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Millest räägin?

• Palju tekib meil jäätmeid?Palju tekib meil jäätmeid?Palju tekib meil jäätmeid?Palju tekib meil jäätmeid?

• Mis on erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete omahind ?Mis on erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete omahind ?Mis on erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete omahind ?Mis on erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete omahind ?

• Kuidas kompenseerib teenust haigekassa läbi raviteenuste hindade ?Kuidas kompenseerib teenust haigekassa läbi raviteenuste hindade ?Kuidas kompenseerib teenust haigekassa läbi raviteenuste hindade ?Kuidas kompenseerib teenust haigekassa läbi raviteenuste hindade ?

• Mis siis ikka maksab roheline tervishoid?Mis siis ikka maksab roheline tervishoid?Mis siis ikka maksab roheline tervishoid?Mis siis ikka maksab roheline tervishoid?



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Olme 1 594 877 1 408 215 1 132 290 901 640 956 740 745 040 701 260 633 950 728 588 635 960 618 358
Erikäitlus 167 314 197 716 210 090 176 488 174 694 186 924 199 510 204 661 207 751 217 579 228 921
Taaskasutus 91 884 107 955 136 690 138 804 215 101
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kg/voodipäeva kohta 5,98 5,28 4,16 3,44 3,66 2,81 2,60 2,37 2,78 2,45 2,39
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Olmejäätmeid voodipäeva kohta



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

vp-le
erikäitlus 0,49 0,54 0,56 0,53 0,56 0,60 0,63 0,66 0,68 0,73 0,76

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80
ki

lo
gr

am
m

id

Erikäitlust vajavaid meditsiinilise jäätmeid voodip äeva kohta
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2011 2012 2013 2014 2015
vp-le

taaskasutus 0,34 0,40 0,52 0,54 0,83
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Taaskasutatavaid jäätmeid voodipäevale



• Projekti alguses oli arvestuslik erikäitlust vajavate Projekti alguses oli arvestuslik erikäitlust vajavate Projekti alguses oli arvestuslik erikäitlust vajavate Projekti alguses oli arvestuslik erikäitlust vajavate 
meditsiiniliste jäätmete kogus 65 tonnimeditsiiniliste jäätmete kogus 65 tonnimeditsiiniliste jäätmete kogus 65 tonnimeditsiiniliste jäätmete kogus 65 tonni

• 2004.a. prognoositi 113 tonni2004.a. prognoositi 113 tonni2004.a. prognoositi 113 tonni2004.a. prognoositi 113 tonni

• 2005.a. prognoositi  kliinikumi tervishoiu riskijäätmete 2005.a. prognoositi  kliinikumi tervishoiu riskijäätmete 2005.a. prognoositi  kliinikumi tervishoiu riskijäätmete 2005.a. prognoositi  kliinikumi tervishoiu riskijäätmete 
koguseks 120 tonni ( tegelik oli 130 tonni)koguseks 120 tonni ( tegelik oli 130 tonni)koguseks 120 tonni ( tegelik oli 130 tonni)koguseks 120 tonni ( tegelik oli 130 tonni)

• 2015.a. oli kliinikumi käideldud jäätmete kogus 195 tonni2015.a. oli kliinikumi käideldud jäätmete kogus 195 tonni2015.a. oli kliinikumi käideldud jäätmete kogus 195 tonni2015.a. oli kliinikumi käideldud jäätmete kogus 195 tonni

• Kasv võrreldes 2005.a. 50%Kasv võrreldes 2005.a. 50%Kasv võrreldes 2005.a. 50%Kasv võrreldes 2005.a. 50%

• 2005.a. oli olmejäätmete kogus 1594 tonni2005.a. oli olmejäätmete kogus 1594 tonni2005.a. oli olmejäätmete kogus 1594 tonni2005.a. oli olmejäätmete kogus 1594 tonni

