviseameti külmlaos riknenud ravimid 
summas üle 3 miljoni euro.  
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4. Ajutise töövõimetuse hüvitised 
 

2021. aasta 9 kuuga maksime ajutise töövõimetuse hüvitisi ligi 162 miljonit eurot, mis on 33 miljonit eurot (26%) 
rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Väljamakstud töövõimetushüvitiste eelarvet on kasutatud 12 miljonit 
eurot 9 kuu eelarves planeeritust enam, milline tuleneb haigushüvitiste planeeritust suuremast väljamaksmisest. 
Haigushüvitiste eelarve on ületatud planeerituga võrreldes 31%.   

Võrreldes 2020. aasta 9 kuuga suurenes 2021. aasta samal perioodil, seoses töötasude kasvuga, ühe päeva keskmise 
hüvitise suurus 2,5 protsendi võrra. Haigekassa poolt hüvitatud töövõimetuspäevade arv suurenes võrreldes eelmise 
aasta võrreldava perioodiga 6%. 

Ajutise töövõimetuse hüvitiste eelarve täitmist mõjutas peamiselt Vabariigi Valitsuse otsused, mille põhjal muutus 
haigushüvitiste hüvitamise kord. Uue korra alusel rakendatakse haigestumise ja vigastuste korral väljastatud 
haiguslehtedele alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini inimese omaosalust esimesel päeval. Tööandja 
kompenseerib teise kuni viienda haiguspäeva (varasema neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva asemel). Haigekassa 
hüvitab haigusjuhtumid alates kuuendast haiguspäevast (varem alates üheksandast päevast). Seega haigekassa poolt 
hüvitatavate haiguspäevade arv kasvas kolme täiendava päeva võrra.   

9 kuu kokkuvõttes väljastati veidi üle 350 tuhande haiguslehe. Võrreldes eelmise aastaga on haiguslehtede arv 
kasvanud ligi 30% ning 9 kuuga on haiguslehti väljastatud pea sama palju kui 2020. aastal kokku. 

2021. aasta 9 kuu lõpuks oli haiguspäevade hüvitamise muudatuse lisakulu 1. jaanuarist alustatud haigusjuhtumite 
puhul (tasumine 6. – 8. päev) 16,5 miljon eurot, millest 11,5 miljonit eurot on rahastatud 2021. aasta lisaeelarvega 
COVID-19 haiguse kulude katmiseks eraldatud eelarvest. 2,5 miljonit on rahastatud 2021. aasta riigieelarvest ning 2,5 
miljonit haigekassa eelarvest.   
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5. Meditsiiniseadmete hüvitised 
Meditsiiniseadmeid hüvitati 2021. aasta 9 kuuga kokku ligi 9,2 miljoni euro ulatuses. Võrreldes 2020. aasta 9 kuuga 
on meditsiiniseadmete hüvitiste maht kasvanud 10% ehk ligi 850 tuhande euro võrra. Samuti on kasvanud 
meditsiiniseadmete kasutajate arv 4% protsenti ehk ligi 2400  inimese võrra. 9 kuu eelarve on täidetud 95%.   

Suurima eelarvekasvuga - 193 tuhat eurot enam võrreldes 2020.aasta 9 kuuga on valdkond “Insuliinipumbad, pumba- 
ja sensorravi tarvikud”. Kasv on igati ootuspärane, sest sellest aastast alates hüvitatakse pideva glükoosimonitooringu 
süsteemi lisaks diabeediga lastele ka 1. tüüpi diabeediga rasedatele ja emadele (kuni nende lapse üheaastaseks 
saamiseni) ning 1. tüüpi diabeediga dialüüsil olevatele või neerusiirikuga patsientidele. Lisaks on oluliselt kasvanud 
muude meditsiiniseadmete, peamiselt lümfitursete ja venoosse puudulikkuse raviks kasutatavate 
kompressioontoodete kasutus.  

