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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Perearsti tööjõukulu päevas tundides 

Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu 

päevas tundides 

Taotluse number 999 

 

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;  

Kehtivas pearaha arvestuses on perearsti ja perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu 

7 tundi päevas, 147 tundi kuus. EPS-i hinnangul peaks perearsti ja perearsti asendaja 

tööjõukulu olema sama, mis pereõel ehk 8 tundi, 168 tundi kuus. 

Pearahasse on arvestatud arsti töötasu  7 tunni kohta päevas ehk 147 töötundi kuus, 

kuna päevas kaheksanda tunni töötasu sisaldub perearsti poolt tehtavates uuringutes 

ning perearsti enda poolt pakutavates tasulistes teenustes. Haigekassa 2014. aastal 

koostatud analüüsis selgus, et EPS-i esitatud andmete alusel uuringute kaudu 

tasustatud arsti tööaeg ning tasulistele teenustele kuluv aeg ei ületa ühte tundi 

tööpäevas. Analüüsi tulemusel oli keskmine uuringutele kuluv aeg ligikaudu 3,9 tundi 

kuus ning keskmine tasulistele teenustele kuluv aeg 3,6 tundi kuus, mis summana jääb 

alla 21 tunnikalendrikuus. 

Seega EPS on taotluses rõhutanud, et 8. töötunni tasustamise perearstidele on 

erialaseltsi esmane prioriteet. 

 

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; 

Taotluse rahuldamisel tekiks lisakulu üldarstiabi eelarvesse 3 363 981 eurot, kui 

aluseks on võetud kindlustatud isikute järgnev vanuseline jaotus: 

 

0-2 3-6 7-49 50-69 70+ 

40 600 62 799 647 211 313 595 178 726 

 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele 

ja seos teiste erialadega;  

Nimetatud taotluste alusel teenutse piirhinna muutmine  ei oma mõju teistele 

erialadele. 
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5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Puuduvad, kuna üldarstiabi rahastatakse kulumudeli baasil võrdselt. 

 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise 

tingimuste. 

Kohaldamistingimuste vajadus puudub. 

 

7. Kokkuvõte 

Esitatakse lühikokkuvõte koos hindaja selgituste ja põhjendustega tabelkujul:  

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Perearsti tööjõukulu päevas tundides 

Perearsti asendaja puhkuse ajal 

tööjõukulu päevas tundides 

      

Ettepaneku esitaja Eesti Perearstide Selts       

Teenuse alternatiivid Puuduvad       

Kulutõhusus  Ei saa hinnata       

Omaosalus Puudub       

Vajadus Perearstiabis teenindatakse 1,25miljonit 

kindlustatut. 

      

            

Teenuse piirhind Perearsti tööjõukulu päeva tundides 

tõstab pearaha piirhinda. Uus piirhind 

vanusgrupiti on järgnev:  

0-2 3-6 7-49 50-69 70+ 

6,97 5,18 3,15 4,32 5,30 
 

      

Kohaldamise 

tingimused 

Puuduvad       

Muudatusest tulenev 

lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Lisakulu Perearsti tööjõukulu taotluse 

rahuldamisel ja 168 tunni tasustamisel 

perearstidele oleks hetkel piirhindadesse 

arvestatud brutopalkade juures 

ligikaudu 3 363 981 eurot. 

Palgakokkuleppe jõustumisel 2016. 

aastast  lisakulu kasvab. 

      

Lühikokkuvõte 

hinnatava teenuse 

kohta  

2014. aastal esitatud andmete kohaselt 

on põhjendatud 8. töötunni tasustamine. 

Tulenevalt muudatusega kaasnevast 

suurest lisakulust, tuleb arvestada 

haigekassa eelarve võimalusi ja 

tervishoiupoliitilisi prioriteete. 

      

 

8. Kasutatud kirjandus 

 

Puudub 

 