• 2015.a. oli olmejäätmete kogus 618 tonni2015.a. oli olmejäätmete kogus 618 tonni2015.a. oli olmejäätmete kogus 618 tonni2015.a. oli olmejäätmete kogus 618 tonni

• Vähenemine 61%Vähenemine 61%Vähenemine 61%Vähenemine 61%



0,58 €/kg



Tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise omahind 2015  
versus 2005

2005.a. andmed 2015. aasta andmed

Kulu liik
Kulud kuus
EEK

Kulud
1 kg-le 
EEK

kulud 
1 kg-le 
EUR Kulud aastas Kulud kuus

Kulud 
1 kg-le

KOKKU OTSEKULUD 43 541,50 4,10 0,26 € 114 663,82 9 555,32 0,50 €

KOKKU KAUDSED 
KULUD 88 515,34 8,33 0,53 € 134 833,18 11 236,10 0,59 €

KOKKU 
ÜLDHALDUSKULUD 4 865,00 0,46 0,03 € 10 031,67 835,97 0,04 €

KOKKU KULUD 136 921,84 259 528,67 21 627,39

Keskmiselt kuus 
kg-des 10 626,00 19 076,67

KULUD 1KG-le 12,89 0,82 € 1,13 €
lisandub 
käibemaks



Kuidas on hind muutunud läbi aastate

• Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast ja  2015.a. ligi Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast ja  2015.a. ligi Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast ja  2015.a. ligi Otsekulud, mis moodustasid 2005.a. ca 32% hinnast ja  2015.a. ligi 
47% ,  on kasvanud enim:47% ,  on kasvanud enim:47% ,  on kasvanud enim:47% ,  on kasvanud enim:

– Kütteõli rohkem kui viis kordaKütteõli rohkem kui viis kordaKütteõli rohkem kui viis kordaKütteõli rohkem kui viis korda

– Töötasu rohkem kui kaks kordaTöötasu rohkem kui kaks kordaTöötasu rohkem kui kaks kordaTöötasu rohkem kui kaks korda

– Aparatuuri hooldus 6 kordaAparatuuri hooldus 6 kordaAparatuuri hooldus 6 kordaAparatuuri hooldus 6 korda

• Kaudsed kulud  (põhiliselt hoonega seotud kulud ja muud Kaudsed kulud  (põhiliselt hoonega seotud kulud ja muud Kaudsed kulud  (põhiliselt hoonega seotud kulud ja muud Kaudsed kulud  (põhiliselt hoonega seotud kulud ja muud 
tegevuskulud, samuti osakonna juhtimiskulud) moodustavad hinnast tegevuskulud, samuti osakonna juhtimiskulud) moodustavad hinnast tegevuskulud, samuti osakonna juhtimiskulud) moodustavad hinnast tegevuskulud, samuti osakonna juhtimiskulud) moodustavad hinnast 
praegu ca  50% (2005.a. 65%)praegu ca  50% (2005.a. 65%)praegu ca  50% (2005.a. 65%)praegu ca  50% (2005.a. 65%)

• Üldhalduskulud (kantseleikulud, koolituskulud jms) moodustavad Üldhalduskulud (kantseleikulud, koolituskulud jms) moodustavad Üldhalduskulud (kantseleikulud, koolituskulud jms) moodustavad Üldhalduskulud (kantseleikulud, koolituskulud jms) moodustavad 
hinnast ca 3%hinnast ca 3%hinnast ca 3%hinnast ca 3%

• 2005.a. oli 1 kilogrammi käitluse omahind 0,822005.a. oli 1 kilogrammi käitluse omahind 0,822005.a. oli 1 kilogrammi käitluse omahind 0,822005.a. oli 1 kilogrammi käitluse omahind 0,82€€€€, 2015.a. , 2015.a. , 2015.a. , 2015.a. 
1,061,061,061,06€€€€. Hind kasvas 29%. Hind kasvas 29%. Hind kasvas 29%. Hind kasvas 29%

