
Kuni 900
miljonit eurot
on Eesti Haigekassa eelarve 
puudujääk 2035. aastal, kui ei 
muudeta tänast rahastamis-
mudelit. 

Uuringu „Eesti tervishoiu tulevik – tervisekindlustuse 
kvantitatiivse mudeli tulemused ja metoodikaaruanne“ 
viisid läbi Merilen Laurimäe, Kaupo Koppel ja Kadri 
Arrak Arenguseire Keskuse tellimusel

Uuringu kontakt: Magnus Piirits, Arenguseire 
Keskuse tuleviku tervishoiu uurimissuuna juht, 
magnus.piirits@riigikogu.ee.

Väljakutse
Tervisekindlustuse rahastamine 
toetub väga suurel määral siht-
otstarbelisele sotsiaalmaksule, 
mis on omakorda seotud 
töötamisega. See ei ole juba 
lähikümnendil jätkusuutlik 
mudel.
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MILLINE ON RAVIKINDLUSTUSE
PIKAAJALINE JÄTKUSUUTLIKKUS?

2035

2020

349 1816 114 350 316 306 195

173 773 59 115 148 179 102

Üldarstiabi kulud

Eriarstiabi kulud

Hambaravikulud

Muud tervishoiuteenuste kulud

Soodusravimid

Töövõimetushüvitised

Muud kulud

•   Inimeste omaosalus tervishoiu kogukuludes on 24%, olles 

jõudnud rahvastiku tervise arengukavas seatud maksi-

maalse piirini (25%). Kui omaosalus suureneb samas tempos 

viimaste aastatega, võib see 2035. aastaks jõuda 50%-ni.

•   Hambaravist on rahalistel põhjustel loobunud kuni 30% 

inimestest. Täiskasvanutele hambaravi pakkumisega 

sarnaselt alaealistega kaasneks kulude kasv 55 miljonit 

eurot. Samas tähendaks universaalne hambaraviteenus 

inimeste omaosaluse vähenemist tervishoiukuludes 17%-ni.

•   Perearstiteenuste laiendamine kõigile elanikele koos 

soodusravimite võimaldamisega suurendaks haigekassa 

kulusid 19 miljonit eurot aastas.

•   Dividendide, renditulu ja muude tulude ravikindlustus-

maksuga maksustamine tooks haigekassale kuni 180 miljoni 
euro võrra suuremad aastased tulud. Alla 19-aastaste eest 

haigekassale eraldiste tegemine sarnaselt mittetöötavate 

pensionäride eest makstava eraldisega tooks juurde 

240 miljonit eurot aastas.  

•   700 miljoni võrra paraneks rahaline heaolu aastas, kui 

alkoholi liigtarvitamise tõttu kaotatud eluaastad vähe-

neksid 51 000-lt 40 000-le. 

•   Ligi kaks korda rohkem ehk 1,5 miljardi ulatuses 

suureneks heaolu raviga välditava suremuse näitaja 

paranemises Euroopa keskmise tasemeni.
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TERVISKINDLUSTUSE JA RAHASTUSALLIKATE
VALIKUD ERINEVATES STSENAARIUMIDES

ENDISTVIISI EDASI

Eriilmelisem tervise-käitumine ja 

kitsas tehnoloogia ning praeguse 

tervisekindlustussüsteemi 

jätkumine.

Inimese omaosalus kasvab 342 eurolt 

710 euroni 2019. aasta hindades.

2035. aastal ulatub defitsiit 

900 miljoni euroni aastas.

(BAASSTSENAARIUM)

POOL
REHKENDUST

Tervisepööre ja kitsas tehnoloogia 

ning kõiki kattev esmatasandi 
tervishoid koos soodusravimitega.

Inimese omaosalus püsib 342 eurol 

2019. aasta hindades, aga puudujääk 

kaetakse maksurahaga.

Haigekassa kuludele lisandub 

19 miljonit aastas 2021. aasta 

hindades.

PRAGMAATILINE
MAAILM

Tervisepööre ja lai tehnoloogia ravis 
ning üldine tervisekindlustus koos 

eraõigusliku omaosalust katva 
kindlustusega.

Tööealistel oleks erakindlustuse 

makse 570–820 eurot 2019. aasta 

hindades. Laste ja pensioniealiste 

kindlustusmakse katab riik.

Haigekassa kuludele lisandub 

79 miljonit aastas 2021. aasta 

hindades.

TERVISHOIU
UNELM

Tervisepööre ja lai tehnoloogia enne-

tuses ja ravis ning üldine tervisekind-

lustus koos haigekassa rahastatavate 

teenuste valiku laiendamisega (hamba-

ravi, vaimne tervis, geenikaart).

Inimese omaosalus väheneb 342 eurolt 

250 euroni 2019. aasta hindades.

Haigekassa kuludele lisandub 

142 miljonit 2021. aasta hindades, 

millele tuleb ühekordse kuluna 

juurde geenikaart (55 miljonit).

•   Eriilmelisem tervisekäitumine – keskmiselt jätkub 

senine käitumismuster.

•   Tervisepööre – inimesed võtavad suurema vastutuse 

oma tervise hoidmisel.

•   Kitsas tehnoloogia – tehnoloogiad on olemas, aga kõiki 

ühiskonnagruppe hõlmavaid lahendusi kasutusel ei ole.

•   Lai tehnoloogia – tervise digitehnoloogiad ja seadmed 

on enamikule inimestele kättesaadavad. Kaudselt saavad 

sellest abi kõik.
Eraldised

alla 19
aastaste eest

Sotsiaalmaksu
tõus 2%

Sotsiaalmaksu
jagamine töötaja

ja tööandja
vahel

Kõikide
muude tulude
maksustamine
ravikindlustus-

maksuga

Vaimne
tervis

Hamba-
ravi

Geeni-
kaart

kõigile

Üldine
tervise-

kindlustus 

Kogu
DNA

Vaimse
tervise

otsesed ja
kaudsed

kulud

TERVISHOIDU LISATULUDE SAAMISE 
VÕIMALUSED (MILJONITES EURODES AASTAS)

LISANDUVATE TEENUSTE KULU

244
200 187 183

8 55 55 79

250

570


