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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile  

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel  

 Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 

Taotluse number 3051 

3054 

3055 

 

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;  

Teenuste hind ei muutu. 

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Antud taotluste puhul ei ole vajalik kulutõhusust hinnata, kuna tegemist on 

tervishoiupoliitilise otsusega. 

 

3. Teenuse lühi- ja pikaajaline mõju ravikindlustuse kulude eelarvele, sealhulgas 

tuuakse eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste 

eelarvele; 

 

 Baasraha 

2015 aasta esimeses kvartalis tasuti 55 nimistule baasraha koefitsiendiga 1,5, kellel on 

mitu vastuvõtukohta ja kes vastavad Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu §3 lg 

5 kirjeldatud tingimustele. 

 Lisaks on Terviseamet kinnitanud 11 nimistule ajutise asendaja. Ajutistest 

asendajatest teenindab mitut nimistut 10 perearsti ja seega tasutakse neile baasraha 

kahe nimistu eest.  

 

 Kauguse lisatasu 

 

2015. aasta esimeses kvartalis said 191 nimistut kauguse lisatasu. Neist 131 asub 20–

40 km kaugusel lähimast haiglast ja 60 kaugemal kui 40 km lähimast haiglast. 

Kauguse tasu saajatest oli  9 perearsti  Terviseameti poolt määratud ajutised 

asendajad. Nendest 6 saab kauguse tasu mõlema teenindatava nimistu eest. 

 

  Nimistute arv 

Teenuse 

piirhind 

Kulu kokku 

aastas 

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale 

perearstile 10 976,28 117 154 
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Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava 

perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 

20–40 km kaugusel 2 133,65 3 208 

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava 

perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast 

kaugemal kui 40 km 4 382,94 18 381 

      138 742 

 

Kokku tasutakse asendatavatele nimistutele kahe kordselt baasraha ja kauguse lisatasu 

138 742 euro ulatuses.  

 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega;  

Nimetatud taotluste alusel teenutse piirhinna muutmine  ei oma mõju teistele 

erialadele. 

 

5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Puuduvad, kuna üldarstiabi rahastatakse kulumudeli baasil võrdselt. 

 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste. 

 

Läbi seniste kohaldamistingimuste tuleb reguleerida, kuidas tasustada nimistuid, 

kellele on Terviseamet ajutiselt kinnitanud mitu nimistut. Juhul, kui ajutiseks 

asendamiseks on perearstile kinnitatud mitu nimistut ning perearst ei suuda tagada 

võrdväärset kättesaadavust mõlemale nimistule või mõlemaid nimistuid teenindatakse 

ühes ja samas tegevuskohas tuleks teenustele rakendada koefitsient.  

 

  

Nimistute 

arv 

Teenuse 

piirhind 

Kulu 

kokku 

aastas 

Koefitsient 

0,5 

Koefitsient 

0,25 

Koefitsient 

0,8 

Baasraha kinnitatud 

nimistuga töötavale 

perearstile 10 976,28 117 154 58 577 29 288 93 723 

Lisatasu, kui kinnitatud 

nimistuga töötava 

perearsti tegevuskoht 

asub lähimast haiglast 

20–40 km kaugusel 2 133,65 3 208 1 604 802 2 566 

Lisatasu, kui kinnitatud 

nimistuga töötava 

perearsti tegevuskoht 

asub lähimast haiglast 

kaugemal kui 40 km 4 382,94 18 381 9 191 4 595 14 705 

Kulud kokku     138 742 69 371 34 686 110 994 

Kokkuhoid       69 371 104 057 27 748 
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Rakenduskriteeriumi kehtestamine vajab Terviseameti kooskõlastust, kuna see 

võib mõjutada perearstide huvi olla nimistule ajutiseks asendajaks. Sellisel juhul 

võib teatud maapiirkondades väheneda perearstiabi kättesaadavus, kuna 

perearstidel puudub motivatsioon olla ajutiseks asendajaks kuni Terviseamet leiab 

nimistule uue perearsti. 

7. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:  

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile  

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel  

 Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km 

      

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa       

Teenuse alternatiivid Teenuste rakenduskriteeriume mitte muuta       

Kulutõhusus  Ei hinnata       

Omaosalus Puudub       

Vajadus Vajadus on muuta teenuste rakendamiskriteeriume, et 

ühtlustada rahastamine tegeliku praktikaga. 

      

            

Teenuse piirhind Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - 

976,28 

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast 20–40 km kaugusel - 

133,65 

 Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti 

tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km  

- 382,94 

      

Kohaldamise 

tingimused 

Teenuse kohaldamise tingimusena koefitsiendi 

rakendamine võimaldaks olenevalt koefitsiendi määrast 

kokkuhoidu 0,2 koefitsiendi rakendamisel 104 057 

eurot. 

      

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Lisakulu puudub, teenuse rakendustingimuse 

kehtestamisest tekiks sääst üldarstiabi eelarvele 

maksimaalselt 138 742 euro ulatuses. 

      

Lühikokkuvõte 

hinnatava teenuse kohta  

Kuna hetkel on baasraha ja kauguse lisatasu rahastamine 

asendatavale nimistule üks boonuseid nimistu 

asendajale, siis koefitsiendi rakendamine rahastamisel 

vajab kooskõlastust terviseametiga. Koefitsiendi 

rakendamine võib vähendada perearstide huvi olla 

nimistule ajutiseks asendajaks, mis võib 

lõppkokkuvõttes vähendada üldarstiabi kättesaadavust, 

kui nimistule arsti ei leita. 

      

 


