
 

 

Tervise- ja tööministri  12.08.2015 
määruse nr 36 

„Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ 
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ESMATASANDI TERVISHOIU TÕMBEKESKUSED 

 

Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Harjumaa Jüri alevik (Rae vald)* Jüri alevik (Rae vald) piirkondlik* 

Tulenevalt inimeste igapäevasest liikumisest Tallinna 
lähiümbrusest tööle võib tervishoiukorralduslikult Jüri 
olla seotud Tallinna esmatasandi tervisekeskusega 
(edaspidi ETTKga). 

Harjumaa Laagri alevik (Saue vald)* 
Laagri alevik (Saue 
vald) piirkondlik* 

RAKE uuringu kohaselt alternatiiviks 
teeninduspiirkonna liitmine (sh osade kaupa) 
Tallinna (Nõmme) ja Saue linna ETTK 
teeninduspiirkondadega. 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Harjumaa Loo alevik (Jõelähtme vald)* 
Loo alevik (Jõelähtme 
vald) piirkondlik* 

RAKE uuringu kohaselt on alternatiiviks  piirkonna 
liitmine Tallinna teeninduspiirkonnaga. Vallakeskusel 
hea ühendus Tallinnaga. 

Harjumaa Haabneeme alevik (Viimsi vald) 
Haabneeme alevik 
(Viimsi vald) piirkondlik   

Harjumaa Kehra (Anija valla sisene linn) 
Kehra (Anija valla 
sisene linn) piirkondlik   

Harjumaa Keila linn (Keila vald) Keila linn (Keila vald) piirkondlik   

Harjumaa Kose alevik (Kose vald) 
Kose alevik (Kose 
vald) piirkondlik   

Harjumaa Loksa linn Loksa linn piirkondlik   

Harjumaa Maardu linn Maardu linn piirkondlik   

Harjumaa Saku alevik (Saku vald) 
Saku alevik (Saku 
vald) piirkondlik   

Harjumaa Saue linn (Saue vald) Saue linn (Saue vald) piirkondlik   

Harjumaa Tabasalu alevik (Harku vald) 
Tabasalu alevik (Harku 
vald) piirkondlik   

Harjumaa Tallinna linn Tallinna linn piirkondlik   

Harjumaa Haiba küla (Kernu valla keskus) Keila linn kohalik 

Tervishoiukorralduslikult on tegemist kohaliku 
tõmbekeskusega.  Nimistu suurus on 1600 (siin ja 
edaspidi nimistu suurused seisuga 01.06.2015 
Terviseameti andmetel), mis koondab Kernu valla 
elanikke. ETTK teine tegevuskoht. 

Harjumaa Kiili alev (Kiili vald) Tallinna linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Harjumaa Kuusalu alevik (Kuusalu vald) Loksa linn/Tallinna linn kohalik 

Tulenevalt inimeste igapäevasest liikumisest Tallinna 
lähiümbrusest tööle võib tervishoiukorralduslikult 
Kuusalu ja Loksa olla Tallinnas paikneva ETTK teine 
tegevuskoht. 

Harjumaa Paldiski linn Keila linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Harjumaa Raasiku alevik (Raasiku vald) 
Kehra  (Anija valla 
sisene linn) kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Hiiumaa Kärdla (Hiiu valla sisene linn) 
Kärdla (Hiiu valla 
sisene linn) piirkondlik   

Hiiumaa Käina alevik (Käina vald) 
Kärdla (Hiiu valla 
sisene linn) kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Ida-Virumaa Jõhvi (Jõhvi valla sisene linn) 
Jõhvi (Jõhvi valla 
sisene linn) piirkondlik   

Ida-Virumaa Kiviõli linn Kiviõli linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Narva linn Narva linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Sillamäe linn Sillamäe linn piirkondlik   

