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Sissejuhatus 

Käesolev arengukava on üks investeeringute kava taotluse kohustuslikest lisadokumentidest 
saamaks toetust rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse 
suurendamine“ meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives 
püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“ tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine 
esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja 
mitmekülgsed esmatasandi teenused“ raames.  

Arengukava on aluseks Kose valla teeninduspiirkonnas esmatasandi tervisekeskuse (edaspidi Kose 
ETTK) rajamisele ja esmavajalike tervishoiu teenuste tagamisele. Esmatasandi tervisekeskus on 
ühtset või seostatud infrastruktuuri kasutav ja kindlat teeninduspiirkonda omav esmatasandi 
tervishoiu teenuseid osutav meeskond.1  

Tervisekeskust hakkab haldama Kose Vallavalitsus ja keskuse teeninduspiirkonnaks on Kose vald. 
Kose ETTK olulisimateks teenusepakkujaks saab perearstikeskus. Perearstikeskuses asuvad lisaks 
perearstidele ja -õdedele tööle ka günekoloog (ämmaemand), koduõde ja füsioterapeut. Hetkel on 
veel kaalumisel kiirabiteenuspakkuja kaasamine tervisekeskuse ruumidesse.  

 

                                                             
1 Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020 
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1. Tervisekeskuse organisatoorne struktuur  

1.1. Tervisekeskuse moodustavate juriidiliste isikute andmed 

1.1.1. Asutuse nimi 
 

Rajatava Kose esmatasandi tervisekeskuse nimeks saab Kose Tervisekeskus. Tervisekeskuse 
omanikuks saab Kose vald. Tervisekeskuses hakkavad tegutsema iseseisvad äriühingud OÜ Kose 
Perearstikabinet, OÜ Kose Perearstikeskus ja OÜ Tervis.E.Ke ning OÜ Kõue Perearstikeskus. Hetkel 
on veel kaalumisel kiirabiteenuspakkuja, kaasamine tervisekeskuse ruumidesse. 

 

1.1.2. Olemasolevad tegevusload ja tegevuskoht 

 

Üldarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L02975 

Teenuse 

osutaja Kose Perearstikabinet OÜ 

Kehtib 18.04.2013 , tähtajatu 

Otsus nr. 6.4-4/116-20 18.04.2013 

Haigla liik  

Tegevuskohad Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Hariduse tn 2 

Tegevusluba L02975  

 

Üldarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L03520 

Teenuse osutaja OÜ Kose Perearstikeskus 

Kehtib 08.01.2014 , tähtajatu 

Otsus nr. 6.4-4/1 08.01.2014 

Haigla liik  

Tegevuskohad Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Pikk tn 9 

 

Üldarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L03398 



 

5 
 

 

Teenuse osutaja Tervis.E.Ke OÜ 

Kehtib 17.12.2013 , tähtajatu 

Otsus nr. 6.4-4/84-104 17.12.2013 

Haigla liik  

Tegevuskohad Harju maakond, Kose vald, Kose alevik, Hariduse tn 2a 

 

 

Üldarstiabi tegevusluba 

Tegevusluba L03512 

Teenuse osutaja Kõue Perearstikeskus OÜ 

Kehtib 08.01.2014 , tähtajatu 

Otsus nr. 6.4-4/1 08.01.2014 

Haigla liik  

Tegevuskohad 

Harju maakond, Kose vald, Habaja alevik, Kose mnt 9; Harju maakond, Kose 

vald, Ardu alevik, Kesk tee 6 

 

Kõik eeltoodud perearstid omavad tegevuslubasid üldarstiabiteenuse osutamiseks perearsti nimistu 
alusel. Uue tervisekeskuse avamisel võtavad eeltoodud perearstid üksi või koos tööle ämmaemanda  
(günekoloogiga leping) ja füsioterapeudi ning taotlevad vastavad tegevusload.  

Haigekassa koduõendusteenuse lepingupartneriks on Kose ETTK teenuspiirkonnas alates juulist 2014 
Osaühing TNP KONSULTATSIOONID.  
 