 
 

6. Eestis kindlustatu ravi välisriigis 
Eestis kindlustatute eelloaga plaanilise ravi välisriigis eelarve täitmist on mõjutanud prognoositust väiksem kasutus 
ligi 1,8 miljoni euro ulatuses. Alatäitmine võib olla tingitud COVID-19 levikuga kaasnevatest reisipiirangutest, 
mõjutades eelloaga plaanilise ravi kättesaadavust ja/või edasilükkumist välisriikides. Tähelepanuta ei saa jätta 
asjaolu, et erinevaid tervishoiuteenuseid lisandub haigekassa tervishoiuteenuste loetellu igal aastal ning võimekus 
patsiente Eestis kohapeal aidata aina suureneb.  

Eelarve täitmist vaadeldes tuleb arvestada, et aruandeperioodil ei kajastata S2 vormi alusel esitatud ravikulusid ega 
ka  meditsiinilise transpordi kulusid. Samuti ei ole kõigil 2021. aastal välisriiki ravile suunatud patsientide ravikulud 
käesoleva aruande koostamise ajaks veel välisriigi raviasutuste poolt esitatud  (kas tervishoiuteenust ei ole veel 
osutatud või ei ole välisriigi raviasutus ravikulude arvet veel edastanud).     

2021. aasta 9 kuu jooksul on haigekassa välisriigis eelloaga plaanilise ravi eest tasu maksmise kohustuse üle võtnud 
58-lt (sh 23 last) taotluse esitanud kindlustatult. Nendest 22 (sh 16 last) kindlustatut suunati välisriiki ravile või 
uuringutele, kuuel juhul (sh kaks last) teostati analüüs(id). 30 kindlustatu (sh viis last) puhul võttis haigekassa tasu 
maksmise kohustuse üle seoses luuüdi mittesugulus-doonori otsingutega Soome Punase Risti Vereteenistuse kaudu. 
Keelduvaid otsuseid oli vaadeldaval perioodil viis (sh üks laps), tühistati/tagastati kuus taotlust.  

Aruandeperioodil esitati teistest riikidest plaanilise ravi eelloa alusel raviarveid kogusummas ligi 1,8 miljonit eurot, 
millest 633 tuhat eurot luuüdidoonori otsinguga seotud kulude eest ja ligi 1,3 miljon eurot ravi ja/või analüüside eest.  
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7. Muud kulud 
Muudes kuludes kajastatakse 

• toetustegevused; 
• Euroopas kindlustatute tervishoiuteenused; 
• muud tervishoiukulud. 

EL liikmesriikides kindlustatute vajamineva arstiabi eest tasub esmalt haigekassa, aga tervishoiuteenuste kulude 
lõplik kandja on inimese kindlustajariik. Eestis ravi saanud teistest liikmesriikidest pärit patsientide tervishoiuteenuste 
ja väljastatud soodusravimite eest tasusime 2021. aasta 9 kuu jooksul kokku miljon eurot. 

Muude tervishoiukulude eelarve täitmises kajastatakse erandkorras haigekassa juhatuse otsuse alusel 
hüvitatud tervishoiukulud, residentuuriga seotud kulud ja innovatsioonifond.  Residentuuriga seotud kulud olid 9 
kuu kokkuvõttes 14,2 miljonit eurot. 

2021. aasta lisaeelarvega eraldas Vabariigi Valitsus haigekassale tervishoiukriisi ületamiseks üle 100 miljoni euro sh 
26,5 miljonit haigekassa reservkapitali taastamiseks. Muude tervishoiukulude eelarves kasutati ning kajastatakse 9 
kuu seisuga COVID-19 kulusid 44 miljoni euro ulatuses (COVID-19 kulud ei sisalda töövõimetushüvitiste 
kulusid, kulud kajastuvad töövõimetushüvitiste real).  

