


 Hetkel kehtiv tegevuspõhine kuluarvestuse metoodika (ABC-activity 

based costing) töötati välja 2005. aastaks. 

 Antud metoodika põhineb põhjuslikul seosel osutatavate teenuste, 

teenuse osutamiseks vajalike tegevuste ja tegevuste läbiviimiseks 

vajalike ressursside vahel. 

 Tegevustele kantakse peale kulud vastavalt tegevuste iseloomule ja 

mahule. Antud lähenemine võimaldab mõista, milleks ressursse 

kasutatakse.

 Metoodika töötati välja 1980-ndate teises pooles CAM-I (Consortium 

for Advanced Manufacturing International) poolt ning on laiemalt 

kasutamist leidnud alates 90-ndatest aastatest. 



 Piirhindade läbipaistvuse ja põhjendatuse tagamine, s.t. kõik 

osapooled peavad aru saama, millest koosneb teenuse hind ning 

miks see nii on. 

 Mudeli erinevate sisendite läbipaistva arutelu võimaldamine. 

Mudeliga on võimalik hinnata sisendi muutusest tingitud mõjusid 

kõikidele teenuste piirhindadele. Mudeli abil on võimalik hoida kogu 

loetelu korrektsena. 



 Metoodika töötati välja 2005. aastal

 Soov oli saada hinnangut hetkel kehtiva metoodika raames

kasutusel olevate põhimõtete ajakohasuse kohta

 Auditi koostas AS PricewaterhouseCoopers Advisors

 Eesmärgiks ei olnud analüüsida hinnakujundusmetoodika või  

tasutamismeetodite valikut

 Haigekassa jätkab olemasoleva metoodika analüüsimist ja 

vajadusel täiendamist



Tuvastada haigekassa hinnakujundusmetoodikas võimalikke 

parenduskohti ning esitada ka võimalusel ettepanekuid kitsaskohtade 

likvideerimiseks.

Kas protsess ja tegevused, kuidas kulusid kirjeldatakse ja ressursse 

kuludega seotakse, on kõige optimaalsemad.



 Milliste kulude osas on erinevused raviasutuste ja hinnamudeli vahel 

kõige suuremad?

 Kas ja milliste ressursimaksumuste automaatne muutmine võiks olla 

võimalik?

 Kas ja mil moel peaksid olema diferentseeritud meditsiinipersonaliga 

seotud kulud?

 Kuidas on mõistlik kajastada pindade suuruseid ja kulutusi?

 Kuidas arvutatakse seadmete ja pindade optimaalne kasutusaeg?

 Kus ja kuidas peaks olema kajastatud meditsiiniseadmete personali 

koolituskulu?

 Kas personali koolituskulu kaetakse piisavas mahus?

 Kas üldressursside sidumise loogika hinnamudelis endisel 

ajakohane?

 Kas hinnamudeli tehniline keskkond on ajakohane ning riskid 

maandatud?



Tervikliku ülevaate andmiseks viidi läbi järgmised toimingud:

 Informatsiooni kogumine avalikest teabeallikatest;

 Informatsiooni ja alusandmete hankmine haigekassalt;

 Intervjuude läbi viimine haigekassa kulumudeli toimimise eest

vastutavate esindajatega;

 Grupiintervjuude läbi viimine viie Eesti haigla (PERH, TÜK, ITK, 

Pärnu, Rakvere) esindajatega;

 Näidete ja praktikate hankimine PwC globaalsest võrgustikust;

 Informatsiooni analüüs ning selle põhjal järelduste ja hinnangute 

koostamine.



 Eesti Haigekassa hinnakujundusmetoodika on vahend 

tervishoiuteenusele hinna kehtestamiseks, arvestades riigi 

rahaliste ressursside piiratusega. 

 Erinevatel osapooltel on erinevad nägemused ning kohati ka 

vastandlikud huvid hinnakujundusmetoodika osas

 AS PricewaterhouseCoopers Advisors’i analüüs on võtnud arvesse 

kogu auditeerimise protsessi läbiviimise käigus saadud 

informatsiooni



 Üldjoontes on hinnamudel kontseptsioonis toimiv ning sobib 

ravikulude hüvitamiseks. 

 Tegemist on suhteliselt detailse ja põhjaliku mudeliga. 

 Jõuti järeldusele, et Eestis kasutatav süsteem on üks detailsemaid

ja täpsemaid ravikulude hüvitamiseks.

 Metoodika püüdleb optimaalsuse ning kuluefektiivsuse poole ja 

motiveerib raviasutusi kasutama aina efektiivsemaid meetodeid 

teenuste osutamiseks.