Õendusabi tegevusluba 

tegevusluba L03327 

Teenuse osutaja Osaühing TNP KONSULTATSIOONID 

Kehtib 12.12.2013 , tähtajatu 

Otsus nr. 6.4-4/81-101 12.12.2013 

Haigla liik  

Tegevuskohad 

Pärnu maakond, Pärnu linn, Lubja tn 48a; Lääne-Viru maakond, Tapa vald, 

Tapa linn, Võidu pst 10; Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Ääre tn 2-4; 

Harju maakond, Tallinna linn, Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 2; Ida-Viru 

maakond, Narva linn, A. Puškini tn 11-34 
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1.1.3. Planeeritava tervisekeskuse asukoht  

Tervisekeskus hakkab paiknema Kose alevikus aadressiga Hariduse 2 (katastritunnus 
33702:003:0193) asuval kinnistul. Tegemist on endise Kose Teeninduskooli hoonega, mis on suures 
osas renoveeritud 2013. aastal Kultuuri- ja hariduskeskuseks, milles asub Kose Kultuurikeskus, Kose 
Gümnaasiumi 1.-4. klass, kaks Kose Lasteaia rühma ja Kose Noortekeskuse ruumid. Osa 
hoonekompleksist on renoveerimata (2407m² kokku 7555m²-st) ja sobib nii asukoha kui 
ruuminõuete kohaselt esmatasandi tervishoiu teeniste pakkumiseks. Maa sihtotstarve on 
ühiskondlike ehitiste maa. 

 

Joonis 1. Kose valla tervisekeskuse asukoht 

Kavandatavad tervisekeskuse ruumid asuvad Kose alevikus tegutseva kahe perearsti jaoks 
kõrvalmajas. Kose Kultuurikeskuse ees asub bussipeatus „Kose Algkool“. Lähedal asuvad suurem osa 
Kose aleviku paneelelamutest ja seega suurem osa elanikkonnast.  

 

1.2. Planeeritavad tervisekeskuses tegutsevate perearstide teised 
asukohad 

RAKE uuringu alusel pole Kose ETTK teenuspiirkonnas tegutsevate perearstide teiste 
tegevuskohtade jaoks vajadust tulenevalt väikesele ajakulule ja heale transpordiühendusele Kose 
alevikuga. OÜ Kõue Perearstikeskus tegutseb hetkel Habaja ja Ardu alevikus (kaugus Koselt vastavalt 
10 ja 18km). 

Loodav ETK jääb teenindama eelkõige Kose valla elanikke, aga perearsti nimistutes on ka Tallinna 
linna ja Rae, Kaiu, Paide ja Anija valla elanikke. Teisi tegevuskohti ei looda, aga tegevust jätkatakse 
ka väljaspool Kose alevikku. 
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2. Esmatasandi tervisekeskusse koonduvate perearstide 
teeninduspiirkondi iseloomustavad andmed 

2.1. Suurus 

Tervise-ja tööministri määruse nr 36 „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ (vastu võetud 
12.08.2015) lisa 1 „Esmatasandi tervishoiu tõmbekeskused“ kohaselt on Kose valla näol tegemist 
piirkondliku esmatasandi tervishoiu tõmbekeskusega ja tervisekeskuse tegevuskohaga. 

Kose vald on moodustatud kahe valla, Kose ja Kõue valla ühinemise tulemusena. Ühinenud Kose vald 
sai valla staatuse alates 26.10.2013 kohalike omavalitsuste valimiste valimistulemuste 
kinnitamisest.  

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinn-Tartu maantee ümbruses. Valla administratiivne 
keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ligikaudu 40 km kaugusel.  Valla pindala on 532,83 km².  

 

Joonis 2 Kose valla paiknemine Harjumaal 2 

2.2. Rahvastiku koosseis ja prognoos 

2.2.1. Rahvaarv 

Kose valla tervisekeskuse teeninduspiirkond sisaldab Kose valda, millega 2013. a. ühendati Kõue 
vald. Teeninduspiirkonnas elab 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 7161 inimest.3 Kose valla perearstid 
osutavad üldarstiabiteenust 7128 inimesele (seisuga 01.04.2016). Perearstide nimistutes on eeskätt 
Kose valla elanikud, vähesel määral ka Anija ja Rae valla ja Tallinna linna elanikke.  

2.2.2. Rahvastiku prognoos 

Piirkonna rahvastiku prognoosi aluseks on võetud RAKE uuringut, mis valmis Tartu Ülikooli 
teadlastega.  

 

 

 

 

                                                             
2 www.hol.ee  
3 Rahvastikuregister 
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Joonis 3. Kose prognoositav rahvaarv Allikas: RAKE, 2015 

2.2.3. Vanuseline koosseis 

Kose ETTK teenuspiirkonna vanuseline koosseis ja prognoositav muutus on esitatud RAKE uuringus. 
Allolevas tabelis on välja toodud RAKE uuringu andmed Kose ETTK teeninduspiirkonna kohta. 