Seejuures on muude kulude eelarve täitmises kajastuvatest COVID-19 vahenditest 9 miljonit eurot, s.o 
vaktsineerimisega seotud kulud (COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise 
korraldamine) kavandatud katta Euroopa Liidu REACT-EU abifondist haigekassale laekuvatest tuludest. REACT-EU 
abifondist taotletud toetus laekub haigekassa tuludesse eeldatavasti 2021. aasta lõpus.  
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Haigekassa tegevuskulud 
 

Haigekassa tervishoiu administreerimise tegevuskuludeks oli 2021. aasta 9 kuuks planeeritud 11 miljonit eurot, 
eelarve täideti 87%.  

Tööjõukulude 9 kuu eelarve on täidetud 96,5% ulatuses. Haigekassas on 1. oktoobri seisuga kokku 199 ametikohta, 
millest on 30. septembri seisuga täidetud 189.  

Majandamiskulude eelarve täitmist mõjutas 2021. aasta 9 kuu jooksul peamiselt ruumide majandamiskulude,  
inventarikulude ning konsultatsiooni- ja uuringukulude planeeritust väiksem kasutus. Ruumide majandamiskulude 
alatäitmise peamiseks põhjuseks on seoses COVID-19 haiguse laialdase levikuga ning sellest tingitud töötajate 
kodukontoris töötamisega, väiksemad igapäeva administreerimise kulud (elekter, küte, remont ja hooldus, ruumide 
sisustus jm). Samuti on haigekassa vajanud vaadeldaval ajaperioodil planeeritust vähem konsultatsiooniteenuseid.  

2021. aasta 9 kuu jooksul ajakohastati Jõhvi kontori töötingimusi. Loodi võimalused nüüdisaegseteks töökohtadeks 
ka ajutiselt Jõhvis viibivatele asutuse töötajatele. 

Haigekassa siseselt jätkati 2021. aasta 9 kuu jooksul baasinfrastruktuuri väljavahetamist ning rakendati mitmeid 
kaasaegseid IT lahendusi sh kaugtööd- ja identiteedimudelit võimaldavaid tegevusi. Infotehnoloogia kulude 
alatäitmine on peamiselt seotud SAP teenuste ja keskkonna haldamisega seotud arendustegevuste kavandatust 
väiksemas mahus läbiviimisest. 

Muudest tegevuskuludest moodustavad kõige suurema osa käibemaksukulud, mis 9 kuul olid kokku 631 tuhat eurot. 
Muude tegevuskulude alatäitmine tuleneb käibemaksukulude alatäitmisest, mis on seotud majandamis- ja 
infotehnoloogia kulude alatäitmisega.  
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Bilanss 
 

  Aktiva 

Tuhandetes eurodes 30.09.2021 30.09.2020 

Käibevara   

Raha 396 336 353 024 

Nõuded ja ettemaksed 145 250 144 260 

Varud 8 521 8 090 

Käibevara kokku 550 107 505 374 

Materiaalne põhivara 68 205 

Põhivara kokku 68 205 

AKTIVA KOKKU 550 175 505 579 

 
Passiva   

Tuhandetes eurodes 30.09.2021 30.09.2020 

Kohustised  
 

Võlad ja ettemaksed 192 629 213 901 

Lühiajalised kohustised kokku 192 629 213 901 

Kohustised kokku 192 629 213 901 

Netovara   

Reservid 116 984 117 830 

Eelmiste perioodide tulem 138 975 121 393 

Aruandeaasta tulem 101 587 52 455 

Netovara kokku 357 549 291 678 

PASSIVA KOKKU 550 175 505 579 
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Tulemiaruanne  

  
Tuhandetes eurodes  01.01.2021 -30.09.2021  01.01.2020-30.09.2020  

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, tegevustoetus ja 
sissenõuded teistelt isikutelt  1 348 704 1 146 873 

Ravikindlustuse kulud  -1 287 290 -1 181 989 

Sihtfinantseerimise tulud  20 873 95 143 

Brutotulem  82 287 60 027 

Üldhalduskulud  -8 969 -9 143 

Muud tegevustulud  28 905 2 104 

Muud tegevuskulud  -636 -686 

Tegevustulem  101 587 52 302 

Intressi- ja finantstulud  0 153 

Aruandeaasta tulem  101 587 52 455 

  

 