Ida-Virumaa Aseri alevik (Aseri vald) Kiviõli  linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Ida-Virumaa Avinurme alevik (Avinurme vald) Mustvee linn* kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Ida-Virumaa Iisaku alevik (Iisaku vald) 
Jõhvi (Jõhvi valla 
sisene linn) kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Ida-Virumaa Narva-Jõesuu linn Narva linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Ida-Virumaa Toila alevik (Toila vald) 
Jõhvi (Jõhvi valla 
sisene linn) kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 



 
 

4 
 

Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Jõgevamaa Mustvee linn*  Mustvee linn piirkondlik* 

Mustvee ETTK loomine on tervishoiukorralduslikult 
võimalik juhul, kui see koondab ümberkaudsete 
nimistute teenindamise (Lohusuu, Avinurme ja 
Tudulinna vallad ning Jõgevamaa Mustvee linna ja 
Kasepää, Torma ning Saare vallad). RAKE uuringu 
kohaselt on kaugusest tulenevalt eelistatud Mustvee 
ETTK rajamine laiema tagamaaga. 

Jõgevamaa Jõgeva linn  Jõgeva linn piirkondlik   

Jõgevamaa Põltsamaa linn  Põltsamaa linn piirkondlik   

Jõgevamaa 
Palamuse alevik (Palamuse 
vald) Jõgeva linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Jõgevamaa Puurmani alevik (Puurmani vald) Põltsamaa linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Jõgevamaa Tabivere alevik (Tabivere vald) Jõgeva linn/Tartu linn kohalik 

Tartuga seostamine eeldab Tabivere perearsti ja 
Tartu ETTK omavahelist koostööd. ETTK teine 
tegevuskoht. 

Jõgevamaa/ 
Tartumaa Mustvee linn/Alatskivi alevik* 

 Mustvee linn/Alatskivi 
alevik piirkondlik* 

Alatskivil eraldi ETTK loomine eeldab, et 
tervishoiukorralduslikult kuuluvad 
teeninduspiirkonda Kallaste linn, Peipsiääre, 
Alatskivi, Vara ja Pala vald (5 nimistut, teenindavad 
ca 4800 elanikku).  Tartumaa Kallaste linna ning 
Alatskivi ja Peipsiääre valdade puhul on alternatiiviks 
kuulumine Mustvee teeninduspiirkonda, kuid kaugus 
ja kesine ühistranspordiühendus seda ei toeta. 
Võimalik on Tartu teeninduspiirkonna suurendamine 
Alatskivi, Kallaste, Peipsiääre valdadega – sellisel 
juhul on vajalik teine tegevuskoht Alatskivil. 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Järvamaa Koeru alevik (Koeru vald)* 
Koeru alevik (Koeru 
vald) piirkondlik* 

Koeru iseseisva ETTK loomine, mille asukoht RAKE 
uuringu järgi peaks paiknema Koeru alevikus, on 
võimalik juhul, kui tervishoiukorralduslikult kuuluvad 
teeninduspiirkonda Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja 
Rakke vallad. Sellisel juhul on hõlmatud 4 perearsti, 
kelle nimistute arv kokku on 5829. Juhul, kui 
piirkonna elanikud eelistavad füsioteraapiateenust 
või ämmaemandusabi teenust tarbida Paide linnas, 
on ETTK rajamine Koeru vähetulemuslik ning 
eelistada tuleks Paide piirkonna laiendamist ning 
teise tegevuskoha  rajamist Koeru ja Järva-Jaani. 

