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1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva arengukava objektiks on Laagri esmatasandi tervisekeskus (edaspidi Laagri ETTK). 
Tervisekeskuse ideekontseptsiooni kujundajaks on Saue vallavalitsus ja Laagri Perearst OÜ. 
Tervisekeskust hakkab haldama Saue vallavalitsus ja keskuse teeninduspiirkonnaks on Saue vald. 
Laagri ETTK olulisimateks teenusepakkujateks saavad perearstikeskus ja valla sotsiaalkeskus. 
Perearstikeskuses asuvad lisaks perearstidele ja -õdedele tööle ka ämmaemand, koduõde ja 
füsioterapeut. Lisaks alustavad samas hoones tegevust töötervishoiuarst, hambaarst ja apteek. 
Nimetatud teenusepakkujatest tegutsevad praegu Saue vallas perearst ja –õde, hambaarst, apteek ja 
distantsilt koduõde. Ülejäänud teenuste pakkumine vallas siiani puudub.  Valla Sotsiaalosakonna poolt 
pakutavad teenused hakkavad olema  sotsiaalnõustamine ja lastekaitse , psühholoogiline nõustamine, 
logopeedi ja eripedagoogi teenused.   

 

1.1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE ALUSMATERJALID 

Laagri ETTK kontseptsiooni kujundamise aluseks on „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise 
kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli 
loomine (2013-2014)“ (edaspidi RAKE uuring) ning valdkonda suunavad õigusaktid, arengukavad ja 
strateegiadokumendid, sh: 

 tervishoiuteenuste korraldamise seadus; 

 sotsiaalhoolekande seadus; 

 lastekaitse seadus; 

 tervise- ja tööministri määrus “Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine”; 

 Rahvastiku tervise arengukava; 

 Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020;  

 Eesti Haigekassa eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse kriteeriumid;  

 Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015; 

 Peremeditsiini arengukava; 

 Saue valla arengukava.   
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2. TERVISEKESKUSE KIRJELDUS 

Rajatava Laagri esmatasandi tervisekeskuse nimeks saab Laagri Tervisekeskus. Tervisekeskuse 
omanikuks saab Saue vald. Tervisekeskuses hakkavad tegutsema iseseisvad äriühingud Laagri 
Perearst OÜ, Laagri Hambaravi OÜ ja apteek. Lisaks avatakse hoones Saue valla sotsiaalkeskus. Hetkel 
on veel kaalumisel töötervishoiuarsti kaasamine tervisekeskuse teenusepakkujate hulka.  

2.1 TERVISEKESKUSE MOODUSTAVATE JURIIDILISTE ISIKUTE ANDMED 

Laagri esmatasandi tervisekeskusesse koonduvatest äriühingutest teenusmahult olulisim Laagri 
Perearst OÜ, mille omandivorm on osaühing, ainus juhatuse liige ja omanik on Triinu-Mari Ots. 
Arengukava koostamise ajal on tegemist kolme perearsti nimistuga töötava edumeelse 
perearstikeskusega. Praegu tegutseb Laagri Perearst OÜ Laagri alevikus aadressil Veskitammi 4 
asuvas Saue vallavalitsuse hoones. Laagri alevikus asuvas Laagri Koolis pakub perearstikeskus 
kooliõe teenust. Eesti Haigekassa piirkondliku jaotuse alusel kuulub Laagri Perearst OÜ Harju 
piirkonda. Saue vallas on tegemist ainsa perearstikeskusega. Laagri ETTK valmimise ajaks 
planeeritakse perearstikeskuse laienemist nii osutatavate teenuste, personali kui pinna osas 

 
JOONIS 1. LAAGRI PEREARST OÜ  PRAEGUNE ASUKOHT 

 

Laagri Perearst OÜ omab alljärgnevaid Terviseameti tegevuslubasid: 

Õendusabi tegevusluba 

Tegevusluba L03902 
Teenuse osutaja OÜ Laagri Perearst 
Kehtib 28.08.2014, tähtajatu 
Otsus nr. 6.4-4/46 28.08.2014 
Tegevuskohad Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Veskitammi 22 
Teenused Koolitervishoiuteenus 

 

 

Üldarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L03001 
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Teenuse osutaja OÜ Laagri Perearst 
Kehtib 13.05.2013, tähtajatu 
Otsus nr. 6.4-4/5-25 13.05.2013 
Tegevuskohad Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Veskitammi 4 
Teenused Üldarstiabi osutamine perearsti nimistu alusel 

 TABEL 1. LAAGRI PEREARST OÜ TEGEVUSLOAD 

Kõik Laagri Perearst OÜ perearstid omavad tegevuslubasid üldarstiabiteenuse osutamiseks perearsti 
nimistu alusel. Uue tervisekeskuse avamisel võtab Laagri Perearst OÜ tööle koduõe, ämmaemanda ja 
füsioterapeudi ning taotleb vastavad tegevusload.  

Hambaraviteenust pakub Saue vallas samuti vallavalitsuse hoones tegutsev Laagri Hambaravi OÜ. 
Äriühingu vormiks on osaühing ning selle ainus juhatuse liige on Mare Malberg. Laagri Hambaravis 
pakub teenust kaks hambaarsti: Mare Malberg ning Maarika Oja. Uue tervisekeskuse valmimisel kolib 
sama teenusepakkuja tervisekeskuse hoonesse.  

Laagri Hambaravi OÜ omab alljärgnevat Terviseameti tegevusluba:  

Eriarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L01924 
Teenuse osutaja OÜ Laagri Hambaravi 
Kehtib 18.08.2009, tähtajatu 
Otsus nr. 14-t 18.08.2009 
Tegevuskohad Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Veskitammi 4 
Teenused hambaraviteenused 

TABEL 2. OÜ LAAGRI HAMBARAVI TEGEVUSLUBA 

Apteegiteenust pakub Laagri alevikus Veskitammi 4 asuvas vallavalitsuse hoones praegu BENU 
Apteegi kaubamärki kasutav Laagri Apteek OÜ. Tegutsetakse osaühingu vormis ning juhatuse liikmed 
on Ester Tiru ja Mati Tiru. Uue tervisekeskuse valmimisel korraldab Saue vald hoones apteegiteenuse 
pakkuja leidmiseks konkursi, kus Laagri Apteek OÜ on tõenäoliselt üks osalejatest. 

Laagri Apteek OÜ omab alljärgnevat Ravimiameti poolt väljastatud tegevusluba: 

Apteegiteenuse tegevusluba 

Tegevusluba 122 
Teenuse osutaja OÜ Laagri Apteek 
Kehtib 01.09.2005, tähtajatu 
Tegevuskohad Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik, Veskitammi 4 
Teenused apteegiteenus 

TABEL 3. OÜ LAAGRI APTEEK TEGEVUSLUBA 

Koduõendusteenust pakuvad Saue vallas Depoo OÜ ja MTÜ Vähihaigete Toetusravi. Rajatavas Laagri 
ETTK-s hakkab Laagri Perearst OÜ koostööpartnerina perearstikeskusega sõlmitava töövõtulepingu 
alusel koduõendusteenust pakkuma praegune Depoo OÜ koduõde ja ka siiani Saue vallas tegutsenud 
Kristina Kams.    

Depoo OÜ omab alljärgnevaid tegevuslubasid:  

Eriarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L03056 
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Teenuse osutaja OÜ Depoo 
Kehtib 19.06.2013, tähtajatu 
Otsus nr. 6.4-4/16-36 19.06.2013 
Tegevuskohad Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 11 
Teenused Vähihaigete koduse toetusravi teenused 
 
Õendusabi tegevusluba 

Tegevusluba L03572 
Teenuse osutaja OÜ Depoo 
Kehtib 16.01.2014, tähtajatu 
Otsus nr. 6.4-4/2 16.01.2014 
Tegevuskohad Harju maakond, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 29; Harju 

maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 11 
Teenused Koduõendusteenus 

TABEL 4. OÜ DEPOO TEGEVUSLOAD  

2.2 PLANEERITAVA TERVISEKESKUSE ASUKOHT 

Laagri ETTK asukohaks on kavandatud krunt aadressil Veskitammi 26, Laagri alevik, Saue vald, Harju 
maakond, kuhu ehitatakse selleks otstarbeks uus hoone. Nimetatud asukoht paikneb praegu 
tervishoiuteenuste pakkujatele peavarju andvast vallamajast ca 500 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 
poole, nö uues aleviku keskuses, kus naabriteks on Laagri Kool ja spordikeskus ning planeeritakse 
lisaks tervisekeskusele ka tennisekeskust.    

 

JOONIS 3. LAAGRI ESMATASANDI TERVISEKESKUSE TULEVANE ASUKOHT (VESKITAMMI 26) JA LAAGRI 
PRAEGUSTE TERVISHOIUTEENUSTE PAKKUJATE SENINE ASUKOHT (VESKITAMMI 4) 

Võttes arvesse nimetatud asukoha paiknemist Laagri alevikus ja Saue vallas, on see soodne mõlema 
elanikele. Ühest küljest on tegemist aleviku keskusega, teisalt on Veskitammi tänav peamiseks 
alevikku sisse ja välja sõitmise teeks nii Pärnu kui Tallinna suunal liikudes. Ülejäänud valla suhtes 
asub alevik küll selle piiril, kuid et suur osa Saue valla , sh Ääsmäe piirkonna elanikest on igapäevaselt 
seotud Tallinnaga, käies seal tööl, koolis või tarbides erinevaid Tallinnas pakutavaid teenuseid, jääb 
Laagri alevik nende igapäevasele liikumistrajektoorile.      
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2.3 ESMATASANDI TERVISEKESKUSSE KOONDUVATE PEREARSTIDE 
TEENINDUSPIIRKONDI ISELOOMUSTAVAD ANDMED 

2.3.1 SUURUS 

Laagri ETTK teeninduspiirkonda kuulub Saue vald. See piirkond ühtib ka praegu Laagri Perearst OÜ-
s tegutsevate perearstide teeninduspiirkondadega – kõigi kolme perearsti teeninduspiirkonnaks on 
Terviseameti andmetel kogu Saue vald. Hambaravi ja apteegi teenuste teeninduspiirkond ei ole küll 
ametlikult määratletud, kuid eeskätt on nendegi klientuuriks lähikonna, seega Saue valla elanikkond. 
Selgelt on määratletud sotsiaalkeskuse klientuur. Kuna sotsiaalkeskusesse koonduvad valla 
sotsiaaltöötajad, lastekaitse, eripedagoog, logopeed ja psühholoog, kelle tööks on pakkuda teenuseid 
oma valla elanikele, on ilmne, et ka selle teeninduspiirkonnaks on Saue vald. Kogu Laagri ETTK kui 
terviku teeninduspiirkond ei erine niisiis seal tegutsevate teenusepakkujate ametlikult määratletud 
teeninduspiirkondadest.  

Kirjeldatud teeninduspiirkonnaks olev Saue vald asub Harju maakonnas, Tallinnast edelas, olles 
pealinna vahetu naaber. Vald katab põhja-lõuna suunal pikliku 197 km² suuruse territooriumi.  Valla 
keskuseks olev Laagri alevik asub valla kirdeosas Tallinna piiril.  

 

JOONIS 4. LAAGRI ETTK TEENUSPIIRKOND: SAUE VALD HARJU MAAKONNAS 

2.3.2 RAHVAARV JA RAHVASTIKU KOOSSEIS 

Laagri ETTK teeninduspiirkonna ehk Saue valla elanike arv on 10 907 inimest (Statistikaameti 
andmetel1 seisuga 1. jaanuar 2015). Viimastel aastatel on rahvaarv pidevalt kasvanud ja prognoositav 
on kasvu jätkumine tulevikuski.  

                                                             

1 Statistika andmebaas, Statistikaamet, pub.stat.ee, 09.07.2015  
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JOONIS 5. SAUE VALLA RAHVAARV, 2015-20302 

Võrreldes teiste Eesti omavalitsustega on Saue vald suhteliselt noore elanikkonnaga. 2015. aasta 
alguse seisuga oli vallas üle 65 aasta vanuste isikute osakaal 10,8% kogu piirkonna elanikest. 
Statistikaameti andmetel on 2015. aasta seisuga on 65-aastaseid ja vanemaid isikuid Eestis keskmiselt 
18,8% elanikkonnast ehk oluliselt suuremal määral kui Saue vallas3.   

2030. aastaks rahvastiku vanuseline koosseis muutub. Sarnaselt ülejäänud Eestiga toimub rahvastiku 
vananemine. Pensioniealiste (65-aastased ja vanemad) osatähtsus Saue valla rahvastikus tõuseb 
2030. aastaks 12,9%-ni. Laste (kuni 19-aastaste) osatähtsus väheneb 28,7%-lt 22,1%-ni. Neid 
näitajaid kokku võttes langeb tööealistega võrreldes ülalpeetavate määr (laste ja 
vanaduspensioniealiste osatähtsus). Võrreldes Eesti keskmiste näitajatega on ja jääb Saue vald 
vaadeldaval perioodil suhteliselt noore elanikkonnaga piirkonnaks.   

 0-4 5-19 20-34 35-49 50-64 65-74 75+ Kokku 

2015 859 2 268  2 022 2 858 1 618 770 405 10 907 

2020 618 2 737 1 756 3 248 2 017 780 553 11 709 

2030 575 2 089 2 449 2 458 2 946 880 672 12 069 
TABEL 5. SAUE VALLA PROGNOOSITAV RAHVAARV VANUSERÜHMA JÄRGI4 

 
Saue valla elanikkond niisiis lähema 15 aasta jooksul kasvab, olgugi, et toimub ka mõningane 
vananemine. Laste arv väheneb, tööealiste elanike arv samas tõuseb. Piirkonda jääb jätkuvalt 
iseloomustama elanikkonna suhteline noorus, mis kahtluseta kujundab ka nende vajadusi 
tervishoiuteenuste järele.  
 

                                                             

2 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  
3 Statistika andmebaas, Statistikaamet, pub.stat.ee, 16.11.2015  
4 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  
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Valla rahvastik on jaotunud 197 km2 alale. Rahvastiku tihedus on 55 elanikku ruutkilomeetri kohta. 
Võttes arvesse, et kogu Eesti keskmine rahvastiku tihedus on ca 30 elanikku maismaa ruutkilomeetri 
kohta, on Saue vald võrdlemisi tihedalt asustatud piirkond.  