• Erikäitlust vajavate jäätmete kogus kasvas 49%Erikäitlust vajavate jäätmete kogus kasvas 49%Erikäitlust vajavate jäätmete kogus kasvas 49%Erikäitlust vajavate jäätmete kogus kasvas 49%



Tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise hind teistes haiglates

Haigla Hind

Ida-Viru Keskhaigla 2,00 €/kg

Pärnu Haigla 2,25 €/kg

Kliinikum 1,40 €/kg välisklient

Kliinikum 0,97 €/kg siseklient

Kliinikum 1,02 €/kg ravimijäägid

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 0,84-1,08 €/kg

Ida-Tallinna Keskhaigla 1,55 €/kg

Lääne-Tallinna Keskhaigla 1,15 €/kg bioloogilised jäätmed

Lääne-Tallinna Keskhaigla 3,07 €/ kg kemikaalid

Lääne-Tallinna Keskhaigla 2,30 €/ kg ravimijäägid

Viljandi Haigla 2,30 €/kg ravimijäägid

Järvamaa Haigla 2,30 €/kg ravimijäägid

Järvamaa Haigla 1,15 €/kg bioloogilised jäätmed



Jäätmekäitlus haigekassa hinnamudelis

• Tervishoiuteenuste hinnamudelis on 1 kg hind 1,278 Tervishoiuteenuste hinnamudelis on 1 kg hind 1,278 Tervishoiuteenuste hinnamudelis on 1 kg hind 1,278 Tervishoiuteenuste hinnamudelis on 1 kg hind 1,278 €€€€/kg/kg/kg/kg

• Erinevates teenustes (761 tk) on kogused erinevad, näiteks:Erinevates teenustes (761 tk) on kogused erinevad, näiteks:Erinevates teenustes (761 tk) on kogused erinevad, näiteks:Erinevates teenustes (761 tk) on kogused erinevad, näiteks:

Kood Nimetus Ressursi kogus

4001 KONSERVVERI 1

4022 KOOSTEVERI 0,3

7115
Pindmiste haavade ekstsisioon, 

kirurgiline korrastus 0,05

7116
Mädakolde avamine ja 

dreneerimine 0,1

7129 SÄÄRE KIPS 0,05

7654 KORONAROGRAAFIA 2,5

7666
Ühe kambri kardiostimulaatori 

implanteerimine 9

21001 TONSILLEKTOOMIA 2,5

51101 KEISRILÕIGE 5

70904
KATARAKTI 

FAKOEMULSIFIKATSIOON 7



Miks ei kata hinnamudeli hind kliinikumi tegelikke kulusid 
jäätmekäitlusele

• Tervishoiuteenuste hinnamudelis ei sisaldu jäätmekäitluse komponentTervishoiuteenuste hinnamudelis ei sisaldu jäätmekäitluse komponentTervishoiuteenuste hinnamudelis ei sisaldu jäätmekäitluse komponentTervishoiuteenuste hinnamudelis ei sisaldu jäätmekäitluse komponent 876876876876
teenuse hinnas:teenuse hinnas:teenuse hinnas:teenuse hinnas:

– Mitte üheski voodipäevasMitte üheski voodipäevasMitte üheski voodipäevasMitte üheski voodipäevas

– AnesteesiateenustesAnesteesiateenustesAnesteesiateenustesAnesteesiateenustes

– VastuvõtuteenustesVastuvõtuteenustesVastuvõtuteenustesVastuvõtuteenustes

– Raseduse jälgimise teenustesRaseduse jälgimise teenustesRaseduse jälgimise teenustesRaseduse jälgimise teenustes

– EMO uutes teenustesEMO uutes teenustesEMO uutes teenustesEMO uutes teenustes

– Osades vere teenustesOsades vere teenustesOsades vere teenustesOsades vere teenustes

– Hambaravi teenustesHambaravi teenustesHambaravi teenustesHambaravi teenustes

– Paljudes uuringutes, näiteksPaljudes uuringutes, näiteksPaljudes uuringutes, näiteksPaljudes uuringutes, näiteks
• ElektrokardiograariaElektrokardiograariaElektrokardiograariaElektrokardiograaria