Järvamaa Paide linn Paide linn piirkondlik   

Järvamaa Türi (Türi valla sisene linn) 
Türi (Türi valla sisene 
linn) piirkondlik   

Järvamaa Aravete alevik (Ambla vald) Paide linn/Tapa vald kohalik 

Tervishoiukorralduslikult on Albu nimistu liidetud 
Paides asuva nimistuga, mille suurus on 1028. 
Patsientide vastuvõtt asub ainult Paides. Piirkonnas 
on Ambla vald, mida teenindab 2 perearsti, nimistute 
suurus kokku 2882. Tervishoiukorralduslikult puudub 
Albus vajadus vastuvõtukoha  järele. 
Tervishoiukorralduslikult võiks ETTK teine 
vastuvõtukoht asuda Amblas või Aravetel 
(omavaheline kaugus 9 km perearsti tegevuskoht 
asub mõlemas alevis). Võib olla ka Tapa ETTKga 
seotud, juhul kui õnnestub Tapa ETTK välja 
arendada. Tapa ja Aravete vaheline kaugus 24 km, 
Paide ja Aravete vaheline kaugus 33 km. 
 ETTK teine tegevuskoht. 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Järvamaa 

Imavere küla (Imavere valla 
keskus)/Koigi küla (Koigi valla 
keskus) Paide linn kohalik 

Tervishoiukorralduslikult asub praeguse perearsti 
vastuvõtukoht nii Koigis kui Imaveres, vahemaa kahe 
asula vahel on ca 23 km. ETTK teine tegevuskoht. 

Järvamaa 
Järva-Jaani alev (Järva- Jaani 
vald) 

Koeru alevik (Koeru 
vald) kohalik 

Koeru iseseisva ETTK loomine, mille asukoht RAKE 
uuringu järgi peaks paiknema Koeru alevikus, on 
võimalik juhul, kui tervishoiukorralduslikult kuuluvad 
teeninduspiirkonda Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja 
Rakke vallad. Sellisel juhul on hõlmatud 4 perearsti, 
kelle nimistute arv kokku on 5829. Juhul kui piirkonna 
elanikud eelistavad füsioteraapiateenust või 
ämmaemandusabi teenust tarbida Paide linnas, on 
ETTK rajamine Koeru vähetulemuslik ning eelistada 
tuleks Paide piirkonna laiendamist ning teiste 
tegevuskohtade rajamist Koeru ja Järva-Jaani. ETTK 
teine tegevuskoht. 

Läänemaa Lihula (Lihula valla sisene linn)* 
Lihula (Lihula valla 
sisene linn) piirkondlik* 

Tervishoiukorralduslikult ei pruugi ETTK välja 
arendamiseks olla  jätkusuutlik ja võib olla seotud 
Haapsalu linna ETTKga.  Tegemist on 
teenusvajaduse mahu mõttes erandliku ETTKga, kus 
töökohtade vajaduse miinimumnõuded ei ole 
füsioteraapia ja ämmaemandusabi teenuse puhul 
täidetud ning ka perearstiteenuse osas on 
prognoositav teenuse vajaduse mahu langemine alla 
3 täistöökoha perearstide osas. Alternatiivina 
kuuluvad Lihula ja Hanila vallad Haapsalu 
teeninduspiirkonda ning Koonga vald Pärnu 
piirkonda. 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Läänemaa Haapsalu linn Haapsalu linn piirkondlik   

Läänemaa Risti alevik (Lääne Nigula vald) Haapsalu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Lääne-Virumaa Kadrina alevik (Kadrina vald)* 
Kadrina alevik (Kadrina 
vald) piirkondlik* 

Kadrina suhteline lähedus Rakverele ning hea 
ühistranspordiühendus tagavad valla elanikele 
piisavalt hea teenuste kättesaadavuse ka Rakvere 
linnas. Seega on alternatiiviks piirkonna ühendamine 
Rakvere teeninduspiirkonnaga. 
Tervishoiukorralduslikult võib Kadrina olla seotud 
Tapaga juhul, kui Tapal ei õnnestu ETTK loomine. 
Sellisel juhul võiks Tapa olla Kadrina ETTK teine 
tegevuskoht. 