 Rahvaarv Pindala, 
km² 

Asustustihedus, 
elanikku km² kohta 

Saue vald 10 907 197 55 
TABEL 6. RAHVAARV, PINDALA JA ASUSTUSTIHEDUS 1. JAANUAR 20155 

Valla keskuseks on Laagri alevik, lisaks asub vallas 17 küla. Valla andmetel elas 2015. aasta alguse 
seisuga ligi pool valla elanikest Laagri alevikus. Alevikuga ühtesse tervikusse on sulandunud 
kõrvalasuv Alliku küla. Laagri-Alliku piirkonna elanike arv kokku on ca 6000. Lähiaastatel ees ootav 
elanikkonna kasv tugineb eeskätt just selle piirkonna arengutele. Otse tulevase ETTK kõrval on käsil 
korter- ja eramaju hõlmav kinnisvaraarendus, mis toob piirkonda juurde ca 300 elanikku. Sarnaseid 
arendusi on juba ehitamisel või planeeritud ka mujal nii Laagri alevikus kui Alliku külas. Iive on Saue 
vallas positiivne. 2014. aastal sündis 127 ning suri 68 inimest. Kolimise teel saabus valda 619 ning 
lahkus 464 elanikku. 6  Tegemist on niisiis tihedalt asustatud ja kiiresti kasvava elanikkonnaga 
piirkonnaga. 

2.3.3 RAVIKINDLUSTATUD JA RAVIKINDLUSTAMATA ISIKUD 

Haigekassa 2014. aasta andmetel oli Saue valla ravikindlustatud isikute osakaal 93,2% kogu 
registreeritud elanikkonnast, kokku 9403 inimest. Riigi keskmisest ravikindlustatute määrast (93,9 
%) oli see napilt madalam ehk paljude piirkondade vastavatest näitajatest kõrgem. Seesugust näitajat 
võib pidada heaks. Viimatinimetatud määra mõjutab nii lapse- kui pensioniealiste osakaal, samuti 
töötuse määr. Lapse- ja pensioniealiste isikute suur hulk tõstab ravikindlustatud isikute osakaalu, 
samas kui töötute hulk seda langetab. Saue valla puhul viib kindlustatute osakaalu taseme alla Eesti 
keskmise tõenäoliselt just pensioniealiste keskmisest väiksem osakaal. Nagu nähtub allpool toodud 
tabelist, on kindlustatute osakaal viimastel aastatel aeglaselt, kuid järjepidevalt kasvanud.  

  Ravikindlustatute arv Ravikindlustatute osakaal 
registreeritud elanikkonnast 

2012 9140 92,2% 

2013 9179 92,8% 

2014 9403 93,2% 

TABEL 7. RAVIKINDLUSTATUTE ARV JA OSAKAAL REGISTREERITUD ELANIKKONNAST  
(SAUE VALD, KÕIK VANUSRÜHMAD KOKKU)  7 

 

Vaadates eraldi üldarstiabiteenust ja Saue valla perearstide nimistutesse kuuluvaid patsiente, nähtub, 
et Laagri ETTK teeninduspiirkonna keskmine ravikindlustatud isikute osakaal on 93,7% kogu 
perearstide nimistust. Sellega on näitaja piirkonna üldisest keskmisest mõnevõrra kõrgemgi. 

 Kokku isikuid Kokku kindlustatud 
isikuid 

Kindlustatud isikute 
osakaal 

Saue vald  5602 5247 93,7% 

                                                             

5 Statistika andmebaas, Statistikaamet, pub.stat.ee, 07.07.2015 
6 „Rahvastik külade kaupa“, Saue vald, http://sauevald.kovtp.ee/et/kulad, 16.11.2015  
7 Andmebaas: Eesti Haigekassa, Kindlustatute arvu jaotus elukoha lõikes, https://haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus, 
09.07.2015 

http://sauevald.kovtp.ee/et/kulad
https://haigekassa.ee/et/haigekassa/statistika/ravikindlustus
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TABEL 8. PEREARSTITEENUSE LEPINGUPARTNERID JA NIMISTUD LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS, 
09.07.20158 

2.4 ÜLEVAADE, KAS LÄHEMA  10 A JOOKSUL ON ETTE NÄHA  PEREARSTIDE 
LISANDUMIST KAVANDATAVASSE TERVISEKESKUSESSE  

Lähiaastatel on Laagri Perearst OÜ-s oodata olulisi muudatusi. Kui täna on keskuse kolmest nimistuga 
perearstist 2, Kait Luukas ja juhatuse liige Triinu-Mari Ots, lapsehoolduspuhkusel, neid asendavad 
asendusarstid ja nimistuga perearstidest on tööl vaid pensioniealine Lehte-Hilja Kullamaa, siis juba 
aastal 2017 on oodata mõlema lapsehoolduspuhkusel olija tööle naasmist ning dr Kullamaa siirdumist 
pensionile. Kuna Laagri Perearst OÜ-s tegutseb pidevalt ka residente, kellele Laagri on pealinna piiril 
asuva asulana atraktiivne tulevane töökoht, ei ole pensionile siirduva arsti asendamine noore 
residentuuri lõpetanud perearstiga probleem. Vastav huviline on juba täna olemas.  

Nagu nähtub Laagri Perearst OÜ olemasoleva kolme nimistu patsientide koondarvu võrdlusest Saue 
valla elanike arvuga, teenindatakse hetkel alla poole valla elanikest. Seisuga 16.11.2015 kuulus Laagri 
Perearst OÜ perearstide nimistutesse 5646 patsienti. Kaks nimistut olid maksimumsuuruse lähedal, 
kolmandas oli veidi üle 300 vaba koha, kuid siinjuures on oluline silmas pidada ka asjaolu, et seda 
teenindab asendusarst, kuna dr Kait Luukas on alates kevadest lapsehoolduspuhkusel.   

Perearst Nimistus patsiente 
seisuga 16.11.2015 

Nimistus vabu kohti 
seisuga 16.11.2015 

Triinu-Mari Ots 1978 22 

Kait Luukas 1689 311 

Lehte-Hilja Kullamaa 1979 21 

KOKKU 5646 354 

TABEL 9 . LAAGRI PEREARST OÜ  PEREARSTID JA NENDE NIMISTUTE SUURUSED9 

Piirkonna elanike huvi Laagri Perearst OÜ-st endale perearst valida on igapäevane. Seda tõendavad 
pidevad vastavasisulised päringud. Kõigi nimistute suurendamine 2000 patsiendini oleks kergesti 
teostatav. Oludes, kus perearstikeskuse kasutuses olevates ruumides puudub laienemisvõimalus ja 
ruum täiendava personali töölevõtmiseks, lükatakse suurem osa neist palvetest tagasi. Kaasaegsetes 
suuremates ruumides tegutsedes ja uue perearsti nimistu lisandumisel tekib võimalus alustada nende 
inimeste sooviavalduste rahuldamisega, suurema vaevata (eelduslikult vaid valla lehes kuulutamise 
abil) suurendada olemasolevaid nimistuid üle 2000 inimese piiri, luua nimistute pungumise10 teel uus 
nimistu ja jätkata soovijate vastuvõtmist kõigisse nelja nimistusse. Juba on peetud vastavasisulisi 
läbirääkimisi ka Terviseametiga ning saadud uue nimistu loomiseks põhimõtteline nõusolek. Samuti 
on olemas resident, kes residentuuri lõppedes soovib selle loodava nimistu perearstiks saada. Niisiis 
viib perearstikeskus vahetult enne uue tervisekeskuse valmimist läbi nimistute suurendamise 
maksimummäärani ja uutes ruumides asub tööle juba nelja perearstiga. Laagri ETTK laiendamine 
vähemalt 4 perearsti nimistuni võimaldaks paremini teenindada ka valla lõunaosa (Ääsmäe piirkond), 
mille elanikud praegu paraku lihtsalt ei mahu Laagri Perearsti olemasolevatesse nimistutesse. Piisava 
hulga valla lõunapiirkonna (Ääsmäe) inimeste lisandumine nimistusse looks eelduse korraldada 
perearsti ja pereõe regulaarset vastuvõttu ka Ääsmäel. 

                                                             

8 Terviseamet, http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Nimistud/index/?kood=&jur_isik=laagri&teeninduspiirkond=&otsi=Otsi, 09.07.2015  
9 Terviseamet, http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Nimistud/index/?kood=&jur_isik=laagri&teeninduspiirkond=&otsi=Otsi, 09.07.2015  
10 Pungumiseks nimetatakse lubatava patsientide piirmäära ületanud nimistutest osa nimistu eraldamise teel uue nimistu loomist.  

http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Nimistud/index/?kood=&jur_isik=laagri&teeninduspiirkond=&otsi=Otsi
http://mveeb.sm.ee/ctrl/ee/Nimistud/index/?kood=&jur_isik=laagri&teeninduspiirkond=&otsi=Otsi
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2.5 KAVANDATAVA TERVISEKESKUSE SEOS PEREARSTIDEGA, KES 
TERVISEKESKUSESSE EI KOONDU  

Praegu on Laagri Perearst OÜ Saue valla ainus esmatasandi arstiabi osutaja ning muutust ei ole selles 
osas ette näha. Lähiaastatel võib küll prognoosida Saue valla ja linna ühinemist, kui see ei tekita 
piirkonda esmatasandi tervishoiuteenuste pakkujaid juurde. Liitumise järel paikneksid senised valla 
ja linna perearstikeskused ühes omavalitsuses. Võttes arvesse Saue valla elanike peamisi 
liikumistrajektoore, ei ole ka põhjust, miks nad peaksid omavalitsuste liitumise järel liitumise faktist 
tulenevalt senisest enam soovima Sauel tervishoiuteenuseid tarbida. Kui Saue valla elanike arv Saue 
linna perearstide nimistutes kasvabki, siis seda eeskätt muudest asjaoludest tulenevalt. Elanike 
liikumistrajektoore arvestades võib prognoosida, et Laagri perearstide oluliseks konkurendiks jäävad 
edaspidigi Tallinna perearstid.   

Laagri alevikule lähimad teised perearstikeskused on 6-7 km kaugusel kirdes Tallinnas Nõmmel ning 
edelas Saue linnas. Mõnevõrra kaugemal on teised Tallinna ja ca 15 km kaugusel Keila 
perearstikeskused. Suurematest haiglatest, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Ida-Tallinna 
Keskhaiglast, on perearstikeskus vastavalt 10 ja 13 kilomeetri kaugusel. Saue valla elanikele 
esmatasandi tervishoiuteenuseid osutavaid perearste leidub lisaks juba nimetatutele ka mitmes teises 
naabruskonna omavalitsuses. Nagu allpool esitatud tabelist nähtub, kuulus 2013. aasta seisuga Laagri 
Perearst OÜ kui Saue valla ainsa kohaliku perearstikeskuse nimistutesse kõigest 37,5% valla 
elanikest, samas kui Tallinna perearstide nimistutesse kuulus 40,7%. Neile järgnesid Keila linn 8,4% 
ja Harku vald 5,2%-ga. Saue linna arstide nimistutesse kuulus kõigest 4,0% valla elanikest. Viimased 
näitajad on siiski väikesed ja nende olemasolu on eeskätt tingitud sellest, et valla äärealadel elavaile 
inimestele on geograafiliselt ja logistiliselt lähim naabervalla perearstikeskus.   

 Saue vald 
(Laagri) 

Keila linn Harku vald Saue linn Saku vald Tallinn 

Saue valla 
elanikke 
perearstide 
nimistutes 

3701 828 518 390 111 4019 

Osakaal Saue 
valla elanikest 

37,5% 8,4% 5,2% 4,0% 1,1% 40,7% 

  TABEL 10. SAUE VALLA ELANIKE JAOTUMINE OMAVALITSUSTE PEREARSTIDE NIMISTUTE VAHEL 2013. A 
SEISUGA11 

RAKE uuringu kohaselt on Laagri ETTK loomisel mõistlikuks eesmärgiks ligikaudu 60% valla 
elanikkonna koondumine Laagris tegutsevate perearstide nimistutesse. Saue linna perearstide 
nimistutesse peaks sama prognoosi kohaselt kuuluma senise 4% asemel 20% ning Tallinna 
perearstide nimistutesse senise 40% asemel samuti 20% valla elanikest. Põhiosas peaks Laagri ETTK 
perearstide nimistute patsientide arv niisiis suurenema just Tallinna perearstide nimistutest sinna 
suunduvate või piirkonna elanike hulka lisanduvate isikute arvelt.  

Käesoleva arengukava koostamisel nõustutakse kirjeldatud prognoosidega. Võttes arvesse, et Laagri-
Alliku piirkonnas ehk rajatava  tervisekeskuse vahetus läheduses on elanikke juba praegu ca 6000 
ning rohkearvuliste kinnisvaraarenduse abil see arv üha kasvab, on seesugune eesmärk realistlik. 
Valla geograafilist asetsust arvesse võttes on paratamatu, et tulevikuski jääb Saue linn olulisele osale 
valla elanikest kodulähedasemaks kui seda on Laagri alevik ning lähtudes üleriiklikest 
suundumustest, mille kohaselt kvaliteetsed esmatasandi tervishoiuteenused peavad olema 

                                                             

11 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
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kättesaadavad kodu lähedal, on realistlik sealsete perearstide nimistutesse kuuluvate valla elanike 
hulga mõningane kasv. Kodulähedase perearsti valimise võimaluste ja teenuste kvaliteedi kasvu 
tulemusel on realistlik ka Tallinna perearstide nimistutesse kuuluvate vallakodanike hulga oluline 
vähenemine. Samas, arvestades elanikkonna jätkuvat tihedat seotust Tallinnaga ning paljude inimeste 
aastakümnete pikkust harjumust käia vaid ühe perearsti juures, on ka ilmne, et vähemalt ühe 
inimpõlve jooksul ei saa muudatus olla täielik.   

2.6 KAVANDATAVA TERVISEKESKUSE LIGIPÄÄSETAVUSE KIRJELDUS 

Laagri ETTK rajatakse praegusele Veskitammi 26 kinnistule. Veskitammi tänav on peamine Eesti 
üheks põhimaanteeks olevalt Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt Laagri aleviku keskusesse viiv tänav. 
Kinnistult Laagri aleviku keskuseni on ca 500 m. Otse tervisekeskuse kõrval paiknevad Laagri Kool ja 
spordikeskus. Vahetusse naabrusesse on rajamisel tennisekeskus ning planeerimisel on 
riigigümnaasiumi rajamine. Seeläbi moodustuvast hoonetekompleksist on kujunemas aleviku 
kaasaegne keskus.   

Asukoht on kergesti ligipääsetav nii auto kui ühistranspordiga. Lähimad bussipeatused (Rahnu ja 
Laagri Kool) asuvad otse kinnistu kõrval. Rahnu bussipeatusest on ühendus Tallinna, täpsemalt 
Nõmme ja Väike-Õismäega (tööpäeviti 35 ühendust ööpäevas), Laagri Kooli peatusest koolipäevadel 
teiste Saua valla asulatega, sh Saue linnaga, Jõgisoo, Vanamõisa ja Valingu küladega (tööpäevadel 2 
ühendust päevas). Ca 500 m kaugusel asuvast Laagri aleviku peatusest on bussiühendus Tallinna 
kesklinnaga (tööpäeviti 15 ühendust ööpäevas).  