Tabel 1. Kose ETTK teenuspiirkonna vanusrühmade elanike arv 2011.a rahvaloendusel ning 2020 ja 
2030 prognoosi alusel Allikas: RAKE, jaanuar 2015 

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

2011 484 1238 1413 1610 1299 691 562 7297 

2020 305 1228 1033 1463 1448 716 678 6871 

2030 247 945 961 1062 1528 984 828 6555 
 

Tabelist on näha, et kõige suurem vanusegrupp 2011. aastal olid 35-49 aastased moodustades kogu 
elanikkonnast 22,06%. Samuti on näha rahvastiku vananemise trendi. 2030. aastal on suurima 
osakaaluga vanuserühm 50-64 aastased. 2011. aastal oli 65+ elanike osakaal 17,17%, aga prognoosi 
alusel sama number 2030. aastal 27,64%. 

2014. aasta andmetel moodustas Kose ravikindlustatud isikute osakaal 91,24% registreeritud 
elanikkonnast. Ravikindlustatute arv ja osakaal Kose vallas aastate lõikes on välja toodud 
alljärgnevas tabelis.  

Tabel 2. Ravikindlustatute (Kose vald kokku) arv  ja osakaal registreeritud elanikkonnast Allikas: 
Haigekassa, 2016 

  
Ravikindlustatute 
arv Elanike arv 

Ravikindlustatute 
osakaal 
registreeritud 
elanikkonnast 

31.03.2014 6 503 7 127 91,24% 
31.03.2015 6 535 7104 91,99% 
31.03.2016 6 590 7161 92,03% 
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Tabel 3. Perearstiteenuse lepingupartnerid, nimistud ja kindlustatud isikute arv Kose ETTK 
teenuspiirkonnas (seisuga 01.04.2016) Allikas: Haigekassa, 2016 

  Nimistu 
nr 

Perearsti nimistu Suurus 
seisuga 
01.04.2016 

sh 
kindlustatud 

sh 
kindlustamata 

OÜ Kose 
Perearstikabinet 

N0259 D03890 - Viiul Kaia 
1557 1454 103 

OÜ Kose Perearstikeskus  N0303 D04003 - Veinpalu 
Aksa 

1971 1860 111 

OÜ Tervis.E.Ke  N0313 D04813 - Kesküla 
Eerika 

2074 1933 141 

OÜ Kõue Perearstikeskus N0262 D06195 - Ermel 
Anne 

1526 1426 104 

kokku   7128 6673 459 

 

Vaadeldes eraldi ETK tervisekeskuses tegutsevate perearstide nimistute suurusi on näha, et 
kindlustatud isikute osakaal vastab kogu Kose ETTK teenuspiirkonna osakaalule. ETK 
teenuspiirkonna tegutsevate perearstide nimistutes on kokku 7128 isikut, kellest 6673 on 
kindlustatud (kindlustatute osakaal 93,6%). 

Rahvastikuregistri andmetel oli 2016. aasta 1. jaanuari seisuga Kose ETTK teeninduspiirkonna 
rahvaarv kokku 7161 elanikku ning keskmine asustustihedus 13,4 elanikku km2 kohta.  

Tabel 4. Kose ETTK teeninduspiirkonna rahvaarv ja asustustihedus (seisuga 01.01.2016) 

 Rahvaarv Pindala, km² Asustustihedus, 
elanikku km² kohta 

Kogu Eesti  1 350 999 43 432 31,1 

Harju maakond  595 236 4 333 137,4 

Harju maakonna vallad  117 884 4 074 28,9 

Kose vald  7 161 532,83 13,4 

Allikas: Rahvastikuregister 

2.3. Ülevaade, kas lähema 10 a jooksul on ette näha perearstide 
lisandumist kavandatavasse tervisekeskusesse  

Loodava esmatasandi tervisekeskusega liituvad 4 perearsti. Tervisekeskuses tegutsevad perearstid 
on vanuses 47 kuni 58. Lisaks pensioniikka jõudmisele võib muutus perearstide koosseisus tuleneda 
kas nimistute suurenemisest, mille tulemusena on uusi perearste juurde vaja või siis olukorrast, kus 
olemasolev perearst otsustab vahetada elu ja/või töökohta. Uute perearstide leidmisega 
tervisekeskus probleeme ei näe, sest tegemist on Harjumaal asuva Tallinna lähedal paikneva 
tervisekeskusega.  