 Hinnakujundusmetoodika eesmärgid ei ole kõigi osapoolte vahel 

täna ühtselt mõistetavad (tegelike kulude määramine vs  

rahastamisvahend haiglate finantseerimiseks)

 Kehtiv metoodika töötati välja eesmärgiga  välja selgitada 

tervishoiuteenuste optimaalne maksumus, mis on samaaegselt 

teenuste õiglase finantseerimise aluseks (kulude optimeerimise 

motivatsioon)

 Samas ei ole auditeerijate hinnangul hinnamudelisse kirjeldatud 

kulutasemeid tihti võimalik faktidele tuginevalt põhjendada kui 

optimaalsetena



 Optimaalse hinnataseme väljaselgitamine peaks auditeerijate 

hinnangul olema järgmine - kaardistada raviasutuste tegelikud 

kulud ning selle baasilt liikuda edasi optimaalsete kulude 

määramisele kasutades võrdlusanalüüsi meetodeid. 

 Seega oleks hetkeolukorras läbipaistvate optimaalsete hindade 

kehtestamiseks vajalikud täpsed ning kontrollitavad ressursside 

kuluandeid (kasutus ja makusmused) raviasutustelt ning 

metoodiliselt tugev võrdlusanalüüs 

 Võrdlusanalüüs võib olla üles ehitatud erinevatele põhimõtelele  -

referentshaiglate võrdlus, võrdlus välisriikide tervishoiuteenuste 

kulude suhtega; võrdlus vajalike tehtavate kuludega (näiteks, mis 

kriteeriumitele peab vastama IT süsteem, sellest tulenevalt kui palju 

maksab sellise IT süsteemi hankimine ja ülevalpidamine)



Teenuse standardhind

Optimaalne hind, mida haigekassa teenuste eest tasub. Optimaalse

hinna määramisel on oluline roll tegeliku ressursi kasutuse ja 

maksumuste kogumisel ning võrdlusanalüüsidel.

Teenuse piirhind

Tegelik finantseerimishind, mis on üldjuhul standardhinnaga võrdne. 

Muutes piirhind standardhinnast erinevaks saab sihipäraselt teenuste 

kasutust soosida või pärssida ehk kasutada tervishoiupoliitika 

vahendina. Piirhindada muutmist standardhindadest erinevaks ei tohiks 

kasutada näiteks koormuste reguleerimiseks (voodipäevades minutite 

suuredamine).



Teenuse hind konkreetse raviasutuse kohta

Haiglate tegevuspõhine kuluarvestus, mis toimuks kõikides 

raviasutustes ühtse metoodika alusel. Kuluarvestuse tulemusena 

tuvastaks raviasutus teenuste hinnad enda raviasutuse kohta. Vastava 

juhtimisinfo kogumine ja analüüs peaks olema iga haigla vastutusalas.

Arvestusest saadav kasu:

 Igal haiglal tekib võimalus tuvastada oma sisemisi ebaefektiivsusi 

ning fokusseeritult õppida teiste haiglate parimatest praktikatest;

 Raviasutuste ja haigekassa vahel tekib läbipaistev ning 

argumenteeritud diskussioon optimaalsete kulude osas



 Muudatuste sujuvamaks elluviimiseks soovitati hinnakirja uuendusi 

läbi viia sagedamini. Samuti soovitati lisada dünaamilisi iga-

aastaselt muudetavaid muutujaid ning hinnamudelis leida 

täiendavaid ressursse, mida üle erialade ära siduda (nt levinuimad 

seadmed, materjalid)

 Muudatused soovitati kasutusel olevas hinnamudelis läbi viia 

komplektselt mitmes vastassuunalise rahalise mõjuga valdkonnas 

korraga

 Soovitati järgida ühtlast lähenemist ressursikulude kirjeldamisel 

(kokku leppida kirjeldamise detailsuse astmes)



Analüüsi kohaselt on hinnamudel tänasel kujul mõnevõrra jäik. 

Kasutades automaatselt muutuvaid sisendparameetreid  on 

võimalik hoida hinnamudeli komponendid aktuaalsetena, kuid selleks 

peavad sisendparameetrid enne korrigeerimist olema juba optimaalsel 

tasemel.

Näited:

 Tarbijahinnaindeks (THI) – kommunaal-, transpordi- ja muude 

sarnaste tegevuskulude korrigeerimiseks;

 Ehitushinnaindeks - hoonete ehitushinna komponendi 

korrigeerimiseks.



Üldjoontes ollakse antud diferentseerimise süsteemiga rahul, kuid 
auditeerijad tuvastasid turuosapooltelt kohatist soovi ning vajadust 
täiendavaks diferentseerimiseks (mis oli ka antud uurimusküsimuse 
püstitamise põhjuseks).

