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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Koduõendusteenus 

Taotluse number 886 

 

1. Taotluse lühikokkuvõte;  

Koduõdede Seltsingu ja Eesti Õdede Liidu tervishoiuteenuste loetelu muutmisettepaneku 

eesmärgiks on lisada uus teenus koduõdede transpordikulude osas. 2011. aastas viis 

Koduõdede Seltsing koduõdede seas läbi küsitluse, mille tulemuste kohaselt on üheks 

tõsisemaks probleemiks suured kulutused transpordile. Linnapiirkonnas on koduõdede 

tegevusraadius 5-45 km ning maapiirkonnas ligi 100 km. Koduõdede Seltsingu andmetel 

ületavad tegelikud transpordikulud hinnamudelis transpordile planeeritud kulutusi. 2014. 

aastal on Koduõdede Seltsing esitanud ettepaneku jätkata taotluse menetlemist. 2014. 

aastal esitasid analüüsiks tarvilikud kuluandmed SA Ülikooli Kliinikum (TÜK) ning 

Õendusteenused OÜ. 

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Alternatiivsed teenused puuduvad. 

3. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus 

Teenuseosutajate 2013. aasta andmete põhjal leiti kulu ühe visiidi kohta ja kulu ühele 

kilomeetrile. Teenuseosutajate kuluandmetel leitud kulu ühele visiidile ja kulu ühele 

kilomeetrile on esitatud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Teenuseosutajate kulud transpordile 

   Õendusteenused OÜ TÜK 

Kulu 1visiidile 4,84 0,71 

Kulu 1km 0,30 0,16 

 

Kulu ühe visiidi kohta sisaldab endas kõiki kulusid transpordile (ka auto  hoolduskulu) 

ning ka kulusid ühistranspordile, mis on jagatud aastase visiitide arvuga. Kulu ühele 

kilomeetrile sisaldab endas kogukulusid transpordile, mis on jagatud aastase 

kilometraažiga. Keskmine kulu ühele visiidile on  1,16 eurot ja keskmine kulu ühele 

kilomeetrile 0,23 eurot. 

Hetkel on hinnamudelis transpordikuluks arvestatud 1,92 eurot visiidi kohta, mis ületab 

SA Ülikooli Kliinikumi kulu visiidi kohta. OÜ Õendusteenuse kulu on samas 4,84 eurot 

visiidi kohta ning 0,30 eurot km kohta, mis ületab oluliselt kulumudelis kehtivat hinda. 

Kuna aga kahe referentsasutuse keskmine on madalam, kui hetkel kulumudelis rahastatav 

transpordikulu, siis oleks transpordikulude tõstmine põhjendamatu. 

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

eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele; 

Taotluse tulemusel teenuse piirhind jääks muutumata. Sellest tulenevalt ei esine rahalist mõju 

teenust osutavatele lepingupartneritele. 
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5. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos 

teiste erialadega;  

6. Ei muutu. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Taotlus on esitatud teenuse ühe komponendi ehk transpordi kulu tõstmiseks. Seega 

piirhinna tõus ei mõjuta teenuse väär- või liigkasutamist. 

 

7. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Teenuse piirhinna muutus ei ole põhjendatud ning optimaalse kasutuse tagamiseks ei ole 

sellest tulenevalt vajalik rakendada teenuse kohaldamise tingimusi. 

 

8. Kokkuvõte 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Koduõendusteenus  

Ettepaneku esitaja Koduõdede Seltsing ja Eesti Õdede Liit       

Teenuse alternatiivid Olemasolev teenus sellesse arvestatud transpordikuluga       

Kulutõhusus  Ei ole vajalik hinnata       

Omaosalus Puudub       

Vajadus Ei ole vajalik välja tuua, kuna hinnamuutus ei ole 

põhjendatud. 

      

Teenuse piirhind Hetkel hinnamudelis kulu transpordile 1,92 eurot; keskmine 

visiidi kulu taotlusele lisatud andmete põhjal 1,16 eurot. 

 

Kohaldamise tingimused  Kohaldamise tingimused ei ole vajalikud       

Muudatusest tulenev 

lisakulu ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

Transpordikulude suurendamine ei ole põhjendatud  ei ole 

lisakulu arvestatud. 

      

Lühikokkuvõte hinnatava 

teenuse kohta  

Transpordikulude tõstmine pole põhjendatud, sest hetkel 

hinnamudelis olev transpordikulu ühe visiidi kohta on 

kõrgem kui teenuseosutajate kulu ühele visiidile 

      

 

 

 