 

Tabel 5. ETK tervisekeskuse perearstid Allikas: Haigekassa, 2016 

Asutus 
Nimistu 
nr 

Perearsti 
nimistu Arstid 

Nimistu 
piirsuurus 

Nimistu 
suurus 
seisuga 
02.02.2016 

OÜ Kose 
Perearstikabinet N0259 

D03890 - 
Viiul Kaia 

D03890 - Viiul Kaia 
D05864 - Pikk Olev 2000 1557 
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OÜ Kose 
Perearstikeskus  N0303 

D04003 - 
Veinpalu 
Aksa 

D04003 Aksa Veinpalu 
 
D04937 Jüri Anissimov 2400 1971 

OÜ Tervis.E.Ke  N0313 

D04813 - 
Kesküla 
Eerika 

D04813 - Kesküla 
Eerika 2000 2074 

OÜ Kõue 
Perearstikeskus N0262 

D06195 - 
Ermel 
Anne D06195 - Ermel Anne 2000 1526 

 

2.4. Kavandatava tervisekeskuse seos perearstidega, kes ei koondu 
tervisekeskusesse vastavas omavalitsuses või maakonnas  

RAKE uuringu alusel Harjumaale planeeritud Kose ETTK-le lähimad ETTK asuvad Anija vallas 
Kehras ja Rae vallas Jüris. Kaugemas tulevikus on võimalik väikeste perearstikeskuste liitumine ETK 
tervisekeskusega, mis oleks teenuste pakkumise tagamiseks optimaalne lahendus.   

2.5. Kavandatava tervisekeskuse ligipääsetavuse kirjeldus 

Kose ETTK asub Kose vallas, Kose alevikus. Autoga tulijad saavad jätta auto tasuta parklasse. 
Kavandatav Kose ETTK kõrval asub Kose Kultuurikeskuse, mille ees asub bussipeatus „Kose 
Algkool“. Valla siseliinid (K1, K2, K4, K5) sõidavad peatuseni „Kose Algkool“ mis asub ca 300m 
jalgsitee kaugusel Kose ETTK-st. Ülejäänud liinid peatuvad peatuses „Kose“ või „Kose Gümnaasium“, 
mis asub ca 500m jalgsitee kaugusel Kose ETTK-st.  

Valla suurimatest asulatest on võimalik Kosele jõuda järgmiselt (vt tabel 6). 

 

Tabel 6. Kose valla transpordiühendus Kose ETTK teeninduspiirkonnas Allikas: peatus.ee, aprill 2016 

 
Valla siseliin, maakonnaliin 
või kommertsvedaja 

Kose-Uuemõisa - Kose K1, 138, 139. 144, 229 

Oru - Kose K1, K5, 130 

Ravila - Kose K2, 138, 130, 139, 229, 229A 

Ardu - Kose K7, 139, 781, 229A 

Habaja - Kose K3 

 

Lähedal asuvad suurem osa Kose aleviku paneelelamutest ja seega suurem osa aleviku 
elanikkonnast (kokku 2034).  
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3. Tervisekeskuses osutatavate teenuste ja teenust 
osutava personali kirjeldus 

3.1. Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi põhiteenused aastani 
2030 

3.1.1. Perearsti ja –õe teenused 

Perearstiteenuse tegevused jaotatakse vastavalt nende seosele teenuse kasutajatega järgnevalt: 

1. Vahetult elanike teenindamisega seotud tegevused; 
a. vastuvõtud perearstipraksises; 
b. patsientide konsulteerimine sidevahenditega; 
c. koduvisiidid. 
d. ennetustegevus 

2. Tegevused, mis toetavad otseselt elanike teenindamisega seotud tegevusi, sh nõustamine ja 
vaktsineerimine; 

3. Üldised tugitegevused ja registratuur. 

