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Tervishoiu rahastusprobleemi 
lahendamise võimalused



Ettekande struktuur

● Kuidas tervishoiu rahastamist analüüsida?
● Kas keegi varem ei olegi seda Eestis analüüsinud? 
● Mis viisid on lisaraha leidmiseks Tervisekassasse?
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Erakindlustuse simulatsioonid
Ravikontode simulatsioonid
Tööandjate ennetuskulud

Praxis, ASK, 
RaM, SoM

Ravikontod: seni ei ole plusse leitud
Erakindlustus: kõrged admin. kulud, mõju 
käitumisele ja efektiivsusele vähe analüüsitud
Tööandjad otse: kõrgema palgaga ettevõtted 



Tervisekassa tulude suurendamise 
simulatsioonid



Stsenaariumid

● Eraldised tervisekassasse ka kõigi pensionäride eest riigieelarvest
● Eraldised tervisekassasse laste eest riigieelarvest
● Eraldised kõigi teiste võrdsustatud isikute eest
● Sotsiaalmaksu ravikindlustusmaksu maksubaasi laiendamine samale 

baasile tulumaksubaasiga
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Baas: 6.9% SKPst 2040 
+ “Rahvastiku tervise 
arengukava”: 7.8% SKPst

Ravikindlustuse tulud: 
5.2% SKPst 

Lisasiired kokku 1.4% 
SKPst ~ käibemaksu 
määra tõus 3 pp

Laste eest: 0.8% SKPst 

Pensionäride eest: 0.5%

Muud kategooriad: 0.1%

Siirded tervisekassasse



Tervisemaks sots.maksu ravikindlustuse osa asemel

Maksubaasi 
laiendamine

Lisatulu ca 
0.4% SKPst



Kokkuvõtvalt tulemused

● Arvutused kinnitavad varasemaid Eesti kohta tehtud analüüse kulude ja 
tulude pikaajaliste prognooside ja peamiste valikuvõimaluste kohta

● Siirded tervisekassasse võrdsustatud rühmade eest kõige stabiilsem 
lisatulu allikas

● Siirete aluseks olevad maksud määravad mõju majandusele, tulude 
ebavõrdsusele

● Ravikindlustusmaksu laiendamine tulumaksubaasile toob lisatulu, ehkki 
leevendus ajutine



Täname!


