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Mõisted 

 Esmatasandi tervisekeskus ehk ETTK – taristu, kus osutatakse esmatasandi tervishoiu ja 

toetavaid teenuseid vähemalt järgmises ulatuses: 

• üldarstiabiteenust vähemalt kolme nimistuga perearsti poolt vähemalt 4500 isikule; 

• iseseisva õendusabi ambulatoorset teenust vähemalt koduõendusteenusena; 

• iseseisva ämmaemandusabiteenust ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenusena; 

• eriarstiabi ambulatoorset teenust vähemalt taastusravi füsioteraapia komponendi 

mahus ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

määruse tähenduses (välja arvatud füsioteraapia basseinis). 

 

 Tervisekeskuse teeninduspiirkond – tervisekeskusesse koondunud tervishoiuteenuse 

osutajate teeninduspiirkonnad kokku arvestatult. 

 

 Väike-Maarja Esmatasandi Tervisekeskuse teeninduspiirkond – tervisekeskus, mille 

teeninduspiirkonna moodustavad Väike-Maarja vald, Tamsalu vald, Laekvere vald ning 

osaliselt Rakke vald. Rakke valla osaline kaasamine Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna 

hulka tuleneb asjaolust, et hetkel kuulub arvestatav hulk Rakke valla elanikke Väike-Maarjas 

tegutsevate perearstide nimistutesse1. Kuna tulevikus plaanivad Väike-Maarja, Tamsalu, 

Laekvere ning Rakke vallad liituda ühiseks Pandivere vallaks, siis tulevikku vaadates on Rakke 

vallast Väike-Maarja tervisekeskuse teeninduspiirkonna hulka arvatud 50% Rakke vallast 

(Rakke vallas tegutseb ka Koeru Perearstikeskuse hallatav nimistu). Arengukavas peetakse 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna all silmas seega Väike-Maarja valda, Tamsalu valda, 

Laekvere valda ning mõttelist osa Rakke vallast. 

 

 Tervisekeskuse teine tegevuskoht - tervisekeskuses tegutsevate üldarstiabi osutajate 

tegevusloal kajastuv tervisekeskuse asukohast erinev tegevuskoht, mis ei asu 

maakonnakeskuses ega samas haldusüksuses ja kus on tagatud igapäevaselt vähemalt 

pereõe iseseisev vastuvõtt, perearsti vastuvõtt vähemalt kord nädalas ning muude 

spetsialistide teenused vastavalt vajadusele. Tegevuskohad peavad tegevusloal kajastuma 

hiljemalt tervisekeskuse teenuste osutamise alustamisel. Väike-Maarja tervisekeskuse teised 

tegevuskohad asuvad Tamsalus, Laekveres ning Rakkes. 

 

 Toimepiirkond - keskuse-tagamaa-süsteem, mis koosneb toimepiirkonna keskusest ning 

sellega funktsionaalselt seotud tagamaal asuvatest paikkondadest ja kohalikest keskustest, 

mille elanike jaoks see toimepiirkonna keskus on peamine igapäevase ja perioodilise 

liikumise sihtkoht ning mille ulatuses peaksid olema kaetud valdava osa elanike ja ettevõtjate 

vajadused nii tööhõive kui teenuste järele. 

 

 Tõmbekeskus – toimepiirkonna keskus, mis on sätestatud määruse „Esmatasandi 

tervisekeskuste kaasajastamine“ lisas 1. 

 

                                                           
1 RAKE uuringu kohaselt kuulub Väike-Maarja perearstide nimistutesse 21,3% Rakke valla elanikest.  
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Sissejuhatus 

Käesoleva arengukava objektiks on Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskus, mis hõlmab Väike-

Maarja valda, Tamsalu valda, Laekvere valda ning osaliselt Rakke valda. Naabervaldade kaasamine 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna hulka tuleneb asjaolust, et tegemist on ühtse 

toimepiirkonnaga, nimetatud vallad kavandavad hetkel ka liitumist üheks omavalitsusüksuseks – 

Pandivere vallaks.   

Tervisekeskuse ideekontseptsiooni kujundajaks on Väike-Maarja vallavalitsus koostöös Väike-Maarja 

esmatasandi tervisekeskuse tulevaste teenusepakkujatega ja tervisekeskuse teeninduspiirkonda 

kuuluvate valdadega.  

Enneaegse suremuse ja haigestumise vähendamises peitub rahavastiku  ja majanduse kasvu (tervise 

mõju SKP-le on 6-15%) oluline potentsiaal. Ehkki oodatav eluiga ja tervena elatud aastate arv on 

Eestis tõusuteel,  jäävad Eesti näitajad oluliselt maha Euroopa Liidu keskmisest.  Samuti on Eestis 

suur soolise eluea lõhe (ligi 10 aastat naiste kasuks) ning suured piirkondlikud erinevused oodatavas 

elueas.   

Kuna Eesti  on üks kiiremini vananeva rahvastikuga riike Euroopas,  suureneb surve tervishoiu- ja 

sotsiaalkuludele ning negatiivne mõju tööjõuturule. Tervise paranemisest tulenev  eluea kasv on 

oluline ressurss  tööturul tekkiva tööealise elanikkonna vähenemisest tekkiva võimaliku lünga 

tasandamiseks ning tervishoiu- ja hoolekandekulude vähendamiseks.  