Vastuvõtud praksises sisaldavad muuhulgas ka erinevate protseduuride ja uuringute teostamist või 
uuringutele saatmist. Tugitegevused koosnevad tegevustest, mis eelnevad või järgnevad kontaktile 
patsiendiga ning on seega otseselt seotud ka sihtrühma suurusest. Tugitegevuste hulka kuuluvad 
näiteks teenuste osutamise dokumenteerimine, uuringute ja analüüside menetlemine, koostöö 
meeskonna sees ja teiste spetsialistidega, ravi tulemuslikkuse hindamine. Üldised tugitegevused ei 
ole sõltuvuses sihtrühma arvukusest ning sisaldavad erineva aruandluse koostamist, 
enesetäiendamist, osalust erialaseltside töös, perearstipraksise töö juhtimist ja tegevuse 
korraldamist, suhtlemist nimistus olevate elanikega ning kogukonna terviseedenduslikus töös 
osalemist.  

Perearsti ja -õe teenuste arengueesmärgiks on: 

 ühtlustada krooniliste haigete jälgimist haiguste ja nimistute lõikes; 
 suurendada perearstiteenuse sihtrühma kindlustamata isikute arvelt; 
 suurendada ravitegevusele kulutatavat aega halduskoormuse vähendamise arvelt; 
 laiendada õdede pädevust, mille tulemusel paraneb teenuse kättesaadavus. 

RAKE uuringu järgi oli Kose teenuspiirkonna elanike arv oli 2014. aasta seisuga 7297 inimest ning 
2030. aastaks prognoositakse piirkonna elanike arvuks 6871 inimest, kes moodustavad teenuse 
sihtrühma.  

Arvestades elanikkonna vananemist ja rahvastiku muutusi näeb uuring ette perearstiteenuse 
vajaduse vähenemist, aga pereõe ja koduõe teenuse vajaduse kasvu. RAKE uuringu alusel on 2020. 
aastal vajadus 4,6 perearsti ja 7,1 pereõe ja järele ning 2030. aastal 4,6 perearsti ja 7,2 pereõe järele. 
Hetkel töötab Kose ETTK piirkonna neljas perearsti praksises 6 erinevat perearsti ja 6 pereõde. 
ETTK-sse planeeritakse 4 perearsti ja 6pereõde. Vajadusel on võimalik tulevikus pereõdede arvu 
suurendada kuni 8ni. 

3.1.2. Koduõendusteenus 

Eesti hooldusravivõrgu arengukavas on koduõendusteenust esitatud kui ühte ambulatoorse 
hooldusravi vormi. Koduõendusteenuse all mõistetakse iseseisvat õendusabi teenust, mida võib 
esitada üldarstiabi osutaja või õendusabi teenuse osutaja. Koduõendusteenust osutatakse püsiva 
tervisekahjustuse ja funktsionaalsete häiretega inimestele kodustes tingimustes arsti suunamisel. 
Eelkõige on koduõendusteenus mõeldud nendele patsientidele, kes ei vaja haiglaravi, kuid vajavad 
meditsiinilist ravi, mille saamine arsti juures on liikumispiirangute tõttu takistatud või ei ole 
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patsiendi hospitaliseerimine otstarbekas. Tüüpiline koduõendusteenuse vajaja on peamiselt eakas ja 
mitme kroonilise haigusega inimene, kes vajab raviprotseduuridel abi.  

Koduõenduse tegevusjuhendis on välja toodud kolm peamist teenuse sihtrühma: koduõendust 
osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis olevale, kroonilist haigust põdevale või piiratud 
funktsionaalse võimekusega patsiendile raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivseks toimetulekuks 
koduses keskkonnas. Koduõendusteenuse kliendisegmendid tervisliku seisundi alusel on järgnevad: 

 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.  

RAKE uuringu kohaselt on rahvastiku arvu järgi hetkel vaja Kose ETTK teeninduspiirkonda 1,9 
koduõde, kuid arvestades piirkonnas tõusva rahvastikuarvu tendentsi, on 2030. aastaks sellel alal 
töötajaid vaja 2,2.  

Ida- Harjumaa valdades (so Kiili, Kose, Jõelähtme, Raasiku, Kõue ja Aegviidu) on koduõendusteenuse 
kättesaadavuse tagamiseks need liidetud üheks suuremaks teenuse osutamise kohaks Rae valla ja 
Anija vallaga. Olemasolev valiku maht ei taga  maakonnasiseselt ravi ühetaolist kättesaadavust.  
Planeeritav valiku maht võimaldab maakonnasiseselt ravi ühetaolist kättesaadavust parandada, kuid 
võimalusel tuleb kättesaadavust kogu valikuperioodi jooksul jätkuvalt parandada. (Haigekassa 
juhatuse 31.03.2014 otsus nr 145 väljavõte, 15.04.2016) 