• JalaraviJalaraviJalaraviJalaravi

• SpirograafiaSpirograafiaSpirograafiaSpirograafia

• UretrotsüstoskoopiaUretrotsüstoskoopiaUretrotsüstoskoopiaUretrotsüstoskoopia

Konto Kululiik Kulu Lisast 12 Tulu kirjeldustest Erinevus

OST4405 Jäätmekäitlus 259 194 218 528 -40 666



Mis ikkagi on rohelise tervishoiu hind?



Kokkuvõte
• Kliinikumi olmejäätmete kogused on vähenenud 61%Kliinikumi olmejäätmete kogused on vähenenud 61%Kliinikumi olmejäätmete kogused on vähenenud 61%Kliinikumi olmejäätmete kogused on vähenenud 61%

• Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kogused on suurenenud 49%, Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kogused on suurenenud 49%, Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kogused on suurenenud 49%, Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kogused on suurenenud 49%, 
püsides viimastel aastatel suhteliselt samal tasemelpüsides viimastel aastatel suhteliselt samal tasemelpüsides viimastel aastatel suhteliselt samal tasemelpüsides viimastel aastatel suhteliselt samal tasemel

• Taaskasutatavate jäätmete kogus on kasvanud 5 aastaga kasvanud üle Taaskasutatavate jäätmete kogus on kasvanud 5 aastaga kasvanud üle Taaskasutatavate jäätmete kogus on kasvanud 5 aastaga kasvanud üle Taaskasutatavate jäätmete kogus on kasvanud 5 aastaga kasvanud üle 
kahe kordakahe kordakahe kordakahe korda

• Prügiveo kulud kliinikumis ei ole tõusnud, vaid vähenenud ca 7%Prügiveo kulud kliinikumis ei ole tõusnud, vaid vähenenud ca 7%Prügiveo kulud kliinikumis ei ole tõusnud, vaid vähenenud ca 7%Prügiveo kulud kliinikumis ei ole tõusnud, vaid vähenenud ca 7%

• Kokkuvõttes Kokkuvõttes Kokkuvõttes Kokkuvõttes ---- keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik tervishoiu keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik tervishoiu keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik tervishoiu keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik tervishoiu 
riskijäätmete riskijäätmete riskijäätmete riskijäätmete käitlemine ei käitlemine ei käitlemine ei käitlemine ei ole suurendanud ega suurenda ole suurendanud ega suurenda ole suurendanud ega suurenda ole suurendanud ega suurenda mõistlikult mõistlikult mõistlikult mõistlikult 
majandades kliinikumi kulusid, pigem on saavutatud majandades kliinikumi kulusid, pigem on saavutatud majandades kliinikumi kulusid, pigem on saavutatud majandades kliinikumi kulusid, pigem on saavutatud 
keskkonnaosakonna tubli tööga kokkuhoid.keskkonnaosakonna tubli tööga kokkuhoid.keskkonnaosakonna tubli tööga kokkuhoid.keskkonnaosakonna tubli tööga kokkuhoid.

• Ja seda kõike on tehtud vaid 4,5 operaatori jõuga, mis teeb ühele Ja seda kõike on tehtud vaid 4,5 operaatori jõuga, mis teeb ühele Ja seda kõike on tehtud vaid 4,5 operaatori jõuga, mis teeb ühele Ja seda kõike on tehtud vaid 4,5 operaatori jõuga, mis teeb ühele 
inimese kohta  10 aasta jooksul 483 tonni käideldud jäätmeid.inimese kohta  10 aasta jooksul 483 tonni käideldud jäätmeid.inimese kohta  10 aasta jooksul 483 tonni käideldud jäätmeid.inimese kohta  10 aasta jooksul 483 tonni käideldud jäätmeid.



Aitäh!Aitäh!Aitäh!Aitäh!