Võimalusi täiendavaks diferentseerimiseks on mitmeid:

 Diferentseerida arstide palgakulud täiendavalt staaži alusel;

 Diferentseerida palgakulud erialade kaupa;

 Diferentseerida palgakulud funktsiooni kaupa

Diferentseerimise rakendatavuse peamiseks eelduseks on vastava 
detailsusega usaldusväärsete alusandmete olemasolu. Samuti rõhutamti, et 
erialade kaupa diferentseerimine võib tekitada olulisi sisepingeid



Hinnamudelis kajastuv tööjõukulu ei vasta tegelikule olukorrale 

referentshaiglates. 

Kitsaskohad:

 Puudub põhjendatud argumentatsioon vastava kulu optimaalsuse 

tõestamiseks;

 Puudub adekvaatne ülevaade sellest, kui efektiivselt haiglad 

tööjõuressurssi rakendavad;

 Tähelepanu vajavad ka optimaalse tööaeg (näiteks tegelik 

koolituspäevade arv);

 Muudatuste tegemisel peab silmas pidama, et optimaalne tööaeg  

on otseselt seotud teenustes kajastuva personali aja mahuga



Võrreldes referentshaiglate koolituskulusid hinnamudelisse kirjeldatud 

koolituskuludega on koolituskulud kaetud. Samas finantseerib koolitusi 

ka erasektor. 

Ettepanekud:

 Vastu võtta poliitiline seisukoht, kas erasektor võib tegeleda 

meditsiinipersonali koolitamisega või mitte;

 Koolituskulude sihtfinantseerimine riigi või haigla omaniku poolt. See 

eeldaks toimiva pädevushindamissüsteemi loomist ning 

järelevalvesüsteemi juurutamist.



Omandamaks täpsemat ülevaadet pindade tegelikest suurustest ja 

kulutustest, soovitati lõpule viia pindade kaardistamine.

Täiendavalt soovitati kaaluda järgmist:

 Jätta finantseerimismehhanism tänasele mudelis olevale kujule, kuid 

toetada haiglates riigi ja/või omanike poolt adekvaatsete 

kontrollmehhanismide loomist;

 Haiglate põhikorpuste finantseerimine viia hinnamudelist välja 

ning rahastada edaspidi mitte haigekassa poolt vaid riigi 

sihtfinantseerimise alusel.



Haigekassal puudub selge ülevaade kulumaterjalide tegelikust 

kulust.

Ettepanekud:

 Kehtestada süsteemne kord, aruandevormid ning juhendid, 

kuidas materjalide kulude üle arvestust peetakse. See loob 

võimaluse nii tegelikku materjalikasutust peegeldavate andmete 

kandmiseks konkreetse eriala teenusekirjeldustesse kui ka mudeli 

sisendite osas kontrollprotseduuride teostamiseks.

 Lisaks komplektide süsteemi korrastamisele tuleks ka 

üksikmaterjalide (L-koodiga meditsiiniseadmed) koguste ning 

hindade osas täpsemaid andmeid koguda.



Tänasel hetkel on eelkõige haiglate hulgas ebaselgust ja arusaamatust 

selle suhtes, kuidas üldressursse hinnamudelis arvestatakse.

Ettepanek:

 Koostada ja kehtestada konkreetsed üldkulude kajastamise ja 

arvestamise põhimõtted



 Korrastada standardhindade ja piirhindade käsitluse põhimõtteid;

 Koostada uus lihtsustatud vorm raviasutuste kogukulude 

võrdlemiseks (Sotsiaalministri määruse nr 9 lisa 12 vorm). Koostöös 

raviasutuste finantsteenistustega kokku leppida täpsed kulude 

jaotamise põhimõtted;

 Selgitada välja, kui suur mõju on lisa 12 analüüsides tasulistel 

teenustel;

 Selgitada koostöös raviasutuste finantsteenistustega kui täpsed on 

erialade kaasajastamise raames raviasutuste esitatavad 

materjalikulud; 

 Optimaalse tööaja käsitluse kokku leppimine arvestades seost 

teenustes sisalduva tööajaga;

 Jätkata raviasutuste pindade hinnamudelis kajastamise käsitlust 

lähtudes esmase analüüsi tulemustest;

 Leida võimalusi tehnilise keskkonnaga seotud isiku- ning 

süsteemiriskide maandamiseks.



. 

 Välja töötada võrdlusmeetodite variandid optimaalsete 

kulutasemete seadmiseks;

 Analüüsida automaatsete muutujate rakendamise võimalikkust 

hinnamudelis;

 Analüüsida, milliste kuluartiklite puhul oleks õigustatud hindade 

uuendamine horisontaalselt üle erialade;

 Teostada analüüs seadmete tänase tegeliku kasutusaja osas.