Koduõendusteenusel oli 2013. aastal Haigakassa andmetel Kose ETTK piirkonnas 2 inimest ja 
teenusel isikuid 1000 inimese kohta 1,4 inimest. Sellest läthuvald on Kose ETTK koduõendusteenuse 
sihtrühm ligikaudu 10 inimest. Keskmine teenuskordade arv ühe isiku kohta aastas oli 2013. aastal 
67. Arvestades ühelt poolt rahvastiku kasvu ning teisalt vananemist, suureneb koduõendusteenuse 
sihtrühm ning seega ka vajadus koduõdede järele. Koduõe teenust pakub Osaühing TNP 
KONSULTATSIOONID. Tulevikus planeerib koduõe teenust pakkuma hakata OÜ Kose 
Perearstikabinet. Selle teenuse pakkumise suurenemine sõltub Haigkassa konkursi tulemustest. 
Kose ETTK juurde planeeritakse tervisekeskuse avamise ajaks 1 koduõde.  

 

3.1.3. Füsioteraapia teenus 

Füsioteraapia teenus kuulub füsiaatria ja taastusravi siduseriala alla.  

Tegevuseesmärk:  

 Füsioteraapia teenus tegeleb liigutusliku funktsiooni hindamise ja taastamisega, kasutades 
selleks erievaid füüsikalisi võimalusi.  

 Füsioteraapiateenus on füsioterapeudi poolt teostatav kompleksne terapeutiline tegevus, 
mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada/säilitada tugiliikumisaparaadi või 
organsüsteemide funktsionaalne võime. 
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Füsioteraapia sihtrühm ei ole rühmitatud ealise tunnuse või organispetsiifilise patoloogia alusel. 
Füsioteraapiat vajavad haiged võivad olla erinevas eas imikust raugani ning erineva 
haigusseisundiga.  

Kose ETTK teenuspiirkonna, sh ETK teenuspiirkonna sihtgrupiks on kõik selle piirkonna elanikud. 
Suurim vajadus teenuse järele on olnud väikelastel vanuses 0-4 aastat ning naistel vanuses 35-80, 
kus suurim teenuse kasutatavus on 50-64-aastastel naistel.  

Lähtuvalt taastusravi ja füsiaatria eriala arengukavast, on lähimal aastakümnel prioriteediks 
füsioterapeudi iseseisva vastuvõtu avamine esmatasandil ning füsioteraapia koduteenuse ja 
rühmateenuse väljatöötamine.  

Füsioteraapia pole juriidilises mõttes tervishoiuteenus. Haigekassa tasub füsioteraapia eest ainult 
siis, kui teenusepakkumine toimub taastusravi osana. Haigekassa tasub taastusravi eest kui see on 
osutatud kindlustatule meditsiinilisel näidustusel. Lisaks Haigekassa poolt rahastamisele osutatakse 
füsioteraapiateenust ka Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatava rehabilitatsiooniteenuse raames. 
Füsioteraapia teenus iseseisvalt on võimalik ainult patsiendi terviklikul omafinantseeringul.  

Võimalik on eristada ambulatoorselt ja statsionaarselt osutatavaid füsioteraapiateenuseid. 
Esmatasandi tervishoiukeskuse seisukohast tuleks vaadelda ambulatoorset füsioteraapiateenust.  

2013. aastal rahastas Haigekassa ambulatoorse füsioteraapiateenuse osutamist Kose ETTK 
teeninduspiirkonnas 83 isikule kokku 699 teenuse korraga, mis teeb keskmiseks teenuse hulgaks 
teenust saanud isiku kohta 8,4 korda. 

RAKE uuringu kohaselt on rahvastiku arvu järgi hetkel vaja Kose ETTK teeninduspiirkonda 1,3 
füsioterapeuti, mille vajadus ei muutu. Kose ETTK esmatasandi tervisekeskusesse planeeritakse 1 
füsioterapeut. Tallinna lähedus muudab kohalikku nõudlust antud teenuse järele.  

 

3.1.4.  Ämmaemandusabi teenus 

Tegevuseesmärk: 

Normaalse kuluga raseduse jälgimine, sünnitusjärgne jälgimine ja imetamise nõustamine, 
kontratseptsiooni ja hormoonravi jätkamine, patsientide üldine tervise-nõustamine, samuti teatud 
ennetustegevused. 