Lääne-Virumaa Kunda linn* Kunda linn piirkondlik* 

Tervishoiukorralduslikult saab Kunda olla ETTK, kui 
võtab teenindada ka Rägavere piirkonna. Sellisel 
juhul on teenindatava piirkonna suurus 3 perearstiga 
5475.  Juhul kui ETTKd ei õnnestu Kundas rajada, on 
alternatiiviks piirkonna ühendamine Rakvere 
teeninduspiirkonnaga, mida toetab Kunda linna 
suhteliselt hea ühistranspordiühendus 
maakonnakeskusega. 

Lääne-Virumaa Vinni alevik (Vinni vald)* Vinni alevik (Vinni vald) piirkondlik* Võib olla seotud Rakvere ETTKga.  
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Lääne-Virumaa Rakvere linn Rakvere linn piirkondlik   

Lääne-Virumaa Tapa (Tapa valla sisene linn) 
Tapa (Tapa valla 
sisene linn) piirkondlik   

Lääne-Virumaa 
Väike-Maarja alevik (Väike-
Maarja vald) 

Väike-Maarja alevik 
(Väike-Maarja vald) piirkondlik   

Lääne-Virumaa Laekvere alevik (Laekvere vald) 
Vinni alevik/Rakvere 
linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Lääne-Virumaa 
Tamsalu (Tamsalu valla sisene 
linn) 

Tamsalu (Tamsalu 
valla sisene linn) kohalik 

Väike-Maarja ja Tamsalu vaheline kaugus on ca 9 km 
ning Tamsalu piirkonda teenindab 2 perearsti. 
Tervishoiukorralduslikult on jätkusuutlik piirkonda 
ühe ETTK loomine ühe vastuvõtukohaga. ETTK 
teine tegevuskoht. 

Lääne-Virumaa Võsu alevik (Vihula vald) Rakvere linn kohalik 

ETTK teine tegevuskoht. 

Põlvamaa Põlva (Põlva valla sisene linn) 
Põlva (Põlva valla 
sisene linn) piirkondlik   

Põlvamaa Räpina (Räpina valla sisene linn) 
Räpina (Räpina valla 
sisene linn) piirkondlik   

Põlvamaa Kanepi alevik (Kanepi vald) 
Põlva (Põlva valla 
sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 



 
 

9 
 

Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Põlvamaa Värska alevik (Värska vald) 
Räpina (Räpina valla 
sisene linn) kohalik  ETTK teine tegevuskoht 

Pärnumaa Pärnu linn Pärnu linn piirkondlik   

Pärnumaa Vändra alev (Vändra vald) 
Vändra alev (Vändra 
vald) piirkondlik   

Pärnumaa 
Sindi linn/Paikuse alev (Paikuse 
vald)* 

Sindi linn/Paikuse alev 
(Paikuse vald) piirkondlik* 

ETTK rajamine on eelkõige  kohaliku koostöö ja 
initsiatiivi (perearstid, KOV) küsimus. Sindi-Paikuse 
ETTK võib olla seotud ka Pärnu linna ETTKga.  

Pärnumaa 
Kilingi-Nõmme (Saarde valla 
sisene linn)* 

Kilingi-Nõmme (Saarde 
valla sisene linn) piirkondlik* 

Kilingi-Nõmmel saab olla eraldi ETTK, kui 
teeninduspiirkond hõlmab ka Surjut ( Kilingi-Nõmmes 
3 nimistut kokku 3869 ja Surjus 1 nimistu 2536 
elanikuga). Kilingi-Nõmme teeninduspiirkonna 
ühtsust nõrgestab osa Surju valla asulate elanike 
tugevam igapäevane seotus Pärnu linnastuga ning 
Surju ja Tahkuranna valla perearstide koostöö. Juhul 
kui ETTKd ei õnnestu Kilingi-Nõmme rajada, on 
alternatiiviks piirkonna ühendamine Pärnu 
teeninduspiirkonnaga ning teise tegevuskoha 
rajamine Kilingi-Nõmmel.  