Laagri rongijaam, kus peatuvad rongid läbivad kogu Saue valda kirde-edela suunaliselt, asub ca 800 
m kaugusel. Urda rongijaam asub praegu 1,4-kilomeetrise jalutuskäigu kaugusel, kuid lähiaastate 
kergliiklusteede arendused lühendavad seda distantsi ja muudavad liikumise senisest oluliselt 
mugavamaks ja turvalisemaks. Rongiühendusi mõlemal suunal on tööpäeviti ööpäevas ligi 40.  Valla 
elanikele on rongisõit valla piires tasuta. Kavandamisel on vallasisene etteveoliinide süsteem, kus 
tasuta rongitransport kombineeritakse bussiliinidega, mis võimaldab ka Urda rongijaamast vajadusel 
bussiga Rahnu peatusesse kulgeda. 

Jalgratturite ja jalakäijate, sh lapsevankriga liikujate mugava liiklemise Laagri-Alliku piirkonnas tagab 
heal tasemel kergliiklusteede võrgustik. Lähiaastateks on planeeritud mitmeid täiendavaid 
kergliiklusteede ehitustöid, mistõttu ETTK valmimise ajaks on ligipääsetavuse tase veelgi tõusnud.   

Valla piires autoga liikumise muudab paljude külade elanikele mugavaks ja kiireks suurt osa valda 
neljarealisena läbiv Tallinn-Pärnu-Ikla maantee. Nimetatud maantee möödub vahetult enne Tallinna 
piiri otse ka Laagri alevikust. Veskitammi tänava ja maantee ristumiskohast Laagri ETTK tulevase 
asukohani on ca 500 m. 2014. aastal valminud TOPi ristmik võimaldab mugavat ligipääsu Pärnu 
suunalt. Pealinna naabri ning kasvava elanikkonnaga vallana iseloomustab Saue valda ka väiksemate 
teede võrdlemisi intensiivne rekonstrueerimis- ning ehitustegevus, mis tagab maapiirkonna kohta 
hea ning lähiaastatel veelgi paraneva ühenduse valla erinevate piirkondade vahel. Juba paari aasta 
jooksul ehitatakse ümber Veskitammi tänava ja Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ristmik, muutes mõlemalt 
suunalt Laagri alevikku ligipääsu võimalikuks ilma ebamugavate tagasipööreteta. Samuti lahutatakse 
maanteeliiklus raudteest, rajades raudtee alla tunneli ja likvideerides praegu paljudele ebamugavusi 
tekitava vajaduse sageli raudtee ülesõidu foori taga oodata. Viimatinimetatud liiklussõlme ehitus 
ühendab aleviku keskuse senisest paremini teisel pool maanteed asuva aleviku osa, Nõlvaku 
piirkonnaga. Jalakäijatele rajatakse tunnel nii raudtee- kui ka maantee alla.   

Niisiis on rajatava ETTK asukoht kaasaegses aleviku keskuses, mille külastamine on valla 
elanikkonnale juba praegugi harjumuspärane. Tänu heale teedevõrgustikule on tagatud keskuse hea 
ligipääsetavus nii  ühistranspordi, auto kui jalgrattaga.  
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3. TERVISEKESKUSES OSUTATAVATE TEENUSTE JA TEENUST 
OSUTAVA PERSONALI KIRJELDUS 

Tervishoiusüsteemi arenguid mõjutavad järgnevad trendid ühiskonnas:  

• elanikkonna vananemine, vähenemine ja ümberpaiknemine; 
• esmahaigestumise kasv ja krooniliste haiguste esinemise sagenemine (põhjusteks 

terviseteadlikkuse tõus, elanikkonna vananemine ja diagnostikavõimaluste paranemine jms);  
• ühiskonna kasvavad ootused teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele; 
• isikute (tööjõu, patsientide) vaba liikumine; 
• piiratud ressursid (pädev personal, avalik raha) vs tervishoiukulutuste kasv. 

Tervishoiu trendidest lähtuvad tervishoiusüsteemi arenguid mõjutavad tegurid on järgnevad: 

• uute, spetsiifilist kompetentsi nõudvate, kuid samas efektiivsete ja patsienti säästvate 
meditsiinitehnoloogiate areng, sh uued seadmed, ravimid, ravimeetodid; 

• seonduvalt eelnevaga keerulise ja kõrgtehnoloogilise aktiivravi koondumine 
kompetentsikeskustesse;  

• seonduvalt eelnevaga statsionaarse ravi vähenemine ja lühenemine, ambulatoorse ja 
päevaravi osakaalu kasv; 

• esmatasandi tervishoiu, sh õendusabi rolli tähtsustumine. 12 

Eestit üldiselt iseloomustavad trendid kehtivad ka Saue valla kohta, kuid nagu nähtus käesoleva 
arengukava peatükis 4.2 esitatud piirkonna rahvastikuprognoosidestki, on elanikkonna 
ümberpaiknemise tingimustes Saue valla elanikkond erinevalt enamikust teisest maapiirkondadest 
kasvamas. Samas on piirkonna elanikkond võrdlemisi noor, olgugi et pikemas perspektiivis toimub 
mõningane vananemine. Neid eripärasid peab arvesse võtma ka Laagri ETTK-sse teenuste 
planeerimisel. Samuti ei saa mööda vaadata valla geograafilisest olukorrast, kus Tallinna piiril 
paiknemisest tulenevalt peab arvestama nii Tallinnas tegutsevate teenusepakkujate konkurentsi kui 
koostöövõimaluste ning spetsiifilisemate teenuste kvaliteetse pakkumise mõistliku jaotusega.  

Täna pakutakse Saue vallas üksnes üldarstiabi-, hambaravi-, apteegi-, koolitervishoiu-, 
psühholoogilise nõustamise ja sotsiaalnõustamise teenust. Eeltoodud teguritest ja vallaelanike 
vajadustest lähtuvalt hakatakse Laagri ETTK-s pakkuma järgnevaid teenuseid: 

 üldarstiabiteenus; 

 koduõendusteenus;  

 ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenus;  

 füsioteraapiateenus; 

 apteegiteenus; 

 hambaraviteenus; 

 psühholoogilise nõustamise teenus; sotsiaalnõustamise teenus.  

Koolitervishoiuteenuse pakkumine jätkub Laagri Koolis. Tänase seisuga on veel kaalumisel 
töötervishoiuteenuse pakkumine Laagri ETTK-s.  

Alljärgnevates peatükkides  on esitatud ülevaade Laagri ETTK-s  praegu ning tulevikus osutatavatest 
teenustest ning teenuste osutamiseks vajalikust personalist.   

                                                             

12 “Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020”, Sotsiaalministeerium, https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/tervishoiu_arengusuunad_2020.pdf, 27.11.2015 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/tervishoiu_arengusuunad_2020.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/tervishoiu_arengusuunad_2020.pdf
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3.1 OSUTATAVAD JA PLANEERITAVAD ESMATASANDI PÕHITEENUSED 
AASTANI 2030 

3.1.1 ÜLDARSTIABITEENUS (PEREARSTI JA PEREÕE TEENUSED) 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEGEVUSE SISU 

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS) defineerib §7 perearstiteenuse üldarstiabi mõiste 
kaudu:  „Üldarstiabi on ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos 
töötavad tervishoiutöötajad.“  Perearstiteenuse osa on pereõendusteenus, mis õendusabi erialade 
loetelu (2001) järgi on üks terviseõenduse eriala osa. Pereõe tegevusjuhendi (2009) alusel on  pereõe 
ülesanne määratleda ja suurendada üksikisiku, perekonna või kogukonna füüsilisi, vaimseid ja 
sotsiaalseid võimeid sõltumata inimese soost, rassist, vanusest, keelest, religioonist, sotsiaalsest 
staatusest ning tervislikust seisundist. Sotsiaalministri 06.01.2010 määrus nr 2 „Perearsti ja temaga 
koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ määratleb perearsti ja -õe poolt osutatava teenuse 
üldise sihtrühma:  üldarstiabi osutatakse kõigile perearsti nimistusse kantud patsientidele. 
Teeninduspiirkonnas elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, 
osutatakse vältimatut abi.“ 

Laagri ETTK eesmärgiks üldarstiabi teenuse pakkumisel on tagada Saue valla elanikele võrdne 
võimalus saada kodu lähedal kvaliteetset üldarstiabi teenust. Laagri Perearst OÜ-sse koondunud 
perearstidel on koostöös teiste Laagri ETTK-sse koondunud esmatasandi tervishoiuteenuste 
pakkujatega võimalik abistada patsiente kiiremini, kaasaegsetes tingimustes ning muuta esmatasandi 
tervishoiuteenuste pakkumine efektiivsemaks. Laagri ETTK loomine annab võimaluse luua Saue valda 
juurde neljas perearsti nimistu, mis tagab võimaluse pakkuda kohapeal üldarstiabi teenust senisest 
suuremale hulgale teeninduspiirkonna elanikele.   

Lisaks patsientide paremale abistamisele avardab Laagri ETTK loomine erinevaid võimalusi ka 
teenusepakkujatele. Perearstidele/pereõdedele võimaldatakse perioodilisi koolitusi. 
Koolitusvajaduste kaardistamist ja koolituste korraldamist hakkab organiseerima Laagri Perearst OÜ 
juhataja. Erinevate ressursside ristkasutus Laagri ETTK-s tegutsevate teenusepakkujate vahel 
võimaldab patsientide kvaliteetsemat ravimist. 

TEENUSED 

Perearstid lähtuvad teenuste pakkumisel „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate 
tööjuhendist“.13 Perearstide tegevused jagunevad sisuliselt kolme suuremasse gruppi:  

I Vahetult elanike teenindamisega seotud tegevused 

 Vastuvõtt praksises (sh erinevate protseduuride ja uuringute teostamine või uuringutele 
saatmine) 

 Nõustamine sidevahenditega 

 Koduvisiitide tegemine 

Ravikindlustatud isikutele on need teenused reeglina tasuta ning rahastatud Haigekassa poolt 
makstava pearaha arvelt. Erandiks on mõned tasuliselt väljastatavad tervisetõendid (nt autojuhi- või 
relvaloa taotlemiseks) ning riiklikku immuniseerimiskavva mittekuuluvad vaktsinatsioonid.  

                                                             

13 „Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“, https://www.riigiteataja.ee/akt/13263878?leiaKehtiv, 18.06.2015 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13263878?leiaKehtiv
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II Tegevused, mis toetavad otseselt elanike teenindamisega seotud tegevusi 

Tegemist on nn „tagatoa tegevustega“, mis eelnevad või järgnevad patsiendikontaktile ning toetavad 
seda otseselt. Selliste tegevuste hulka kuuluvad osaliselt või täielikult teenuste osutamise 
dokumenteerimine, uuringute ja analüüside menetlemine, meeskonnasisene koostöö, koostöö teiste 
tervishoiu- ja sotsiaaltöö spetsialistidega (saatekirjad ja konsultatsioonid), ravi tulemuslikkuse 
hindamine. Osa neist protseduuridest ja uuringutest on rahastatavad Haigekassa poolt makstava 
pearaha arvelt, osa uuringufondist. Ravikindlustatud isikutele on need teenused tasuta.  

III Üldised tugitegevused 

Tugitegevusteks on perearstipraksise töö juhtimine ja tegevuse korraldamine, tööd kajastava 
aruandluse tegemine, enesetäiendamine jms. Laagri ETTK loomine annab Laagri Perearst OÜ-le 
võimaluse täiendava personali, sh juhataja, töölevõtmiseks, tagades seeläbi senisest efektiivsema 
tugitegevuste läbiviimise.  

Järgnev tabel võtab kokku perearsti ja pereõe peamised töövaldkonnad dokumendi „Perearsti ja 
temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend “ kohaselt: 

Tegevusvaldkond Perearst Pereõde 

Tervise edendamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, 
individuaalset tervisekasvatust ja meditsiinilist nõustamist 
 

X X 

Haiguste ennetamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, 
immuniseerimist ja sõeluuringuid 
 

X X14 

Haiguste diagnoosimine 
 

X  

Haigete ravimine ja nõustamine 
 

X  

Patsiendi edasisele ravile suunamine 
 

X  

Tervishoiuteenuste osutamist  tõendavate ja perearsti  nimistut 
puudutavate dokumentide vormistamine, sealhulgas 
dokumenteerimine kui patsienti on nõustatud sidevahendite teel 
 

 
X 

 
X 

Tervishoiustatistika koostamine 
 

X  

Tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamine 
 

X  

Õendusabiteenuste osutamine 
 

 X 

Üldarstiabi osutamine oma pädevuse piires ägeda tervisehädaga 
patsientidele 
 

 X 

Krooniliste haigustega patsientide seisundi jälgimine, nõustamine ja 
nende suunamine vastuvõtule, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad 
olla aluseks varem määratud ravi ümberhindamiseks 

  
X 

TABEL 11. PEREARSTIDE JA PEREÕDEDE TEGEVUSVALDKONNAD 

                                                             

14 Välja arvatud sõeluuringud  
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SIHTRÜHM 

Üldarstiabi osutatakse kõigile perearsti nimistusse kantud patsientidele. Teeninduspiirkonnas elavale 
või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti nimistusse, osutatakse vältimatut abi.   Laagri ETTK  
üldarstiabi sihtrühmaks on Saue valla elanikkond.   

TEENUSEPAKKUJATE VAJADUSE PROGNOOS, TEENUSE MAHT JA PERSONAL 

Saue valla ainsa perearstikeskusena tegutseb praegu Laagri Perearst OÜ, kus töötab 3 perearsti. Saue 
valla elanike arvule tuginev perearstide vajaduse hinnang 2011. aasta seisuga oli RAKE uuringu 
kohaselt 6,8 perearsti. Täpsustatud hinnangul oli 2011. aastal reaalne vajadus 4,1 perearsti, 2020. 
aastaks tõuseb see 4,4 ja 2030. aastaks 4,6 perearstini. Erinevus kogu valla rahvastiku perearstide 
vajaduse ja reaalse kohapealse vajaduse vahel tulenes RAKE uuringuski Terviseameti 2013. a 
andmetele tuginedes avaldatud tõsiasjast, et Saue valla perearstide nimistutesse kuulub kõigest 37,5 
% valla elanikest, kellele lisandub veidi üle 1000 teiste omavalitsuste elaniku. RAKE uuringu 
läbiviimise ajal tegutses Laagri perearstikeskuses 2 perearsti, nüüdseks on arste ja nimistuid 3, 
mistõttu on nimistutes olevate isikute arv tõusnud 2 aastaga 3701 inimeselt 5646-le inimesele, seega 
on tõus ca 50% 2 aastaga. 