Iseseisev ämmaemandusteenus tekkis Eestis 2010. aastal. Tervishoiuteenuse korraldamise seadus 
määrab iseseisva ämmaemandusteenuse tingimused:  

 Iseseisvalt võib ämmaemandusabi osutada vaid ambulatoorselt. 
 Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad 

tegevused kehtestab sotsiaalminister määrusega.  
 
Iseseisvalt osutatavate ämmaemandusabi tervishoiuteenuste loetelusse kuuluvad järgmised 
teenused:  

 Anamneesi kogumine, dokumentatsiooni täitmine, säilitamine ja väljastamine.  
 Naise ja vastsündinu sünnitusjärgne jälgimine. 
 Normaalse raseduse jälgimine. 
 Nõustamine. 
 Ravimite väljakirjutamine ning iseseisev või arsti poolt määratud ravi teostamine ja ravimite 

manustamine. 
 Uuringute määramine, tegelemine ja hindamine.  
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Sihtgrupp:  
Kõik fertiilses eas Kose ETTK teenuspiirkonna naised, reproduktiivtervisealase nõustamise 
sihtrühm on naised vanuses 15-59. Fertiilseks eaks peetakse vanusevahemikku 15-45.  
 
Oluliseks näitajaks ämmaemanda teenuse mahu prognoosimisel on rasedate naiste hulk. See on aga 
otseselt seotud piirkonna sündide arvuga. Kose valla elussündide arv aastatel 2012-2015  on olnud 
võrdlemisi stabiilne. Maksimaalselt on sündinud 95 last (2015) ja minimaalselt 76 last (2014).  
 
Rake uuringu kohaselt on rahvastiku arvu järgi on hetkel vaja Kose ETTK teeninduspiirkonda 1,0 
ämmaemandat ja teenusvajadus pigem kahaneb 2030. aastaks 0,6 ämmaemandani.  

ETK esmatasandi tervisekeskusesse planeeritakse 1 günekoloogi, kes katavad esmatasandi vajaduse. 
Keerukamad juhtumid suunatakse kas Ida-Tallinna Keskhaigla naistenõuandlasse või Pelgulinna 
Sünnitusmaja naistenõuandlasse. 

3.1.5. Tugiteenused 

Haldusteenuseid haldusprobleemida lahendamiseks osutab Kose Vallavalitsus (IT, kanalisatsioon, 
küte, ehitus, elekter).  

 

3.2. Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi teisesed teenused 

Kose ETTK-sse tagatakse koolitervishoiu teenuse vajaduse perearsti üldarstiteenuse hulgas ja 
kliinilise psühholoogi teenuse vajadust koolides kaalutakse.  
Tingituna Tallinna lähedusest ei planeerita psühholoogilne nõustamise, töötervishoiu teenuse, 
rehabilitatsiooni teenuse pakkumist. 

3.3. Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi toetavad teenused 

Kose ETTK-sse planeeritakse ruumid kiirabiteenuse pakkujale.  

3.4. Teave esmatasandi tervisekeskuse planeerimisel kasutatavate 
patsiendi käsitluse standardite kohta, oluliste töökorralduse viiside 
või planeerimismudelite kohta 

Patsiendid saavad keskuses lugupidavat arstiabi, mis arvestab eneseväärikuse, privaatsuse ja 
ohutusega. Samal ajal peab ka patsient kohtlema perearsti, keskuse töötajaid ja teisi patsiente 
austuse ja taktitundega. 

Ideaalne perearsti ja patsiendi vaheline suhe on vastastikusel austusel, usaldusel ja vastutusel 
põhinev koostöö. Perearstil on kohustus selgelt ja ühemõtteliselt selgitada patsiendile ravi kõiki 
seisukohti, k.a. võimalikke ohtusid. 

Patsientidel on õigus küsida oma probleemi kohta teiste tervishoiuteenuste osutajate arvamust. 

Patsiendil ja tema omastel on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni lähedaste 
tervise kohta tema perearstilt 

Keskuses tagatakse patsientidele meditsiinilise ravi ja suhtumise kohta tagasiside andmise 
võimalused. Juurutatakse ühtne kaebuste menetlemise süsteem. 

Keskuse tegevuste kvaliteedi arendamine tähendab nii igapäevase tegevuse täiustamist kui ka 
toiminguid, mille eesmärk on tõsta patsiendi teadlikkust, hõlmates nii kliinilisi kui ka mittekliinilisi 
valdkondi. 
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Arvestada tuleb kõiki kvaliteedikomponente – struktuuri, süsteeme ja protsesse -, et leida võimalusi, 
mis suurendaksid osutatava abi kvaliteeti ja patsientide ning töötajate turvalisust. 

