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1. Lühikokkuvõte taotlusest 

 

Taotluse on esitanud Eesti Haigekassa, et üle vaadata veoteenuste rakendustingimused ja 

piirhinnad. 2018. aastaks muudeti terviklikult tervishoiuteenuste loetelus veoteenuste 

rakendustingimused, et tingimused oleks üheselt mõistetavad. Samuti töötati referentshaiglate 

kuluandmete põhjal välja piirhinna ettepanek. 2018. aastal jätkatakse läbirääkimisi Eesti Haiglate 

Liiduga, et piirhinnad oleks võimalik rakendada 2019. aastal. 

 

Eesti Haiglate Liit palus kaaluda võimalust hüvitada ühe tervishoiuteenuse osutaja eri asukohtades 

asuvate korpuste vahelist transporti veoteenustega, alternatiiv on vastav kulu kajastada üldkuludes. 

Üldkuludesse suunamine võib motiveerida hoonete optimaalsemat kasutust või optimaalse 

kasutuse eeldusel, hoonete koondumist, mis nõuab suuri investeeringuid (tõstavad 

tervishoiuteenuse hinda). Üldkuludes kajastamisega kaasneb eeldatavasti suurem lisakulu, kui 

eraldi tasustamise korral, sest kõikidel asutustel ei ole korpuseid eri asukohtades - ressursid 

suunatakse kõikidele asutustele, ka neile kellel sellega seotud kulusid ei ole.  

 

2. Taotletava tervishoiuteenuse kulud  

Tulenevalt referentshaiglate kasutus- ja kuluandmetest on veoteenuste piirhinnad järgmised: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täpsemad arvutused on leitavad Lisast 1. 

 

 

 

 

3. Kulutõhususe analüüs 

Teenuse 

kood 
Teenuse nimetus 

Piirhind 

2018 

Piirhind 

2019 

3071 Haige, surnu ja/või doonorelundi vedu – 1 km 0,38 0,75 

3074 Edasi-tagasivedu parvlaevaga - Kuressaare Haigla SA 30,68 35,458 

3074 Edasi-tagasivedu parvlaevaga - Sihtasutus Hiiumaa Haigla 40,9 71,24 

3079 Surnu vedu sõidukiga (v.a. parvlaeval) 0,38 0,75 

3085 Doonorelundi, retsipiendi või haige vedu lennukiga – 1 tund 2820 2820 

3086 Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus 945,29 889,177 



Kulutõhususe hindamine ei ole asjakohane, kuna tegemist on olemasoleva veoteenuse piirhinna 

muutmise taotlusega. 

4. Ravikindlustuse eelarve mõju prognoos 

 

4.1. Taotletava teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse eelarvele  

 

Arvestades referentsasutuste kasutus- ja kuluandmete põhjal leitud piirhindu ja teenuste mahtusid 

2017. aastal, on hindade muutmisega kaasnev lisakulu 428 619 eurot.  

 

 

Vestlusel raviasutustega ilmnes, et kuni esmase rakendustingimuste täpsustamiseni (2017. aastaks) 

kodeeriti veoteenuseid ka korpuste vaheliseks transpordiks. 2016. aastal vastaval teenusel 

rakendustingimust ei olnud, kuid vaikimisi mõistis haigekassa selle all asutuste vahelist transporti. 

2017. aastal lisati tingimus, mille kohaselt on tegemist asutuste vahelise transpordiga. 

Tervishoiuteenuse osutaja korpuste vahelise transpordi kodeerimisega kaasnev lisakulu on 

246 486 eurot. Vastav tulemus saadi 2016. ja 2017. aasta mahtude võrdlusest.  

 

Teenuse 

kood Teenuse nimetus 

Korrad 2016 

kokku 

Korrad 2017 

kokku 

Piirhind 

2019 

Lisakulu 

2019 

3071 Haige, surnu ja/või doonorelundi vedu – 1 461 522 1 132 873 0,75 246 486 

 
 

 

4.2. Patsiendi poolt tehtavad kulutused 

Puuduvad. 

 

4.3. Teenuse väär- ja liigkasutamise tõenäosus ja majanduslikud mõjud 

 

Kehtivad rakendustingimused ei võimalda veoteenuste väär- ja liigakasutamist. Samas praegune 

situatsioon, kus transporditeenuste maksumus on selgelt alahinnatud, võib tekitada olukorra, kus 

haiglad tellivad transpordisõitudeks läbi Häirekeskuse operatiivvalves olevaid kiirabibrigaade. See 

omakorda vähendab elutähtsa teenuse kättesaadavust. 

Teenus

e kood 
Teenuse nimetus 

Hulk2 

2017 

kokku 

Piirhin

d 2018 

Piirhin

d 2019 

Lisakul

u 2019 

3071 Haige, surnu ja/või doonorelundi vedu – 1 km 
1 132 

873 
0,38 0,75 419 163 

3074 Edasi-tagasivedu parvlaevaga ( Kuivastu – Virtsu) 112 30,68 35,458 533 

3074 Edasi-tagasivedu parvlaevaga (Heltermaa-Rohuküla) 222 40,9 71,24 6 735 

3079 Surnu vedu sõidukiga (v.a. parvlaeval) 74 0,38 0,75 2 748 

3085 Doonorelundi, retsipiendi või haige vedu lennukiga – 1 tund 2 2820 2820 0 

3086 
Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude 

kullerteenus 
10 945,29 889,177 -561 

Kokku         428 619 



 

4.4. Kohaldamise tingimuste vajalikkus tervishoiuteenuse ohutu ja optimaalse kasutamise 

tagamiseks 

Puudub. 

 

5. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Transporditeenuste ülevaatamine       

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa       

Teenuse alternatiivid Ei       

Kulutõhusus  Kulutõhususe hindamine ei ole 

asjakohane, kuna tegemist on 

olemasoleva veoteenuse piirhinna 

muutmise taotlusega 

 

      

Omaosalus Ei       

Vajadus Analoogne eelnevate aastatega       

Analoogne eelnevate aastatega       

Teenuse piirhind • Haige ja/või doonorelundi 

vedu tervishoiuteenuse 

osutaja sõidukiga (v.a kiirabi) 

– 1 km 0,75 eurot 

• Edasi-tagasivedu parvlaevaga 

(Kuivastu - Virtsu) 35,46 

eurot 

• Edasi-tagasivedu parvlaevaga 

(Heltermaa-Rohuküla) 71,24 

eurot 

• Doonorelundi või retsipiendi 

vedu lennukiga – 1 tund 2820 

eurot 

• Vereloome tüvirakkude ja 

terapeutiliste rakkude 

kullerteenus 889,177 eurot 

      

Kohaldamise tingimused Ei       

Muudatusest tulenev lisakulu 

ravikindlustuse eelarvele aastas 

kokku 

428 619 eurot (hinna muutus) ja 

246 486 eurot (korpuste vaheline 

transport) 

      

Lühikokkuvõte hinnatava teenuse 

kohta  

 

 

Piirhinna muudatused kooskõlastada 

Eesti Haiglate Liiduga. Vajalik kokku 

leppida tervishoiuteenuse osutaja 

korpuste vahelise transpordi kulude 

katmine. 

      



 

 

 

 

 