Nagu käesolevas arengukavas juba välja toodud, on uue tervisekeskuse valmimisel plaanis laiendada 
perearstikeskuse patsientuuri ühe nimistu võrra, luues seeläbi eeldused kuni 8000 patsiendi 
teenindamiseks. Võttes arvesse elanike tihedat seotust Tallinna linnaga ka tulevikus, seotust oma 
pikaajalise perearstiga ning harjumuste muutumiseks vajalikku aega, seatakse käesolevas 
arengukavas eesmärgiks luua võimalused kuni 67% Saue valla elanike teenindamiseks 4 Laagri ETTK-
s töötava perearsti ja 8 pereõe poolt. Arvestades, et Laagri asub Tallinna piiril ning sarnaselt 
praegusega jääb tõenäoliselt tulevikuski sealseid esmatasandi tervishoiu teenuseid kasutama osa 
tallinlasi, kujuneb teenindatavate Saue valla elanike osakaal tõenäoliselt küll mõnevõrra madalamaks, 
jäädes 50% suurusjärku. Tulenevalt sellest, et valla elanike arvu kasv toimub eeskätt sisserände 
kaudu, võetakse arvesse, et paljud ei vaheta koos elukohaga kohe ka perearsti. Lähematest 
piirkondadest, eeskätt Tallinnast valda kolivatel inimestel, kes on suhteliselt noored ja liiguvad 
igapäevaselt töö ja kodu trajektooril, võib olemasolev perearst edaspidigi jääda piisavalt lähedale, et 
nimistut mitte vahetada. Kohaliku perearsti valimine uute elanike poolt võib paljudel juhtudel olla 
pikaajaline protsess ning vajaduse ja valikuni jõudmiseks võib kuluda aastaid. Võttes arvesse, et 
kõikjal toimub aastate jooksul paratamatu perearstide vaheldumine vanema põlvkonna arstide 
pensionile siirdumise ning noorte tööleasumise teel, tekib praegu Tallinnaski vastavat teenust 
kasutavatest patsientidest paljudel varem või hiljem vajadus uue perearsti järele. Olgugi, et reeglina 
saavad saab ühe perearsti pensionile jäämise järel kogu tema nimistu endale uus perearst, tähendab 
see patsientidele vajadust tutvuda ja harjuda uue arstiga ning just siis võib neil tekkida võimaluse 
olemasolul soov valida uus arst kodulähedasest tervisekeskusest.  

Igapäevaselt Laagri Perearst OÜ-sse laekuvaid, kuid arstide ja ruumi puudusel tagasi lükatavaid 
päringuid arvesse võttes arvestatakse siiski, et neljas nimistu on võimalik luua uue tervisekeskuse 
avamisel koheselt. Nimetatud huvist nähtuvalt on valmisolek esimesel võimalusel Laagri alevikus uut 
perearsti valida neljanda nimistu loomiseks piisavalt suurel hulgal Saue valla elanikel.  

 2011 2020 2030 

Perearst 4,1 4,4 4,6 
Pereõde 6,1 6,7 7,2 



 

18 
 

      

TABEL 12 . PEREARSTI JA PEREÕE REAALNE TEENUSEVAJADUS LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS 2011-
203015 

Seesugune areng on kooskõlas ka RAKE uuringus tehtud prognoosiga, mille kohaselt Laagri ETTK 
kasvava rahvaarvuga teeninduspiirkonnas kataks 4 perearsti 51,9% piirkonna perearstide vajadusest 
ning 2011. aasta seisuga oligi perearstide reaalseks vajaduseks 4,1, 2020. aastaks tõuseb vastav 
näitaja 4,4 ning 2030. aastaks 4,6-ni. Viimane viitab küll juba tõsiasjale, et piirkonnas võiks kaaluda 
ka viienda perearsti nimistu loomist. RAKE uuringu kohaselt kaetaks sellisel juhul juba 64,9% kogu 
piirkonna perearstide vajadusest. Tulenevalt sellest, et viienda perearsti lisandumise tõsisema 
kaalumiseni võidakse jõuda pigem järgmise aastakümne keskel kui praegu, arvestatakse  käesolevas 
arengukavas 4 perearsti ja neid abistavate pereõdede, abiarsti ja residentide olemasoluga. Samas on 
Laagri Perearst OÜ juhul, kui vastav vajadus tekib, valmis tööle võtma ka viienda perearsti. Rajatava 
tervisekeskuse ruumiplaan jätab selleks võimalused, olgugi, et seesugune muudatus vajaks ruumide 
jaotuses mõningaid muudatusi.    

 

JOONIS 5: SAUE VALLA PEREARSTIDE VAJADUS JA LAAGRI ETTK POOLT KAETAV OSA SELLEST 2030. AASTANI 

Kui täna on keskmine nimistu suurus Laagri Perearst OÜ-s 1882 patsienti, siis aastaks 2030 on 
nimistu suuruseks arvestatud maksimummäär 2000. Ülevaade olemasolevate ja uue nimistu 
suurustest Saue vallas on antud järgmises tabelis. 

 
Laagri Perearst OÜ 

 
Patsientide arv 

Kokku 
kindlustatud 

isikuid 

Kokku 
kindlustamata 

isikuid 

Triinu-Mari Ots 1978 1815 183 
Lehte-Hilja Kullamaa 1979 1833 146 

Kait Luukas 1689 1620 69 
Lisanduvad patsiendid, sh 
uus nimistu16 

2354 2189 165 

KOKKU 8000 7437 563 

                                                             

15 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  
16 Arvestatud on, et Laagri Perearst OÜ keskmiseks nimistu suuruseks saab 2000 patsienti ning kindlustamata isikute osakaal jääb 
muutumatuks (ca 7%).  
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TABEL 13. LAAGRI PEREARST OÜ PRAEGUSED NIMISTUD (SEISUGA 23.11.2015)17 JA PLANEERITAV UUS NIMISTU 

Ka pereõdede prognoos Laagri ETTK-s on võrdlemisi sarnane RAKE uuringus esitatuga. Uuringu 
kohaselt oli pereõdede täpsustatud ehk elanikkonna reaalsetest soovidest lähtuv vajaduse prognoos 
2011. a seisuga 6,1, 2020. aastaks 6,7 ja 2030. aastaks 7,2. Laagri Perearst OÜ-s on siiani efektiivse töö 
teostamise taganud 2 pereõde ühe perearsti koha ning samasuguse perearstide ja –õdede arvu 
suhtega soovitakse ka jätkata. Võttes arvesse nii praeguseid kui tulevasi prognoositavaid nimistute 
suuruseid, on see optimaalne lahendus. Kui tervishoiu arengusuundadest tuleneb suures osas Eesti 
perearstikeskustes vajadus suurendada pereõdede iseseisva töö hulka, siis Laagri Perearst OÜ puhul 
on see tänagi suur ning selle täiendav tõus on saab olla pigem väike. Pereõed suudavad iseseisvate 
vastuvõttudega ära teha suure osa tööst, lisaks abistavad arste ka abiarst ning residendid ja 
maksimumilähedase suurusega nimistute patsiendid saavad kvaliteetselt teenindatud. Kui pereõdede 
iseseisva töö maht edaspidi suurenebki, siis seda mitte tänu nende arvu kasvule nimistu kohta, vaid 
tänu tervisekeskuses olemasolevale mitmekesisele meeskonnale ja kaasaegsetele töötingimustele, 
mille olemasolu vähendab mitteerialaseid lisakohustusi ja suurendab meditsiinialase töö aega.  

 

JOONIS 6: SAUE VALLA PEREÕDEDE VAJADUS JA LAAGRI ETTK POOLT KAETAV OSA SELLEST 2030. AASTANI 

Saue vallas patsientide poolt üldarstiabi teenuse osutajate juurde tehtavate visiitide arv tõuseb 
prognoositavalt eeskätt uue nimistu ning seda teenindava personali lisandumise abil. Allpool esitatud 
tabelis on kajastatud Laagri Perearst OÜ patsientide visiidid perearstide ja –õdede juurde 2014. aastal. 
Tegemist on perearstikeskuses registreeritud visiitide reaalse arvuga. Perearstide ja –õdede visiitide 
arvu omavaheline suhe ei ole selles tabelis küll päris korrektne, kuna 2014. aastal kaldus osa töötajaid 
pereõe visiite perearsti visiidina kodeerima, kuid ülevaate visiitide koguarvust annab tabel siiski.    

Nimistu Perearsti visiite Pereõe visiite 

Triinu-Mari Ots 2591 806 
Kait Luukas 2964 98 
Lehte-Hilja Kullama 5260 829 

Kokku 10 815 1733 
 TABEL 14. LAAGRI PEREARST OÜ NIMISTUTE PATSIENTIDE VISIITIDE ARV PEREARSTIDE JA -ÕDEDE JUURDE 

2014 
 

                                                             

17 Terviseameti registrid, 2015, http://mveeb.sm.ee/, 23.11.2015 
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Kui 2014. aastal tehti Laagri Perearst OÜ-s üldarstiabi teenuse osutajate juurde 12 548 visiiti, siis 
neljanda perearsti ja koos temaga 2 pereõe lisandumisel võib prognoosida selle näitaja suurenemist 
ligikaudu 4000 võrra. Tulenevalt töökorralduse paranemisest uues tervisekeskuses, on tõus 
tõenäoliselt suuremgi.  

3.1.2 KODUÕENDUSTEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Koduõendusteenuse eesmärgiks on patsiendi tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ja 
võimalusel parandamine läbi toetava eesmärgipärase õendusabi osutamise. Teenus loob võimaluse 
jätkata haiguse paranemis- ja taastumisperioodis edasist vajalikku ravi, hoolitsust ning iseseisvust 
toetavat toimetulekukoolitust koduses keskkonnas. Üheks oluliseks koduõendusteenuse osutamise 
eesmärgiks on lisaks eelpool mainitule ka krooniliste haiguste ägenemiste ja tüsistuste ennetamine 
ning aktiivravi osutamise vajaduse vähendamine. 

Koduõde on kliiniline õde, kes tegeleb patsientide erinevate haigusrühmadega (erinevad kirurgilised 
ja siseprofiili haigused – troofilised ja diabeetilised haavandid, insuldijärgne nõustamine, 
abivahenditreening jne). Koduõed teevad tihedalt koostööd perearstide ja haiglatega. Lihtsamatel 
juhtudel (õe teenuse vajadus vähem kui kaks korda kuus, lihtsamad protseduurid) pakub teenuseid 
pereõde. Koduõe vastutusalasse jäävad 3 ja enam koduvisiiti nõudvad juhtumid, sh postoperatiivsed 
patsiendid. 

TEENUSED 

Koduõendusteenuse pakkumine lähtub koduõendusteenuse tegevusjuhendist18. 

Tegevused jagunevad alljärgnevalt: 

1) Õendustegevused 

 Seisundi hindamine (füüsiline võimetus, vaimne võimetus, toimetulek stressiga ja 
emotsionaalne võimetus, sotsiaalne võimetus, nt isoleeritus sõpradest ja pereliikmetest) 

 Õendusprobleemide lahendamine (protseduuride sooritamine, raviskeemide rakendamine ja 
kliendi seisundi jälgimine; kliendi õpetamine ja juhendamine, psühhosotsiaalne toetamine) 

 Rehabiliteeriv õendustegevus (eesmärgiks aidata isikul saavutada maksimaalne võimalik 
iseseisvus enesehooldustoimingute teostamisel) 

 Mitteformaalsete hooldajate õpetamine ja toetamine (mitteformaalsete hooldajate panus 
kliendi hoolduses on märkimisväärne ja üldiselt vastuvõetavaks on saanud seisukoht, et 
sellised inimesed vajavad toetust, väga oluline on, et hooldajad ise ei muutuks patsientideks, 
täites ülesandeid patsientide eest hoolitsemisel) 

2) Dokumentatsiooni täitmine 
 
Koduõdedele on kohustuslik teenuse osutamise dokumenteerimine ja Haigekassal on õigus 
õendushooldusplaani alusel kontrollida teenuse osutamise õigsust ja põhjendatust. 
Õendushooldusplaanis kirjeldab koduõde hindamisele tuginedes kliendi õendusprobleeme, 
planeeritavaid õendustegevusi (k.a. protseduurid) ning nende oodatavat tulemust. Õendusplaani 
koostamisel määratletakse kooskõlastades raviva arstiga õendushoolduse vajalik ja prognoositav 
kestvus ning vahehindamiste ajad. Kokkuvõtlikult koosnevad koduõenduslood järgmistest osistest: 

                                                             

18 „Koduõenduse tegevusjuhend“, Sotsiaalministeerium, https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervishoiususteem/koduoenduse_tegevusjuhend.pdf, 29.06.2015 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervishoiususteem/koduoenduse_tegevusjuhend.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/Tervishoiususteem/koduoenduse_tegevusjuhend.pdf
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 üldandmed, märgitud peab olema ka õe registri number; 

 pere-, ravi-, eriarsti saatekiri, millel on patsiendi diagnoosid koos koodidega, arsti korraldused 
ja märkused; 

 leping kliendiga ja kliendi nõusolek teenusega;  

 õendusanamnees;  

 õendushooldusplaan;  

 ravimid; 

 õenduspäevik, milles peab kajastuma kliendi seisund ja teostatud õendushooldus igal visiidil;  

 haava ja haavandi hoolduse hindamise leht ning teostatud õendushoolduse protokoll 
(vajadusel) 

 valuskaala leht (vajadusel);  

 epikriis ja vahehindamiste tulemused. 
 

3) Kohtumised ja konsultatsioonid juhtumikorraldamiseks ja õendushoolduse plaani 
arendamiseks. 

Koduõenduse kvaliteedi kindlustamise esimene oluline tegur on oma ametisse sobiv, motiveeritud ja 
asjatundlik ning koolitatud töötaja. Teenuse kvaliteedi kindlustab õdede pidev täiendkoolitus ja 
töötajate püüd oma tööd igakülgselt arendada ning täiendada, rakendades uuendusi oma 
igapäevatöös. Koduõel on kohustus osaleda erialalisel täiendkoolitustel iga-aastaselt vähemalt 2-4 
ainepunkti (AP) ulatuses ning pidevalt ise ennast erialaselt arendada. 