Kvaliteedi edendamine eeldab kogu keskuse ühist pingutust. 

Kuna esialgu ühtset keskuse juriidilist isikut ei planeerita luua, siis teiseseid ja toetavaid teenuseid 
osutavad ETK poolt tööle võetud meditsiinitöötajad. Kui on selgunud rahastamisvõimalused, võib 
kõne alla tulla ka juriidilise isiku teke ja teenusteosutajate palkamine juriidilise isiku poolt. 

 Ka arsti- ja õevastuvõttude laiendamine töövälisele ajale on seotud rahastamise võimalustega. 

Keskuse käivitamisega suureneb patsiendile arstiabi järjepidevus. Ühel ja samal taristul teenuste 
osutamine samade meditsiinitöötajate poolt kindlustab patsiendile nii ravi  personaalse kui ka 
koordineeritud järjepidevuse.  

Keskuse hoones hakatakse osutatama järgmisi põhi- teiseseid- ja toetavaid teenuseid: 

- üldarstiabi; 
- ämmaemanda iseseisev vastuvõtt; 
- koduõendus; 
- füsioteraapia; 

Erinevate teenuste osutamine ühel taristul suurendab koostööd üld- ja eriarastiabi vahel ninig 
annab võimaluse osutada parimat abi nendele patsientidele, kelle terviseprobleemid eeldavad 
mitmee teenuse kasutamist. 

 



 

 

4. Ruumide loend ja ruumide kasulik pind 

4.1. Tervisekeskuste ruumide loend ja ruumide kasulik pind: 

4.1.1. Tervisekeskuse funktsionaalne programm  

ETK esmatasandi tervisekeskusesse luuakse kvaliteetsed ning teenuste osutamiseks optimaalsed 
ruumid. Ruumiprogrammi koostamisel võeti arvesse osutatavad teenused ning ruumidele 
kehtestatud nõuded. ETK esmatasandi tervisekeskuse kasulikuks pinnaks planeeritakse 388 m2. 

Esmatasandi tervisekeskuses on planeeritud renoveerida alljärgnevad põhi- ja toetavate teenuste 
ruumid: 

 üldarstiabiteenuse osutamiseks vajalikud ruumid. Igale perearstile planeeritakse vastuvõtu 
ruum suurusega 16 m². Lisaks planeeritakse igale pereõele vastuvõturuum suurusega 16 m2. 
Protseduuriruume planeeritakse tervisekeskusesse 4 suurusega 16 m², mis teeb ühe 
protseduuriruumi ca 1 perearsti kohta.  

 Tervisekeskusega liituva günekoloogi (ämmaemanda teenus) tarbeks planeeritakse 
vastuvõturuumid suurusega 16 m².  

 Koduõdedele planeeritakse üks töökohta kogupinnaga 36 m². 
 Füsioterapeutide tarbeks planeeritakse tervisekeskusesse üks ruum kogupinnaga 20 m². 

Lisaks on tervisekeskusesse planeeritud alljärgnevad üld- ja abiruumid: 

 Tualettruume on planeeritud viis, millest neli (sh üks inva WC) on planeeritud klientidele ja 
üks töötajatele 

 Üldruumide hulka on arvestatud registratuur, ooteruum, üldkasutatavad abiruumid, 
tualettruumid.  

4.1.2. Ruumide pindala tabel  

  ruumide arv  ruumi kohta m2  
Rekonstrueeritavat 
pinda kokku (m2) 

Perearstide ruumid 4 16 64 

Pereõdede ruumid 4 16 64 

Nõupidamiste, koolituste ruum 1 20 20 

Füsioteraapia ruum/saal 1 20 20 

Riietumisruum/pesemisruum 5 8 40 

Günekoloogi kabinet 1 16 16 

Koduõe kabinet 1 36 36 

Protseduuriruumid 4 16 64 

Ooteruum 1 30 30 

Tualettruumid 4 6 24 

Invatualettruum 1 8 8 

Kiirabi ruumid 1 20 20 

Abiruumid 1 6 6 

Kokku 29   412 
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4.1.3. Hinnanguline ehitusmaksumus  

 

Maksumuse aluseks on kogemuslik renoveerimismaksumus 1000 eurot/m² (sh käibemaks). 
Kogumaksumus 412 000 eurot. 