Pärnumaa Audru alevik (Audru vald) Pärnu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Pärnumaa 
Häädemeeste alevik 
(Häädemeeste vald) Pärnu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Pärnumaa 
Pärnu-Jaagupi alev (Halinga 
vald) Pärnu linn kohalik 

Pärnu-Jaagupi ETTK on teenusvajaduse mahu 
mõttes erandlik keskus, mille väljaarendamise 
otstarbekus sõltub kohalikust koostööst ja 
initsiatiivist. Alternatiiviks on piirkonna liitmine Pärnu 
teeninduspiirkonnaga. Tervishoiukorralduslikult ei 
ole Pärnu-Jaagupis eraldi ETTK jätkusuutlik, kuna 3 
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

nimistu kogusuurus kokku on 4038 ning nimistud on 
kahanevad. ETTK teine tegevuskoht. 

Pärnumaa 
Tõstamaa alevik (Tõstamaa 
vald) Pärnu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Raplamaa Kohila alev (Kohila vald) 
Kohila alev (Kohila 
vald) piirkondlik   

Raplamaa Märjamaa alev (Märjamaa vald) 
Märjamaa alev 
(Märjamaa vald) piirkondlik   

Raplamaa Rapla (Rapla valla sisene linn) 
Rapla (Rapla valla 
sisene linn) piirkondlik   

Raplamaa 
Järvakandi alev (Järvakandi 
vald) 

Rapla (Rapla valla 
sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Raplamaa Kaiu alevik (Kaiu vald) 
Rapla (Rapla valla 
sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Raplamaa Kehtna alevik (Kehtna vald) 
Rapla (Rapla valla 
sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Raplamaa Käru alevik (Käru vald) Rapla linn  kohalik ETTK teine tegevuskoht 

Saaremaa 
Orissaare alevik (Orissaare 
vald)* 

Orissaare alevik 
(Orissaare vald) piirkondlik* 

Orissaare ETTK on teenuse vajaduse mõttes 
erandlik ETTK, piirkonnas on 2 perearsti (Orissaare 
ja Muhu) teenindavate isikute arv 4179. Võib olla 
seotud Kuressaare ETTKga.  

Saaremaa Kuressaare linn  Kuressaare linn piirkondlik   



 
 

11 
 

Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Saaremaa Kärla alevik (Lääne- Saare vald) Kuressaare linn kohalik 

Tervishoiukorralduslikult ei ole eraldi ETTK 
tegevuskoht Kihelkonnas jätkusuutlik, kuna sealse 
nimistu suurus on 678 isikut. 
Tervishoiukorralduslikult on nimistu liidetud Kärlas 
asuva perearstikeskuse juurde. Seega on 
otstarbekas, et Kärla oleks  tulevikus Kuressaare 
ETTK teine tegevuskoht. 

Saaremaa Leisi alevik (Leisi vald) Kuressaare linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Tartumaa Elva linn Elva linn piirkondlik   

Tartumaa Tartu linn Tartu linn piirkondlik   

Tartumaa Kambja alevik (Kambja vald) Tartu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Tartumaa Nõo alevik (Nõo vald) Tartu linn/Elva linn kohalik 

Tervishoiukorralduslikult võib Nõo teeninduspiirkond 
olla seotud Tartu tõmbekeskusega arvestades 
elanikkonna liikumist Tartusse tööle. ETTK teine 
tegevuskoht. 

Tartumaa Puhja alevik (Puhja vald) Tartu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Tartumaa Rõngu alevik (Rõngu vald) Elva linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Tartumaa Võnnu alevik (Võnnu vald) Tartu linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Valgamaa Tõrva linn* Tõrva linn piirkondlik* 
Tervishoiukorralduslikult võib Tõrva 
teeninduspiirkond olla seotud Valga linna ETTKga.  