SIHTRÜHM 

Koduõendust osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis olevale, kroonilist haigust põdevale või 
piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendile raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivseks 
toimetulekuks koduses keskkonnas. Koduõenduse sihtrühma kuuluvaid patsiente iseloomustavad: 

 südame-veresoonkonna haigused: operatsioonijärgne ja müokardi infarkti järgne periood;  

 neuroloogilised seisundid: ajutrauma, selgroovigastus, polüskleroos, ajuinfarkt, Parkinsoni 
tõbi; 

 haavandid ja nahaprobleemid: troofilised haavandid, lamatised, kognitiivsed ja 
käitumishäired: psüühikahäiretega patsiendid ja dementsed;  

 tugiaparaadi degeneratiivsed muutused, traumad: puusa- ja põlveliigeste proteesimine, 
artriit, amputatsioon, luumurrud;  

 geriaatrilised probleemid: inkontinents, dementsus, piiratud liikuvus, tundlikkuse-taju 
häired; 

 pediaatrilised probleemid: piiratud liikuvus, tundlikkuse-taju häired, kardinaalsed 
anomaaliad; 

 krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;  

 valud;  

 mitteaktiivravi vajavad spetsiifilised haigused ja vigastused (infusioonravi, hapnikravi, 
dialüüsravi, diabeet, epitsüstostoomi, trahheakanüüli, kolostoomi hooldus);  

 terminaalfaasis olevad isikud ja nende perekonnad. 

Enamusel patsientidest on mitmest haigusest kombineeritud probleemid. Lisaks põhihaigusele esineb 
koduõendusteenuse klientidel keskmiselt kolm kaasuvat haigust (sagedamini südamepuudulikkus, 
kõrgvererõhktõbi, ateroskleroos, stenokardia, nägemisprobleemid, bronhiaalastma). 

Kuna koduõendusteenust osutatakse valdavalt vanemaealistele, siis kuuluvad Laagri esmatasandi 
tervisekeskuse sihtgruppi eelkõige üle 65-aastased teeninduspiirkonna elanikud. Olgugi, et piirkonna 
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elanikkond on suure osa ülejäänud Eestiga võrreldes noor, on sihtgrupiks olevas vanusegrupis praegu 
1175, 2020. aastaks prognoositakse ca 1333, 2030. aastaks juba 1552 inimest.  

Seega vajadus koduõendusteenuse järele on Laagri ETTK teeninduspiirkonnas pidevalt kasvav. 

KODUÕENDUSTEENUSE PAKKUJATE VAJADUSE PROGNOOS, TEENUSE MAHT JA PROGNOOS 

Haigekassa praegused lepingupartnerid koduõendusteenuse osutamisel Saue vallas on DEPOO OÜ ja 
SA Vähihaigete Toetusravi. Vastavalt Haigekassa juhatuse 31.03.2014 otsuse nr 145 lisale 2 rahastati 
Saue vallas ja linnas perioodil 01.07.2014-30.06.2015 poolaastas 150 koduõenduse ravijuhtu 19 .  
Võttes aluseks Saue valla ja linna elanike arvu omavahelise suhte, tähendab see, et Saue vallas 
rahastab Haigekassa ligikaudu 200 ravijuhtu aastas. Tegelik koduõendusteenuse vajadus ja tarbimine 
vallas on oluliselt suurem. 

KOV üksus Isikute arv 
teenusel 

Teenusel 
isikuid 1000 

elaniku 
kohta 

Teenuse hulk 
kokku 

Teenuse 
kordade arv 
1000 elaniku 

kohta 

Keskmine 
teenuse 

kordade arv 
teenust 

saanud isiku 
kohta 

Saue vald 36 3,6 794 80,3 22,1 
TABEL 15 . KODUÕENDUSTEENUSE KASUTAMINE LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS 2013. AASTAL20 

Siit nähtub, et suur osa teenusest rahastatakse muudest allikatest kui Haigekassa poolt. Hoolimata 
patsientide suurest omaosalusest teenuse rahastamisel, ei ole vallaelanike vajadus teenuse järele täna 
rahuldatud. Koduõed on ülekoormatud ning kõigile patsientidele, kes seda vajaksid, ei ole alati 
võimalik teenust osutada. Oluliseks teguriks, mis teenuse pakkumist piirab, on olemasolevate 
teenusepakkujate koduõendusbaaside kaugus Saue vallast. Laagri Perearst OÜ täna vastavat teenust 
ei paku ning oludes, kus puudub vähimgi laienemisvõimalus, ei saaks nad seda ka teha. Samas on 
perearstikeskusel valmisolek uue tervisekeskuse valmimisel alustada ametlikku koostööd Depoo OÜ 
koduõde Kristina Kamsiga, luua ETTK-sse tema koduõendusbaas ning tõsta sellega 
koduõendusteenuse kättesaadavust vallas.  

Laagri ETTK piirkonnas prognoositakse tulenevat nii elanikkonna vananemisest kui elanike arvu 
tõusust koduõdede vajaduse kasvu. RAKE uuringus on Laagri ETTK teeninduspiirkonna 
koduõendusteenuse vajaduseks 2030. aasta prognoositud 2,0 koduõde. Tulenevalt elanikepoolsest 
tervishoiuteenuste tarbimisest ka teistes omavalitsustes on reaalne vajadus mõnevõrra väiksem. 
Järgnevas tabelis on kajastatud Laagri ETTK teeninduspiirkonna reaalne koduõendusteenuse vajadus 
aastatel 2011 – 2030.  

 2011 2020 2030 

Koduõde 0,8 1,0 1,2 
TABEL 16. KODUÕDEDE VAJADUS LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS 2011-2030 

Prognoosist tulenevalt hakkab Laagri ETTK-s tööle 1 koduõde. Vajaduse suurenemisel võib hiljem 
lisanduda teine, osakoormusega, koduõde.  

                                                             

19 Haigekassa juhatuse 31.03.2014 otsus nr 145, https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-
lepingud/lepingupartnerite-valik, 17.11.2015 
20 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  

https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/lepingupartnerite-valik
https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/ravi-rahastamise-lepingud/lepingupartnerite-valik
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
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 2020 2030 

Laagri ETTK teeninduspiirkonna rahvaarv kokku 11 708 12 070 
Koduõdede vajadus Laagri ETTK teeninduspiirkonnas 1,6 2,0 
Isikute arv teenusel Laagri ETTK teeninduspiirkonnas 60 75 
Teenuse hulk kokku Laagri ETTK teeninduspiirkonnas 1925 2406 
Keskmine teenuse kordade arv teenust saanud isiku kohta 32 32 
Koduõdede arv Laagri ETTK-s 1 1,2 
Isikute arv teenusel Laagri ETTK-s 38 45 
Teenuse hulk kokku Laagri ETTK-s 1203 1444 

TABEL 17. KODUÕENDUSE TEENUSEMAHTUDE PROGNOOS 

Nagu viitab ka senise teenuse tarbimise ja nõudluse võrdlus Haigekassa poolt rahastatud visiitide 
arvuga, ületavad esimesed teist juba pragu, mistõttu seesugune koduõdede arvu tõus võib 
töötingimuste olemasolul lähtuda eeskätt nõudlusest. Laagri ETTK ruumiprogramm jätab võimaluse 
hilisemaks teise koduõe lisandumiseks. Aastaks 2030 teise koduõe lisandumist pigem siiski ei 
prognoosita ja käesolevas arengukavas ning Laagri ETTK rajamisel arvestatakse ühe koduõe 
tööleasumisega. Teise koduõe lisandumine on tõenäoline hilisematel aastatel, kui rahvastiku 
jätkuvast vananemisest tulenevalt jõuab vajadus vähemalt 1,5 koduõeni. Aastani 2030 rahuldab 
Laagri ETTK niisiis alljärgneval joonisel esitatud osa valla koduõdede vajadusest.  

 

JOONIS 7. SAUE VALLA KODUÕDEDE  VAJADUS JA LAAGRI ETTK POOLT KAETAV OSA SELLEST 2030. AASTANI 

KODUÕENDUSTEENUSE PAKKUMISE ORGANISATOORSED ERIPÄRAD 

Koduõendusteenuse kvaliteetseks pakkumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused: 

 maapiirkondades elavate klientide teenindamiseks on vaja lisaressursse (transpordivahendi 
olemasolu, kompensatsiooni transpordikuludele ja õe töötasule, sest teenindatakse 
keskmiselt kaks klienti päevas vähem kui linnas); 

 koduõde vajab autot, kui ta teenindab kliente, kelle elukohad asuvad üksteisest kaugel; 

 lisaressursse vajab nende klientide teenindus, kes teatud põhjustel ei saa minna ravi- või 
hooldusasutusse ning vajavad üle kahe koduõe visiidi päevas; 

 tervisekeskusel peab olema võimalus kasutada erinevate spetsialistide abi ja pakkuda nende 
teenuseid koduseinte vahele aheldatud klientidele. Avahooldusteenustena tuleks pakkuda ka 
füsioteraapiat, tegevusteraapiat, kõneteraapiat, dieetnõustamist, jalaravi, 
kontinentsusnõustaja, diabeediõe vms eriettevalmistusega õdede konsultatsioone; 
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 iga töötav koduõde vajab regulaarset supervisiooni ja nõustamist, võimalust oma tööd 
kogenud kolleegiga analüüsida.  

Samuti eeldab koduõendusteenuse pakkumine laoruumi töövahendite hoidmiseks ning töökohta 
juhtumiga seotud info töötlemiseks. Nimetatud tingimustest kõik Saue vallas asjakohased saavad 
Laagri ETTK-s täidetud.  

3.1.3 ÄMMAEMANDA ISESEISVA VASTUVÕTU TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse järgi on ämmaemandusabi ambulatoorne või statsionaarne 
tervishoiuteenus, mida osutab ämmaemand koos pere- või eriarstiga või 2010. aastal jõustunud 
määruse alusel ka iseseisvalt. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus määratleb ämmaemandusabi 
iseseisvalt osutamise tingimused: 

 iseseisvalt võib ämmaemandusabi osutada vaid ambulatoorselt; 

 iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad 
tegevused kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

Ämmaemandate töö toimub tihedas koostöös naistearstidega. Kuna Laagri ETTK asub geograafiliselt 
Tallinna lähedal, on võimalik tihe koostöö Tallinna naistearstidega. Naistearsti vastuvõtule suunab 
ämmaemand rasedad vastavalt juhenditele ning eriarsti külastused toimuvad eraldi visiitidena.  

Esmatasandi tegevuste hulka kuuluvad:  

 normaalse kuluga raseduse jälgimine; 

 sünnitusjärgne jälgimine ja imetamise nõustamine; 

 kontratseptsiooni ja hormoonravi jätkamine; 

 patsientide üldine tervise-nõustamine; 

 ennetustegevus.  

Sünnitusabi ja günekoloogia eriala arengukava aastani 2020 (2012) järgi leiab raseduse vältel 
reeglina aset kümmekond külastust. 60% raseduse jälgimisest toimub ämmaemanda juures, 40% 
eriarsti juures. Seega suur osa raseduse jälgimisest toimub ämmaemandate iseseisval vastuvõtul.  

TEENUSED 

Ämmaemanda ülesanneteks on: 

 raseduse jälgimine; 

 sünnitusjärgne jälgimine; 

 reproduktiivtervise, pereplaneerimise, kontratseptiivide alane nõustamine, 
seksuaalkasvatus; 

 sünnituse vastuvõtmine. 

Nimetatutest kolm esimest on teostatavad suurel määral ämmaemanda iseseisvalt osutatava teenuse 
mahus.  

Raseduse jälgimiseks ja sünnitusjärgseks jälgimiseks teostatakse järgmised tegevused: 

 anamneesi kogumine, dokumentatsiooni täitmine, säilitamine ja väljastamine;  

 naise ja vastsündinu sünnitusjärgne jälgimine;  
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 normaalse raseduse jälgimine;  

 nõustamine;  

 ravimite väljakirjutamine ning iseseisev või arsti poolt määratud ravi teostamine ja ravimite 

 manustamine;  

 uuringute määramine, tegemine ja hindamine. 

SIHTRÜHM 

Saue vallas on ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenuse sihtrühmaks eeskätt Laagri ETTK 
teeninduspiirkonna sünnitusealised naised (vanuses 15-59). Seisuga 01.01.2015 oli neid vallas 
327821. Võttes arvesse, et aastaks 2030 pensioniealiste elanike osakaal vallas suureneb, kuid samas 
jõuab sünnitusikka praegune suhteliselt rohkearvuline laste põlvkond, ei ole sihtrühma suuruses 
olulist muutust ette näha.  

ÄMMAEMANDA ISESEISVA VASTUVÕTU TEENUSEPAKKUJATE VAJADUSE PROGNOOS, TEENUSE 
MAHT JA PROGNOOS 

Ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenuse pakkuja Saue vallas praegu puudub. Teenust kasutatakse 
väljaspool omavalitsust, enamasti Tallinnas. Täpne informatsioon tarbitava teenuse mahu kohta Saue 
vallal ja Saue Perearst OÜ-l puudub. Seega saab nii praeguse olukorra kui tulevase vajaduse 
hindamisel tugineda üksnes prognoosidele. 

Oluliseks näitajaks ämmaemanda teenuse mahu prognoosimisel on rasedate naiste hulk. See on aga 
otseselt seotud piirkonna sündide arvuga. Saue valla elussündide arv aastatel 2011-2014 on olnud 
võrdlemisi stabiilne. Maksimaalselt on sündinud 146 last (2013. a) ja minimaalselt 134 last (2012. a).  
Saue valla sündivust neil aastatel iseloomustab allolev joonis.  

 

JOONIS 8: ELUSSÜNDIDE ARV LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS AASTATEL 2005 – 201422 

Kuna sündivus piirkonnas on kõrge, iive positiivne ning prognoosid sündivuse osas pigem jätkuvalt 
head, püsib vajadus ämmaemandusabi teenuse järele Laagri ETTK-s enamvähem muutumatul 
tasemel. Seega on Laagri ETTK-sse vaja ühte täiskohaga ämmaemandusabi osutavat spetsialisti. 
Vastavalt RAKE uuringus esitatud prognoosile on 1,0 reaalne vajadus nii 2011. a seisuga kui 2030. a 

                                                             

21 Statistika andmebaas, Statistikaamet, pub.stat.ee, 09.07.2015 
22 Statistika andmebaas, Statistikaamet, pub.stat.ee, 09.07.2015 
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prognoosi kohaselt. 2020. aastaks prognoositakse küll vajaduse väikest langust 0,9-le, kuid arvestades 
selle muutuse marginaalsust ja inimese töökoormuse nii väikese vähendamise ebamõistlikkust, 
arvestatakse käesolevas arengukavas kogu perioodil täiskoormusega töötava ämmaemandaga.   

 2011 2020 2030 

Ämmaemand 1,0 0,9 1,0 
TABEL 18. ÄMMAEMANDATE VAJADUS LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS 2011-203023 

Laagri ETTK valmimisel suudaks Laagri Perearst OÜ niisiis katta kogu teeninduspiirkonna 
ämmaemandusabi vajaduse.  

