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Kulutõhususe ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang 

 

Teenuse nimetus Koolitervishoiuteenus 

Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus 

Taotluse number 1014 

 

1. Teenuse kulude (hinna) põhjendatus;  

Taotluse eesmärk on vastavalt muuta koolitervishoiuteenuse piirhinda korrigeerides  

hinnas sisalduva töönõustamise kulusid. 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 100. „Koolitervishoiuteenuse osutamise õigus“ on 

enne 2010. aasta 1. septembrit koolitervishoiuteenust osutavatel arstidel õigus jätkata 

koolitervishoiuteenuse osutamist, mille hulka kuuluvad alates 2010. aasta 1. septembrist ainult õe 

tegevused, kuni 2014. aasta 31. augustini.  

Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendit uuendati Eesti Õdede Liidu töörühma poolt koostöös Eesti 

Haigekassaga 10.2012. Juhend on kooskõlastatud Eesti Õdede Liidu poolt. Tunnustatud 

tegevusjuhend on vastavalt koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingule töö teostamise aluseks ja 

kättesaadav http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/koolioe_noustamise_juhend_2012.pdf 

Koolitervishoiu piirhinda on arvestatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus, mis 

vastavalt juhendile keskmise mahuga täistööaja kohta (600 õpilase kohta) on 8 tundi/kuus (11 kuul 

aastas). Piirhinda on arvestatud selleks tegevuseks arsti tööjõuressurss. Vastavalt juhendile peaks 

nõustamine toimuma sama tasemega spetsialistide vahel (õde-õde), kui nõustaja töökogemus ja 

pädevus on tööandja poolt määratletud piisavaks viimaks läbi vastava töötaja nõustamisprotsessi.  

Põhikooli ja gümnaasiumi seadus ning tegevusjuhendi alusel tuleb haigekassa hinnangul 

nimetatud kulu tervishoiuteenuste piirhindades edaspidi korrigeerida. Vastavalt juhendile tuleb 

arvestada nõustaja ressurss õe ressursina ning nõustamisvajadus on 10 kuul aastas (puhkusekuul 

töönõustamisvajadust ei ole).  

2. Kulude võrdlemine alternatiivsete teenuste kuludega 

Alternatiivsed teenused puuduvad. 

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

eraldi välja mõju tervishoiuteenuste, ravimite ja töövõimetushüvitiste eelarvele; 

Kui nimetatud kulu tervishoiuteenuste piirhindades korrigeerida ning muuta juhendaja tasu 10-le 

kuule ning juhendaja palgakuluna arvestada õe palka, siis teenuste 3081 ja 3082 piirhind väheneks 

vastavalt 0,07 senti ning 0,36 senti pea kohta kalendrikuus. Antud muudatusega kaasneb 

ravikindlustuse eelarvele vahendite efektiivsem kasutus, tuues kaasa kulude kokkuhoiu ligikaudu 

123 629  € aastas (erikoolides kulu kokkuhoid 12 672 euro ning tavakoolides 110 957 eurot).  

 

4. Teenuse mõju teenust osutavatele erialadele planeeritavatele rahalistele mahtudele ja seos 

teiste erialadega;  

Väheneb ennetuse eelarves koolitervishoiuteenuse rahaline maht. Eelarve vähenemine 

kokku 123 629 euro ulatuses aastas.  

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/koolioe_noustamise_juhend_2012.pdf
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5. Teenuse väär- ja liigkasutamise majanduslikud mõjud 

Teenuse väärkasutamine piiratud, kuna tegemist on pearahaga ning tasustatakse vastavalt 

õpilaste arvule. Nõustamistegevuse mahtu ei korrigeerita, see jääb samale tasemele 

eelnevaga. 

 

6. Teenuse optimaalse kasutamise tagamise võimalikkus läbi kohaldamise tingimuste. 

Kohaldamistingimuste vajadus puudub. 

 
 

7. Kokkuvõte 

 

  Vastus Selgitused 

Teenuse nimetus Koolitervishoiuteenus 

Erivajadustega õpilaste 

kooltervishoiuteenus 

      

Ettepaneku esitaja Eesti Haigekassa       

Teenuse alternatiivid Koefitsiendi mitte rakendamine       

Kulutõhusus  Ei ole võimalik hinnata       

Omaosalus Puudub       

Vajadus Tavakoolide õpilasi 144 100       

Erikoolide õpilasi 3 200       

Teenuse piirhind  „Koolitervishoiuteenus“(3081) 

2,21 eurot pea kohta 

  „Erivajadustega õpilaste 

koolitervishoiuteenus“ ( 125 

õpilase kohta) 10,32 eurot pea 

kohta 

 

. 

Kohaldamise 

tingimused 

Puuduvad       

Muudatusest tulenev 

lisakulu 

ravikindlustuse 

eelarvele aastas kokku 

 Muudatusega kaasneb eelarve 

vahendite efektiivsem kasutus 

tuues kaasa 123 629 eurose 

kokkuhoiu. 
 

      

Lühikokkuvõte 

hinnatava teenuse 

kohta  

 Haigekassa esmase analüüsi põhjal oli 

hinna muutmine põhjendatud. 

 

 

Eeldab 

kokkulepet 

Eesti Õdede 

Liiduga. 

 

 