Valgamaa 
Otepää (Otepää valla sisene 
linn) 

Otepää (Otepää valla 
sisene linn) piirkondlik   

Valgamaa Valga linn Valga linn piirkondlik   
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Valgamaa Puka alevik (Puka vald) 
Otepää  (Otepää valla 
sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Viljandimaa 
Abja-Paluoja (Abja valla sisene 
linn)* 

Abja-Paluoja (Abja 
valla sisene linn) piirkondlik* 

Abja-Paluojas eraldi ETTK loomine eeldab, et  
tervishoiukorralduslikult kuuluvad 
teeninduspiirkonda Abja, Halliste, Karksi vallad ning 
Mõisaküla ja Karksi-Nuia linn.   
Tervishoiukorralduslikult ei ole jätkusuutlik kahes 
asulas (Karksi-Nuia, Abja-Paluoja) paikneva ühise 
ETTK loomine. Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia vaheline 
kaugus on ca 12 km ning Karksi-Nuia linna ja Karksi 
valda teenindab 2 perearsti. Tervishoiukorralduslikult 
on jätkusuutlik piirkonda ühe ETTK loomine ühe 
vastuvõtukohaga. Võib olla Viljandi linna ETTK 
kohalik ETTK. 

Viljandimaa 
Suure-Jaani (Suure-Jaani valla 
sisene linn) 

Suure-Jaani (Suure-
Jaani valla sisene linn) piirkondlik   

Viljandimaa Viljandi linn Viljandi linn piirkondlik   
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Maakond 
Esmatasandi tervishoiu 
tõmbekeskus 

Tervisekeskuse 
tegevuskoht 

Esmatasandi 
tervishoiu tõmbe-
keskuse tasand Märkused 

Viljandimaa 
Karksi-Nuia (Karksi valla sisene 
linn) 

Abja-Paluoja (Abja 
valla sisene 
linn)/Viljandi linn kohalik 

Abja-Paluojas eraldi ETTK loomine eeldab, et  
tervishoiukorralduslikult kuuluvad 
teeninduspiirkonda Abja, Halliste, Karksi vallad ning 
Mõisaküla ja Karksi-Nuia linn.   
Tervishoiukorralduslikult ei ole jätkusuutlik kahes 
asulas (Karksi-Nuia, Abja-Paluoja) paikneva ühise 
ETTK loomine. Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia vaheline 
kaugus on ca 12 km ning Karksi-Nuia linna ja Karksi 
valda teenindab 2 perearsti. Tervishoiukorralduslikult 
on jätkusuutlik piirkonda ühe ETTK loomine ühe 
vastuvõtukohaga. Võib olla Viljandi linna ETTK teine 
tegevuskoht.  

Viljandimaa 
Kolga-Jaani alevik (Kolga-Jaani 
vald) Viljandi linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Viljandimaa Mustla alevik (Tarvastu vald) Viljandi linn kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Viljandimaa Mõisaküla linn  
Abja-Paluoja (Abja 
valla sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Viljandimaa Võhma linn 
Suure-Jaani (Suure-
Jaani valla sisene linn) kohalik ETTK teine tegevuskoht. 

Võrumaa Antsla (Antsla valla sisene linn) 
Antsla (Antsla valla 
sisene linn) piirkondlik   

Võrumaa Võru linn Võru linn piirkondlik   

Võrumaa 

Mõniste küla (Mõniste valla 
keskus)/Varstu alevik (Varstu 
vald) Võru linn kohalik 

Tervishoiukorralduslikult võib teine tegevuskoht olla 
kas Mõnistes või Varstus. 

Võrumaa Rõuge alevik (Rõuge vald) Võru linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 

Võrumaa 
Vastseliina alevik (Vastseliina 
vald) Võru linn kohalik  ETTK teine tegevuskoht. 
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*piirkondlikud esmatasandi tõmbekeskused, kus esmatasandi tervisekeskuse loomise võimalikkus sõltub kohalikust koostööst ning alternatiivina võib tegu 

olla kohaliku tõmbekeskusega. 