 

JOONIS 9: SAUE VALLA ÄMMAEMANDATE VAJADUS JA LAAGRI ETTK POOLT KAETAV OSA 
SELLEST 2030. AASTANI24 

3.1.4 FÜSIOTERAAPIATEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Esmatasandi füsioteraapia teenuseks loetakse esmast konsultatsiooni (ei määratleta seansside arvu), 
kergemate traumade ja valusündroomide ravimist (juhud, kus taastusraviarsti sekkumine ei ole 
vajalik). Füsioteraapia teenust osutatakse paranemise, preventsiooni, teraapia või rehabilitatsiooni 
eesmärkidel. Esmatasandil pakutakse patsiendile teenust 1-3 tunni ulatuses.  

Seni on patsient füsioterapeudi juurde jõudnud läbi taastusraviarsti, kelle juurde on suunanud 
perearst. Edaspidi, kui füsioterapeut paikneb samas tervisekeskuses, saab perearst patsiendi suunata 
otse füsioterapeudi vastuvõtule (esmatasandi füsioteraapia teenus). Füsioteraapia tervisekeskusesse 
lisamise eesmärgiks on seega lühendada ja lihtsustada patsiendi teenuse ja ravi saamise protsessi, 
suunates kergematel juhtudel patsiendi otse teenust saama. Keskmiselt 15-20% esmastest 
taastusraviarsti vastuvõttudest on esmatasandi juhtumid.  

                                                             

23 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  
24 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2011 2020 2030

Teenusvajadus

Ämmaemandate arv

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf
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TEENUSED 

Füsioteraapoiateenused on: 

 füsioteraapiline hindamine; 

 füsioteraapiline nõustamine; 

 füsioteraapia individuaalne seanss (keskmiselt 30 min); 

 grupiteraapia seanss; 

 koduteenus; 

 massaaž; 

 liikumisteraapia. 
 
Laagri ETTK-s plaanitakse hakata läbi viima nii grupi- kui individuaalseid füsioteraapia seansse. 
Grupiteraapiale eelneb siiski alati ka individuaalne hindamine ja individuaalsed seansid. Grupi 
optimaalne suurus on 4-6 inimest. Oluliseks teenuseks Laagri ETTK-s, mille klientide hulgas on palju 
väikelapsi, peaks kindlasti saama individuaalse seansina väikelaste vannis ujutamine.  

Eestis kehtivate regulatsioonide alusel ei ole füsioteraapia iseseisvana juriidilises mõttes 
tervishoiuteenus. Haigekassa poolt rahastavas tervishoiusüsteemis on füsioteraapia üks taastusravi 
osa, üks selle protseduure. Haigekassa tasub taastusravi eest, kui see on osutatud kindlustatule 
meditsiinilisel näidustusel. Tavaliselt otsustab taastusarst kas taastusravi on vajalik, millised 
protseduurid ja kas patsient vajab selleks haiglaravi või saab protseduure teha ambulatoorselt. Ka 
teiste erialade arstid (näiteks neuroloogid) määravad oma patsientidele mõningaid taastusravi 
protseduure, sh füsioteraapiateenuseid. Kuivõrd füsioteraapia teenuse riiklik rahastamine toimub 
taastusraviarsti kaudu siis on füsioteraapia teenuse osutamine iseseisvalt võimalik üksnes ilma 
Haigekassa toetuseta, mis piirab oluliselt  sihtrühmade võimalusi teenuse kasutamiseks. 

Lisaks Haigekassa poolt taastusravi osana rahastatavatele teenusele osutatakse füsioteraapiateenust 
ka Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatava rehabilitatsiooniteenuse raames ning samuti nö 
vabaturul, kus patsient tasub teenuse eest täies mahus ise. Ka Laagri ETTK-s on plaanis hakata teenust 
osutama mõlema nimetatud rahastussüsteemi alusel.  

SIHTRÜHM 

Füsioteraapia teenuse sihtrühma moodustavad kõik teeninduspiirkonna elanikud. Teenuse 
rahastamise aruandlusest ilmneb, et hetkel Eestis toimivas praktikas on füsioteraapiateenuse 
kasutamise mahud suurimad vanusrühmas 0-4 ehk väikelastel. Teenuse maht suureneb taas alates 
nooremast keskeast vanuse lisandumisel, saavutades täiskasvanute puhul maksimumi pensionieale 
eelnevatel aastatel. Suurim teenuse kasutatavus on 50-64-aastastel naistel. Kasvav trend on eakate 
teenusvajaduse kasv. 

Eelnevast tulenevalt on Laagri ETTK teeninduspiirkonna füsioteraapia teenuse sihtrühm täna suur 
tänu võrdlemisi noorele ja lasterohkele elanikkonnale. Olgugi, et aastaks 2030 toimub 
rahvastikuprognoosi kohaselt väikelaste arvu suur langus, kompenseerib langust vanemas keskeas ja 
eakate arvu oluline tõus.   

FÜSIOTERAAPIA TEENUSEPAKKUJATE VAJADUSE PROGNOOS, TEENUSE MAHT JA PROGNOOS 

Praegu Laagri ETTK teeninduspiirkonnas füsioteraapia teenust ei pakuta ning patsiendid tarbivad 
seda eeskätt Tallinnas. Võrdlemisi noore elanikkonnaga piirkonnas, kus suurim osa teenuse vajajaist 
on väikelapsed, kaasneb sellega sageli ebamugav sõit nii lapsele kui vanemaile. Teenuse 
kodulähedaseks muutmine suurendaks kahtluseta selle kättesaadavust.  
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Kuna füsioteraapia teenust saab tarbida nii saatekirja alusel kui omafinantseeringuga ka ilma 
perearsti suunamiseta, täpne ülevaade reaalsuses tarbitava teenuse mahust Saue vallal ning Laagri 
Perearst OÜ-l puudub. RAKE uuringu alusel hinnati 2011. aasta vajaduseks Laagri ETTK 
teeninduspiirkonnas 0,9 füsioterapeuti. Arvestades elanikkonna arvu tõusu paralleelselt üldise 
vananemise trendi ning esmatasandi teenuste olulisuse kasvuga, vajadus füsioterapeutide järele 
tõuseb mõnevõrra (aastal 2020 on vajadus 1,0 ja 2030 1,1 füsioterapeudi järele).  

 2011 2020 2030 

Füsioterapeut 0,9 1,0 1,1 
TABEL 19 . FÜSIOTERAPEUTIDE VAJADUS LAAGRI ETTK TEENINDUSPIIRKONNAS 2011-203025 

Seesugune prognoos on Saue valla ja Laagri Perearst OÜ hinnangul realistlik. Laagri ETTK-s hakkab 
Laagri Perearst OÜ-s tööle 1 füsioterapeut. Eeskätt asub ta teenindama valla perearstide nimistutesse 
kuuluvaid patsiente, keda arstid tema juurde suunavad.  

 

JOONIS 10: SAUE VALLA FÜSIOTERAPEUTIDE VAJADUS JA LAAGRI ETTK POOLT KAETAV OSA SELLEST 2030. 
AASTANI 

FÜSIOTERAAPIA TEENUSE PAKKUMISE ORGANISATOORSED ERIPÄRAD 

Iseseisvat füsioterapeudi teenust (ilma raviarstita) saavad pakkuda vaid kõrgema kvalifikatsiooniga 
füsioterapeudid. Uued füsioterapeudid peavad enne iseseisvat teenusepakkumist kogemusi koguma 
taastusraviarsti jälgimisel. Füsioterapeute koolitavad Eesti Tartu Ülikool ning Tartu Tervishoiu 
Kõrgkool. 

3.2 OSUTATAVAD JA PLANEERITAVAD ESMATASANDI TERVISEKESKUSE 
MUUD JA TOETAVAD TEENUSED AASTANI 2030 

Teised Laagri ETTK-s pakutavad teenused jagunevad kaheks: teisesed teenused ning täiendavad 
teenused.  

                                                             

25 „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse 
korralduse mudeli loomine“, RAKE, 2015, http://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/ESF/osaraport_3_terve_th_jaanuar_2015_ettk_piirkonnad_mk.pdf, 09.07.2015  
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Laagri ETTK-sse planeeritavad teisesed teenused (peavad toetama põhiteenuseid) on: 

 apteegiteenus; 

 hambaraviteenus; 

 sotsiaalnõustamise, sh lastekaitse teenus; 

 psühholoogilise nõustamise ja vaimse tervise õe teenus. 

Kaalumisel on ka töötervishoiuteenuse pakkumine.  

Lisaks teisestele teenustele hakatakse Laagri ETTK-sse rajatavas sotsiaalkeskuses täiendavate 
teenustena pakkuma ka: 

 logopeedi teenust; 

 eripedagoogi teenust. 

Esmatasandi tervishoiuteenuste toetavaid teenuseid tervisekeskuses pakkuma ei hakata, sest 
tulenevalt neid väga kõrgel tasemel pakkuva Tallinna linna lähedusest ja koostöövõimaluste 
piisavusest ei ole nende pakkumine Laagri alevikus vajalik ega  ressursikasutuselt mõistlik.  

Laagri Perearst OÜ pakub nii praegu kui tulevikus ka koolitervishoiuteenust, kuid vastav spetsialist 
jääb edaspidigi tegutsema Laagri Kooli ruumidesse, mistõttu seda teenust käesolevas arengukavas ei 
käsitleta. 

Järgnevalt on kirjeldatud kõigi nimetatud teenuste hetkeolukorda ning planeeritavat tulevikku. 

3.2.1 APTEEGITEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Apteegiteenuse eesmärk on ravimite ohutu väljastamine patsientidele ning neile vajaliku, 
mitmekülgse ja põhjaliku informatsiooni pakkumine ravimite kohta. Apteegiteenus tähendab 
ravimite jaemüüki või muul moel väljastamist patsientidele. 

TEENUSED 

Apteek pakub nõustamist ravimi sihipäraseks ning ratsionaalseks kasutamiseks, teavitades kasutajat 
õigest ja ohutust kasutamisest ning säilitamistest. Samuti tegelevad apteegid ravimite ekstemporaalse 
ja seeriaviisilise valmistamise ja jaemüügiga. Teenuse edastamine toimub apteegis või selle 
struktuuriüksustes. Apteegiteenus toimib Eestis ka kaugmüügi teel, mis võimaldab interneti teel 
müümise ja kohaletoimetamise teel viia apteegiteenuse välja apteegi ruumidest ning viia ravimite 
kättesaadavuse üle-eestiliseks.  

SIHTRÜHM 

Apteegi sihtrühmaks on Laagri ETTK teeninduspiirkonna elanikud, kellel on vajadus leida ravimeid 
tervise parandamise või hoidmise eesmärgil. Võttes arvesse apteegis müüdavate käsimüügiravimite 
paljusust ja telefonikonsultatsioonide olulisust perearstide töös, on apteegi kasutajaskond laiem kui 
Laagri ETTK-s töötavate perearstide nimistute patsientide hulk. Kergemate haiguste puhul, mis ei vaja 
perearsti külastamist, eelistavad kodulähedast apteeki suure tõenäosusega ka need piirkonna 
elanikud, kelle perearst paikneb mõnes kaugemas omavalitsuses.  

TEENUSE PAKKUJAD 
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Apteegiteenus on lubatud sellekohase tegevusloaga apteekidel, mille tegevus on kooskõlas 
kehtestatud ettekirjutiste ning piirangute. Apteegiteenust apteegis võivad pakkuda vastava 
väljaõppega ning Terviseametis registreeritud proviisor ja farmatseut. Veterinaarias võib 
apteegiteenust, v.a ravimite valmistamist, osutada ka veterinaararst. Üldapteek võib olla ettevõte, 
kelle asukoht peab olema tähistatud nimetusega „Apteek“.  

TEENUSE RAHASTAMINE 

Kui üldjuhul on Eesti apteegiteenused erakapitali käes ning opereeritakse omafinantseeringu abil, siis 
riigieelarvest jagatakse toetusi maa-apteekide olemasoluks. Kuna ettevõtlikus võtmes maa-apteegid 
ennast sageli ära ei tasu üldiselt, on riigi poolt initsiatiivina välja pandud asutamistoetus, mis on 
ühekordne makse apteegi maakohta asutamiseks, ning tegevustoetus, mis on igakuine makse apteegi 
käimas hoidmiseks. Maa-apteegi teenuste kättesaadavust ja toetamist kohalike omavalitsuste poolt 
käsitlenud Riigikogu Kantselei raporti kohaselt kuulub Saue vald Tallinna linnastusse ega ole apteeke 
puudutavates küsimustes tüüpiline maapiirkond. Seega Laagri alevikus tegutsevad apteegid toimivad 
omafinantseeringule tuginedes.   

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Laagri ETTK teeninduspiirkonnas asub hetkel mitu apteeki. Tallinn-Pärnu-Ikla maantee äärde jäävas 
kaubanduskeskuse kompleksis on nii Benu kui Apotheka ketti kuuluv apteek. Samuti asub Laagri 
Apteek OÜ (tegutseb Benu apteegi kaubamärgi all) Saue vallavalitsuse hoones (Veskitammi 4, Laagri) 
ehk otse Laagri Perearst OÜ kasutuses olevate ruumide kõrval. Samal tänaval, Veskitammi 10 hoones, 
asub Ülikooli Apteek.  

Muudatusi apteegiteenuse pakkujate hulgas lähiaastatel ette näha ei ole. Uue tervisekeskuse 
valmimisel korraldab Saue vald apteegiteenuse pakkuja leidmiseks konkursi, kus Laagri Apteek OÜ 
on tõenäoliselt üks osalejaist.  

3.2.2 TÖÖTERVISHOIUARSTI TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Töötervishoid ja tööohutus on üks kõige olulisem Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika valdkond. Eesti 
Vabariigis reguleerib töötervishoiu valdkonda Riigikogus 16. juuni 1999 vastu võetud Töötervishoiu 
ja tööohutuse seadus ning selle alusel kehtestatud muud õigusaktid. Ettevõtetes teostab töötervishoiu 
ja tööohutuse õigusaktide täitmise üle järelevalvet Tööinspektsioon. 

Töötervishoid on töötaja tervishoid, mis seisneb töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamises 
töötaja tervisekahjustuste vältimiseks, töö kohandamises töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, 
vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamises. 

Töötervishoiuteenusena mõistetakse töötervishoiuarsti või -õe või muu töötervishoiuspetsialisti 
tööülesannete täitmist. Töötervishoiuteenuseid pakuvad  eriarstiabi osutajad. Töötervishoiuteenuse 
eest tasub praegu tööandja. Töötervishoiuteenuste loetelust määratleb seadus riskianalüüsi 
koostamise ning töötajate tervisekontrolli suunamise- seetõttu on need ka põhilised osutatavad 
teenused.  

TEENUSED 

Töötervishoiuarsti ülesandeks on tegeleda töötajate tervise jälgimisega tööprotsessis, 
kutsekahjustuste ennetamise, diagnoosimise, ravile suunamisega ja kutsehaiguste tekkimisel seoste 
leidmisega töökeskkonna ohuteguritega.  Kuna töötervishoiuarst oma töö käigus ei saa teostada kõiki 
diagnoosi täpsustamiseks vajalikke uuringuid ning määrata ravi, on väga oluline töötaja töövõime 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6%C3%B6tervishoiu_ja_t%C3%B6%C3%B6ohutuse_seadus&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6%C3%B6tervishoiu_ja_t%C3%B6%C3%B6ohutuse_seadus&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%B6%C3%B6inspektsioon&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6%C3%B6taja
http://et.wikipedia.org/wiki/Tervishoid
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säilimiseks koostöö perearstide ja ka  erialaarstidega. Haiguste ravi ning kulu jälgimine on eelkõige 
perearsti töö ning selleks tuleb haige sageli sedasi suunata perearstile. Teisest küljest võimaldab 
koostöö vältida erinevate raviteenuste  dubleerimist. 

 Riskianalüüs on ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse korralduse alusdokument. 
Riskianalüüsi eesmärgiks on leida töökeskkonnas kõik ohud, mis võivad tekitada kahju töötaja 
tervisele või keskkonnale (sh ka ettevõtte varale), hinnata taolise sündmuse tekkimise 
tõenäosust ja tekkiva kahju suurust ning lõpuks mõelda, mida saaks ette võtta, et see oht 
kunagi ei realiseeruks – ei juhtuks tööõnnetusi, õnnetusjuhtumeid ja töötajatel ei tekiks tööga 
seotud haigestumisi. 

 Töötajate tervisekontroll. Tööandja on kohustatud suunama tervisekontrolli töötajaid, kelle 
tervist võivad (vastavalt läbiviidud töökeskkonna riskianalüüsile) töökäigus mõjutada 
töökeskkonna ohutegurid või töölaad. Töötajate töötervishoiualast kontrolli viib läbi 
Terviseameti poolt litsentseeritud töötervishoiuarst. 

SIHTRÜHM 

Erinevalt perearstide töökorraldusega määratud piirkondadest ning nimistutest ei ole tööandjale 
töötervishoiuteenuse hankimiseks määratud teostajat ega  piirkonda. Sihtrühma moodustavad seega 
kõik Laagri ETTK teenuspiirkonna ja lähipiirkondade ettevõtted ning sealsed töötajad. Seoses 
intensiivse ärikinnisvara arendamisega Saue vallas on sihtrühm viimastel aastatel märkimisväärselt 
suurenenud ning suureneb edaspidi veelgi.   

TEENUSE PAKKUJAD JA TEENUSE RAHASTAMINE 

Töötervishoiuteenuse osutaja on Tervishoiuametis registreeritud või Tervishoiuameti tegevusluba 
omav töötervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja. Tööohutuse ning 
töötervishoiu alast tegevust rahastab tööandja, kes tasub töötajatele ettenähtud 
töötervishoiuteenuste eest, töökeskkonna riskianalüüsi ning töökeskkonna volinike ja nõukogu 
liikmete väljaõppe eest. Riigieelarvest kaetakse tööohutuse ja töötervishoiu riiklike programmide 
koostamine ning töötervishoiuarstide ja –õdede ning tööinspektorite väljaõppega kaasnevad kulud. 

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Laagri ETTK teenuspiirkonnas töötervishoiuteenust hetkel ei pakuta. Töötervishoiuteenuse 
pakkumine uues tervisekeskuses on kaalumisel.  

3.2.3 HAMBARAVITEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Hambaraviteenuse eesmärk on pakkuda inimestele kvaliteetset ravi hammaste hooldamiseks ning 
parandamiseks. Hambaarstiteenus hõlmab nii laste kui ka täiskasvanute hammaste ravi ning 
patsientidel esinevate suu-, näo- ja lõuapiirkonna probleemide ravi.  

TEENUSED 

Hambaraviteenus hõlmab alljärgnevaid teenuseid: 

 hambaravi - hammastele tekkinud defektide ravimine; 

 suupiirkonna närvidega tegelev juureravi ja hambakirurgia, mis tegeleb hammaste ning 
juurekanalite eemaldamisega; 

 hambaimplantatsioonide paigaldamine;  

 ortodontia, mille eesmärgiks on hambumusanomaaliate profülaktika ning ravi; 
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 proteesimine.  

 

SIHTRÜHM 

Hambaraviteenuse sihtrühmaks on Laagri ETTK teenuspiirkonna elanikkond. Võttes arvesse, et 
hambaraviteenus on sõltumatu üldarstiabiteenusest, ei kattu seda kasutav elanikkonna osa tingimata 
täielikult kohalike perearstide nimistutesse kuuluvate isikutega. Ortodontia teenuseid vajavad 
peamiselt lapsed ja noored, proteesimine on vajalik vanemale elanikkonnale. Tulenevalt elanikkonna 
vanuselise struktuuri muutustest aastate jooksul võib ennustada pakutavate teenuste jaotuse 
muutust, kuid see ei mõjuta asjaolu, et kasvava elanikkonnaga piirkonnas on vajadus hambaravi 
teenuse järele koos elanike arvuga kasvav. Hambaravi teenuse kättesaadavus piirkonnas parandab 
elanikkonna tervise profiili ja elukvaliteeti. 

TEENUSE PAKKUJAD 

Teenuspakkuja peab olema Tervishoiu ametis registreeritud hambaarst, kellel on kehtiv litsents 
teenuse pakkumiseks. Teenusepakkujale kehtivad samad nõuded, mis teistele haiglavälistele 
eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile. 

TEENUSE RAHASTAMINE 

Teenuse rahastamine toimub teenuse tarbija omafinantseeringul. Eesti Haigekassa roll 
hambaraviteenuse kättesaadavuse parandamiseks on teenuse tasuta kättesaadavaks tegemine 
alaealistele. Eesti Haigekassa on seadnud ka erinevad hüvitise määrad täiskasvanute, nt rasedate ja 
väikelaste emade hambaraviteenusele.  

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Saue vallas pakub hetkel hambaraviteenust vallavalitsuse hoones tegutsev Laagri Hambaarst OÜ, kus 
tegutseb 2 hambaarsti. Uue tervisekeskuse hoone valmimisel kolivad nemadki Laagri ETTK hoonesse.  

3.2.4 PSÜHHOLOOGILISE NÕUSTAMISE TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata inimestel leida arusaama iseendast ning oma 
võimetest, aidata analüüsida probleeme ja kriise ning läbi arutluse jõuda lahendusteni, mis aitavad 
inimestel oma igapäevaeluga toime tulla.  

TEENUSED 

Psühholoogiline nõustamine võib aset leida erinevates vormides alates grupinõustamisest kuni 
individuaalse nõustamiseni. Teenuse läbivaks teemaks on probleemid, millega nõustamine tegeleb. 
Seega võib nõustamisteenust jagada laste ja perede nõustamisteks, kus toimub arutelu suhte-, 
käitumis- ja kasvatusprobleemide üle. Teiseselt võib välja tuua nõustamisteenuse rolli traumajärgse 
toimetuleku parandamiseks. Lisaks võib psühholoogilise nõustamise teenusel olla oluline osa 
haridussüsteemist, koolipsühholoogi näol. 

SIHTRÜHM  

Teenuse sihtrühmaks on teenuspiirkonna probleemidega lapsed ja perekonnad, igapäevase 
toimetuleku probleemidega isikud ning teised teenust vajavad elanikud, sh eakad. 
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TEENUSE PAKKUJAD  

Teenusepakkujaks on psühholoog, kelle jaoks on vajalik kutsetunnistus, kuid kelle roll pole seadusega 
reguleeritud.  

TEENUSE RAHASTAMINE 

Teenuse kättesaadavuse parandamiseks esmatasandi tervisekeskuses on selle rahastamise kohustus 
kohalikul omavalitsusel, kelle ülesandeks on tugiteenuse pakkumine ühiskonnale läbi teenuse 
sisseostmise psühholoogilt. 

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Täna töötab Saue valla psühholoog Laagri Lasteaias. Uues Laagri ETTK hoones tegutsema hakkavas 
sotsiaalkeskuses asub vallavalitsuse töötajana tööle üks täiskohaga psühholoog.   

3.2.5 SOTSIAALNÕUSTAMISE JA LASTEKAITSE TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Sotsiaalnõustamise eesmärk on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest, seaduslike 
huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel 
edaspidise toimetuleku parandamiseks. Teenus tegeleb psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku 
funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamisega. 

Üldise sotsiaalnõustamisega on tihedalt seotud lastekaitse. Vastavalt lastekaitse seadusele on 
omavalitsuslik lastekaitse lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetalituses.  

TEENUSED  

Sotsiaalnõustamise teenuse võib liigitada kaheks. Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimeses, 
tema elukeskkonnas ning tema seaduslikes õigustes võimalike valikute ning võimaluste esile toomine 
inimese jaoks.  Peresotsiaalnõustamine tegeleb samade võimaluste leidmisega perekonna 
toimetuleku parandamiseks. 

Üldise sotsiaalnõustamisega on tihedalt seotud lastekaitse. Vastavalt lastekaitse seadusele on 
omavalitsuslik lastekaitse lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetalituses.  

Probleemsed lastega pered vajavad sageli samaaegselt mõlemat teenust.  

SIHTRÜHM  

Teenuse sihtrühmaks on toimetuleku probleemidega isikud ning perekonnad Laagri ETTK 
teeninduspiirkonnas. 

TEENUSE PAKKUJAD  

Sotsiaalnõustamist võib läbi viia selleks tööks eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja. 

TEENUSE RAHASTAMINE  

Sotsiaalnõustamise teenust korraldab linnas ja vallas vastav omavalitsus.  
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TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Saue vallas on sotsiaalnõustamine sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna osakonna juhataja ametikohustus. 
Selleks on tal ka 1,5-2 h pikkune vastuvõtuaeg. Lastekaitsega tegeleb sama vallavalitsuse osakonna 
spetsialist, kellel on vastuvõtt iganädalaselt 2 tööpäeval. Edaspidigi jääks nõustamine ja lastekaitse 
valla korraldatavaks, kuid struktuuriliselt paigutuks ümber sotsiaalkeskusesse. Vastavat teenust 
hakkavad uues ETTK hoones pakkuma 3 sotsiaaltöötajat, 1 sotsiaalpedagoog ning 2 
lastekaitsespetsialisti.    

3.2.6 LOGOPEEDI TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

 Logopeediline nõustamine soovitab võtteid lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse 
ning mitteverbaalse suhtlemise parandamiseks või arendamiseks, seda kõneuuringu tulemustest 
lähtuvalt. Logopeedilisel nõustamisel selgitatakse välja lapse suulise ja kirjaliku kõne arengutase ning 
nõustatakse täiskasvanut nende arendamise võimaluste teemal. 

TEENUSED 

Logopeedilise nõustamise teenust pakutakse kõne arenguga probleeme omavatele lastele, harvem 
täiskasvanutele. Nõustamise käigus tuvastatakse esmalt kõne arengu probleemid, seejärel otsitakse 
neile lahendusi.  

SIHTRÜHM 

Teenuse sihtrühmaks on kõne arengu probleemidega isikud Laagri ETTK teeninduspiirkonnas. 

TEENUSE PAKKUJAD 

Logopeedilise nõustamise teenust võib pakkuda logopeedi kvalifikatsiooniga spetsialist.  

TEENUSE RAHASTAMINE 

Logopeedilise nõustamise teenust korraldab linnas ja vallas vastav omavalitsus.  

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Saue vallas on logopeed praegu Sirli Tamm. Uue ETTK hoone valmimisel hakkaks logopeed tööle selle 
sotsiaalkeskuse osas, jäädes vallavalitsuse töötajaks.   

3.2.7 ERIPEDAGOOGI TEENUS 

TEGEVUSEESMÄRK JA TEENUSE SISU 

Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, 
õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine, lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest. 
Eripedagoogilisel nõustamisel selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused. 

TEENUSED 

Eripedagoogilisel nõustamisel selgitatakse esmalt välja lapsel õpiraskuse olemasolu ja liik ning 
seejärel töötatakse välja tegevuskava probleemi lahendamiseks. Viimatinimetatu toimub tihedas 
koostöös last ümbritsevate täiskasvanutega.  
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SIHTRÜHM 

Teenuse sihtrühmaks on õpiraskustega lapsed teenuspiirkonnas. 

TEENUSE PAKKUJAD 

Eripedagoogilise nõustamise teenust võib pakkuda eripedagoogi kvalifikatsiooniga spetsialist.  

TEENUSE RAHASTAMINE 

Eripedagoogilise nõustamise teenust korraldab linnas ja vallas vastav omavalitsus.  

TEENUSE PAKKUMINE LAAGRI ETTK PIIRKONNAS  

Saue vallas eripedagoog praegu puudub. Uues ETTK hoone valmimisel hakkaks eripedagoog tööle 
selle sotsiaalkeskuse osas vallavalitsuse töötajana.    

3.3 LAAGRI ETTK PERSONALI VAJADUS JA TUGITEENUSED 

Laagri ETTK personal jaotub seal tegutsevate teenusepakkujate vahel. Perearstikeskuse, hambaravi 
ja sotsiaalkeskuse personali vajaduse võtab kokku järgmine tabel. Tabelis ei sisaldu apteegi personal 
ega tugitöötajad, sh garderoobihoidja, koristajad jne.  

Ametikoht Töökohtade vajadus Teenusepakkuja 

Perearstikeskuse juhataja 1 Laagri Perearst OÜ 

Perearst 4 Laagri Perearst OÜ 

Abiarst 1 Laagri Perearst OÜ 

Pereõde 8 Laagri Perearst OÜ 

Koduõde 1 Laagri Perearst OÜ 

Füsioterapeut 1 Laagri Perearst OÜ 

Ämmaemand 1 Laagri Perearst OÜ 

Sotsiaaltöötaja 3 Saue vald 

Lastekaitse spetsialist 2 Saue vald 

Eripedagoog 1 Saue vald 

Sotsiaalpedagoog 1 Saue vald 

Logopeed 1 Saue vald 

Psühholoog 1 Saue vald 

Hambaarst 2 Laagri Hambaravi OÜ 

Hambaravi õde 2 Laagri Hambaravi OÜ 

TABEL 20 . LAAGRI ETTK TÖÖKOHTADE VAJADUS TERVISEKESKUSE AVAMISEL 

Juhul, kui Laagri ETTK-sse otsustatakse kaasata ka töötervishoiuarst, lisandub eraldi 

teenusepakkujana üks vastava valdkonna spetsialist.  

3.4 TEAVE ESMATASANDI TERVISEKESKUSE PLANEERIMISEL 
KASUTATAVATE PATSIENDI KÄSITLUSE STANDARDITE, OLULISTE 
TÖÖKORRALDUSE VIISIDE VÕI PLANEERIMISMUDELITE KOHTA  

Eesti Tervishoiusüsteem töötab üldiselt hästi ning suhteliselt madalate tervishoiukulutustega. Siiski 
on tervisehoiuteenuste integreeritusega probleeme ning tervishoiusüsteemis eksisteerib puudujääke 
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– süsteem ei ole alati piisavalt efektiivseks. Efektiivse süsteemi puudumine võib pärssida süsteemi 
võimet tegeleda tulevikus prognoositava mittenakkushaiguste (nt südame- ja veresoonkonna 
haiguste) osakaalu suurenemisega ning elanikkonna vananemisega. Nendest vajadustest tulenevalt 
on oluline määratleda esmatasandi tervishoiuteenuste roll tervishoiusüsteemis.  

Süsteemi ebaefektiivsus tuleneb erinevate tervishoiuteenuste pakkujate puudulikust koostööst. 
Esmatasandi arstiabi puuduste ja nõrkustega tegelemine on vajalik süsteemi efektiivsemaks 
muutmisel. Esmatasandi üks roll tervishoiusüsteemis on olla filter, mis eristab vajaduse statsionaarse 
aktiivravi ja eriarsti teenuste järele. Hetkel võib protsesse mõjutavate tegurite hulgas näha rahalist 
stiimulit. Aktiivravi on kallis ning selle osakaalu on võimalik vähendada tõhusa ennetus- ja ravitööga 
esmatasandil. Teiselt poolt mängib rolli esmatasandi nõrkus – perearstil on lihtsam suunata patsient 
eriarsti juurde kui lihtsamate kaebustega ise tegeleda (nt taastusravi osas). Esmatasandi nõrkused 
tulenevad ka patsiendikäsitlusest, mida mõjutavad struktuursed, finantsilised ja kultuurilised 
probleemid. Need tulenevad näiteks ebapiisavast materiaalsest huvitatusest pidada kinni 
ravijuhenditest, multidistsiplinaarse meeskonna puudumisest ja ravi eelistamisest haiguste 
ennetamisele.  

Lühikeses perspektiivis on võimalik lahendus probleemidele aruandluskohustuse suurendamine 
ennetavate teenuste osas ja rahaliste stiimulite suurendamine. Sellise lähenemise korral tegeletaks 
vähemkomplitseeritud haigusjuhtumitega esmatasandil ning komplekssemate juhtumitega 
eriarstitasandil.  Keskmises kuni pikas perspektiivis on oluline kujundada ümber perearsti roll.  

Esmatasandi tervisekeskuste ülesandeks on koondada kokku piirkonna perearstid ja esmatasandi 
tervishoiuteenuseid pakkuvad spetsialistid. Tervishoiutöötajate koos tegutsemine loob efektiivsema 
ressursside kasutuse, parema ja laiapõhjalisema teenuse kättesaadavuse elanikele ning aitab 
koondumise näol vähendada administratiivset kulu. Seeläbi jääb perearstil rohkem aega tegeleda 
patsientidega ning omada suuremat rolli terve tervishoiusüsteemi mõistes kontrollides ning 
ennetades tegelikku vajadust aktiivravi järgi.  

Kokkuvõtvalt on Laagri ETTK kavandamisel arvesse võetud järgnevad eesmärgid: 

 Üldarstiabi roll on tegeleda tervishoiusüsteemis ka ennetava tegevusega. Eesmärgiks on läbi 

ennetava tegevuse vähendada tegelikku vajadust aktiivravi järgi, kui ka mittevajalikke eriarsti 

visiitide arvu.  

 ETTK eesmärgiks on piirkonna elanikele pakkuda ühes asukohas integreeritult esmatasandi 

tervishoiuteenuseid. Tervishoiusüsteemi korralduse mõistes lisab ETTK  ühtne toimimine ja 

spetsialistide tihedast koostööst tekkiv sünergia efektiivsust. 

 ETTK  loomine tõstab teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust. 

 Koostöö erinevate tasandite vahel saab sündida läbi integreeritud otsuste tegemise ja 

juhtimise. 

Laagri ETTK  rajamine tõstab nii juba praegu Saue vallas olemasolevate esmatasandi 

tervishoiuteenuste kvaliteeti kui muudab teenused kättesaadavaks senisest suuremale hulgale valla 

elanikele ja toob valda mitmeid uusi siiani puudunud, kuid elanikkonnale olulisi teenuseid. Samas loob 

keskuse rajamine eeldused erinevate tervishoiuteenuste pakkujate omavaheliseks tihedaks 

koostööks, tõstes seeläbi nii teenuste kvaliteeti kui teenuste pakkumise efektiivsust, vähendades 

ebavajalikku dubleerimist ja vähendades riski, et patsiendi olulised probleemid jäävad 

teenusepakkuja eest varjatuks.  
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4. RUUMIDE LOEND JA RUUMIDE KASULIK PIND 

4.1 TERVISEKESKUSE FUNKTSIONAALNE PROGRAMM 

Teenusemahtude ja  töökohtade arvu prognoosi alusel on arvutatud välja Laagri ETTK ruumivajaduse 
mahud. Ruumivajaduse määratlemisel on arvesse võetud pakutavate teenuste loetelu, Laagri ETTK  
meeskonna koosseis, teenuse osutamiseks vajalike ruumide loetelu, ruumide mõistlik kasulik pind 
ning ruumi vajadus töökoha või tervisekeskuse kohta arvestades võimalusi ruumide 
ühiskasutamiseks.  

Laagri alevikku on vastavalt RAKE uuringule ette nähtud 1 esmatasandi tervisekeskus. Kuna Saue vald 
soovib tervikliku tervise- ja sotsiaalteenuseid pakkuva kompleksi loomiseks paigutada esmatasandi 
põhi ja teiseste tervishoiuteenuste pakkujatega samasse hoonesse ka täiendavate sotsiaalteenuste 
pakkujaid, on ruumiprogrammis väikeseid kõrvalekaldeid RAKE uuringus esitatust. Täpsema 
ülevaate planeeritavatest ruumidest ning ruumivajadusest annab järgmises alapeatükis sisaldub 
ruumide pindala tabel.  

Ruumiprogrammi koostamisel on arvestatud, et sagedamini patsientide poolt külastatavad ruumid 
asuksid esimesel korrusel ja hoonesse samaaegselt paigutatavad perearstikeskus sotsiaalkeskus ja 
apteek moodustaksid nii igaüks eraldi kui kõik üheskoos ühtse terviku. Ühest küljest peab tulemusena 
olema tagatud nii patsientide kui töötajate mugav liikumine hoones, teisalt erinevate 
teenusepakkujate samas hoones paiknemisest tulenev sünergia.   

4.2 LAAGRI ETTK RUUMIDE LOEND 

Käesolevas alapeatükis on esitatud ruumide pindala tabel, mis sisaldab kavandatava Laagri ETTK 
ruume, nende suuruseid ning ETTK kasuliku pinna kogupindala. Ruumide eksplikatsiooni 
koostamisel on aluseks võetud meetme „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ lisas esitatud 
ruumiprogrammi nõuded ning kehtivad piirnormid erinevatele meditsiiniruumidele. 
Ruumiprogrammi esialgne paigutamine konkreetsesse hoonesse Laagri alevikus Veskitammi 26 
kinnistul on hetkeseisuga lahendatud eskiisprojekti tasemel.  

Võttes arvesse hoones tegutsevate esmatasandi tervishoiuteenuste pakkujate hulka, arvestatakse 
käesolevas arengukavas, et hoones (perearstikeskuses, sotsiaalkeskuses, hambaravis ja apteegis) 
viibib samaaegselt keskmiselt 35 külastajat.  

Iga püsivalt Laagri ETTK hoones vastuvõtte teostava perearsti juurde on arvestatud kahe õe 
töökoht. Igale arstile on planeeritud omaette vastuvõtu kabinet suurusega 16-17 m2 ja õdedele 5 
vastuvõtukabinetti suurusega 16-21 m2. Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 29.11.2001 määrusele 
„Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ nr 116 peab koos töötavatel 
perearstidel olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta suurusega 16m2. Laagri 
ETTK-s on arvestatud kolme protseduuriruumiga suurusega 16-17 m2. 

Planeeritud on 1 ämmaemanda vastuvõturuum suurusega 17m2. Planeeritud on 1 ruum 
suurusega 12 m2 koduõele arvestusega, et vajalik on arvutiga töökoht ruumis, ravitegevus toimub 
väljaspool tervisekeskust. Füsioteraapiateenuse osutamiseks on planeeritud 1 saal suurusega 29 
m2, 1 riietus- ja pesemisruum  suurusega 9 m2 ja 1 ruum suurusega 16m2 imikute ujutamise 
vannile.  

Samuti on ruumiprogrammi planeeritud ruumid järgmiste teiseste ja täiendavate teenuste 
osutamiseks: psühholoogilise nõustamise teenus (eraldi kabinet suurusega 16m2), 
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sotsiaalnõustamise teenus (vastuvõturuum suurusega 29 m2  ja sotsiaalnõustaja arvutitöö ruum 
suurusega 18 m2), logopeedi teenus (eraldi kabinet suurusega 16 m2), lastekaitse teenus (2 eraldi 
kabinetti suurusega 16 m2), hambaraviteenus (2 eraldi kabinetti suurusega 17 m2).  Eraldi 51 m2 pind 
nähakse tervisekeskuses ette ka apteegiteenusele.  

Juhataja kabinetid nii Laagri Perearst OÜ juhatajale kui sotsiaalkeskuse juhatajale on planeeritud 
suurusega vastavalt 16 ja 18 m2, arvestades arvuti töökohta ja nõupidamisvõimalust 2-3 inimesega. 
Nii perearstikeskuse kui sotsiaalkeskuse ruumide planeerimisel arvestatakse, et tulenevalt töötajate 
arvust on vaja ka eraldi nõupidamiste ruumi.  Perearstikeskuse nõupidamisruum on planeeritud  
22m2, sotsiaalkeskuse nõupidamisruum 24 m2 suurusena. 

Perearstikeskuse registratuur ja ooteruum tuleb planeerida minimaalse laiusega 2,1 meetrit, ühes 
reas paiknevad reas pingid ja 1,4m laiune ala, mis arvestab ratastoolis liikuja  pöörderaadiust. 
Ooteruumi pindala on tulenevalt Sotsiaalministeeriumi nõuetest 44m2. Iga perearstiga lisandub 
ootealaga koridori pind ca 9,5-12,6m2 (sõltuvalt lisa protseduuriruumi vajadusest). Ootealad saab 
grupeerida kabinettide vahele. Laagri ETTK perearstikeskuse eraldatud ootealadeks on planeeritud 
63 m2, millele lisandub samal otstarbel kasutatav fuajee ja koridori pind 94 m2. Hambaravile on 
planeeritud eraldi registratuur ja ooteruum suurusega 32 m2. Koridori laiuse planeerimisel on 
lähtutud määrusest „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ vana nimega  
„Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
üldkasutatavates ehitistes“.   

Garderoobi pind on planeeritud arvestusega 0,3m2 kohale, fuajee (sh tuulekoda koos lapsevankrite, 
ratastooli hoidmise pinnavajadusega) planeerimisel on arvestatud pinnavajadusega vähemalt 0,3m2 
külastaja kohta. Garderoob on hoones kõigi teenusepakkujate kohta ühine ja paikneb sissepääsu 
juures. Tualettruume on planeeritud 9 ootaja kohta vähemalt 1. Invatualettruumi suuruseks on 
planeeritud 5,5m2 ja tavatualettruumi suuruseks 2m2.   

Koristusruume on planeeritud 0,8m2 iga 100m2 koristatava pinna kohta. Personali ruume on 
planeeritud arvestusega, et igale töötajale on üks 40x50cm kapp ja 9 töötaja kohta on üks tualett- ja 
duširuum.  

Abiruumidest on hoonesse planeeritud 1 serveriruum suurusega 9,5 m2, tehnoruum suurusega 28 
m2 ja 2 abiruumi suurusega 5 ja 3,5 m2. Hambaravi pinnale on planeeritud ladu suurusega 3m2.  

Ruumide kasutusotstarve Ruumide netopind (m2) Summaarne netopind (m2) 

Perearstid 16+17+17+16 66 
Abiarst/ lastearst  16 16 
Perearstikeskuse juhataja + 
residendid  

16 
16 

Pereõed  20+21+16+16+16 89 
Protseduurid  16+17+16 49 
Perearstikeskuse ooteruumid 21+20+27 68 
Perearstikeskuse personali 
riietus- ja duširuum/WC 

24 
24 

Perearstikeskuse administraator 7 7 
Ämmaemand 17 17 
Koduõde 12 12 
Füsioteraapia ujutamisvanni ruum 
+ riietusruum  

16+9 
25 

Perearstikeskuse personaliruum 38 38 
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Perearstikeskuse 
nõupidamisruum 

22 
22 

Füsioteraapia saal 29 29 

Sotsiaalkeskuse ooteala ja koridor 16+73+22+13 124 

Sotsiaalkeskuse administraator  13 13 
Sotsiaalkeskuse juhataja + 
residendid 

18 
18 

Sotsiaalnõustajate vastuvõtt  29 29 
Sotsiaalnõustaja arvutitöö ruum 18 18 
Sotsiaalkeskuse abiruumid, WC-d 1+5+3,5+4 23,5 
Psühholoogilise nõustamise 
teenus 

17 
17 

Logopeed 16 16 
Sotsiaalpedagoog 17 

17 
Eripedagoog 16 

16 
Lastekaitse 16+16 

32 
Sotsiaalkeskuse personali puhke-, 
riietus- ja duširuumid, WC-d 

10+32 
42 

Sotsiaalkeskuse nõupidamiste 
ruum 

24 
24 

Apteek 51 51 
Hambaravi kabinetid  17+17 34 
Hambaravi ooteruum + 
registratuur 

32 
32 

Hambaravi WC ja panipaik 3+3 6 
Liftid 3+3 6 
1. korruse koridor ja trepikojad 74+19+15 108 
1. korruse ühiskasutuses WC-d  2+2+4+5,5+2 13,5 
Tuulekoda, fuajee ja garderoob  5+20+7 32 
2. korruse koridor ja trepikojad 24+21+16 61 
Tehnoruum  19 19 

Serveriruum 9,5 9,5 
KOKKU  1241,5 

TABEL 21. LAAGRI ETTK RUUMIVAJADUS 

 