Praegune perearstisüsteem ei täida uuringu ”Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise 

kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli 

loomine (2013-2014)“ (edaspidi RAKE uuring)” kohaselt tervishoiusüsteemis kõiki talle pandud 

ülesandeid ning esmatasandi tervishoiuteenuste pakkumise süsteemi tuleb sellest tulenevalt 

reformida.  

Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse kontseptsiooni kujundamise aluseks eelpool nimetatud 

RAKE uuring ning valdkonda suunavad arengukavad, strateegiadokumendid ning seadusandlus sh 

 Määrus „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ 

 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus,  

 Sotsiaalhoolekande seadus,  

 Uuring „Ravi terviklik käsitlus ja osapoolte koostöö Eesti tervishoiusüsteemis“ 

 Rahvastiku tervise arengukava,  

 Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020,  

 Peremeditsiini arengukava  

 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2016 – 2019 

 Tamsalu valla arengukava 2013 – 2021 

 Laekvere valla arengukava aastateks 2013 – 2020 

 Rakke valla arengukava aastateks 2014 - 2025 
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Lisaks on kasutatud Statistikaameti Statistika andmebaasis olevaid andmeid ning Väike-Maarja ETTK 

teeninduspiirkonda puudutavaid uuringuid ning statistikat, millele on käesolevas arengukavas 

edaspidi viidatud.  

Tervisekeskusega liituvad Väike-Maarja, Tamsalu ja Laekvere  vallas tegutsevad perearstid. Neile 

lisanduvad koduõenduteenus, füsioterapeudi teenus, iseseisev ämmaemandusabi teenus, 

hambaraviteenus, psühholoogilise nõustamise teenus, sotsiaalnõustamise teenus ning 

rehabilitatsiooniteenus 
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1. Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse organisatoorne 

struktuur 

1.1 Üldised eesmärgid ja arenguvajadused esmatasandi tervishoius 

Peremeditsiini eriala arengukavas aastani 2020 (2012) sisaldub eesmärk, mille kohaselt 

perearstiteenuse sihtrühm suureneb kindlustamata isikute arvelt ning perearstide ravitegevusele 

kulutatav aeg suureneb halduskoormuse vähendamise tulemusel. Halduskoormuse vähendamine 

saab toimuda IT võimaluste arvelt ning üksikpraksiste, kus halduskoormuse probleemid on 

sügavaimad, liitumise kaudu suuremateks praksisteks. Tervisekeskuste loomine toetab otseselt antud 

eesmärgi saavutamist.   

Esmatasandi tervishoiuteenuse kättesaadavus peab paranema õdede pädevuse laiendamise 

tulemusel. Pereõe teenus on Eestis  jätkuvalt väljakujunemise staadiumis. Vähendades perearsti 

koormust patsientide nõustamise ja ravi jälgimise ning lihtsamate protseduuride teostamise osas, on 

võimalik parandada nii kättesaadavust kui ka seni tagasihoidlikus mahus osutatavate 

terviseedendamine ning aktiivse primaarse preventsiooni teenustega kaetust esmatasandil 

(Esmatasandi tervishoiu arengukava 2020). 

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Väike-Maarja valda on valla arengukava esmane prioriteet. 

Lisaks on valla arengukavast tulenevalt täheldatavad järgmised arenguvajadused:    

 Perearstiteenuse kättesaadavuse parandamine; 

 Sotsiaal- ja nõustamisteenuste parem kättesaadavus (paljud eriteenused koondunud 

Rakveresse). 

Tamsalu valla arengukavas on seoses tervishoiuteenustega toodud välja järgmised probleemid:  

 Raskused perearstide leidmisega; 

 Puuetega inimestel probleemid tervishoiuteenuste kättesaadavusega; 

 Nõustamisteenuste halb kättesaadavus.  

Laekvere valla arengukava toob välja järgnevad tervishoiu eesmärgid: 

 Perearstikeskuse toetamine; 

 Pereõe teenuse soodustamine 

Rakke valla arengukavas mainitakse järgmiseid kitsaskohti: 

 Esmatasandi arstiabi ebastabiilsus.  

 Perearsti teenuse kättesaadavus ning kvaliteet võivad halveneda. Perearsti teenus tuleb 

Rakkes kindlasti säilitada.  

Ühtse ETTK loomise läbi on võimalik lahendada kõiki nimetatud kitsaskohti ning toetada püstitatud 

eesmärke. Väike-Maarja ETTK ning selle teiste tegevuskohtade avamine Tamsalus ning Laekveres 

parandab esmatasandi põhiteenuste  kättesaadavust ning laiendab erinevate toetavate teenuste 

(sotsiaalteenused) kättesaadavust piirkonnas.  
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Väike-Maarja uus esmatasandi tervisekeskus võimaldab:  

 Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke valla elanikele mitmekesisemaid valikuid teenuse 

kättesaadavuse osas; 

 parandada inimeste ligipääsu kõigile esmatasandi tervishoiu teenustele, sh. 

koduõendusteenusele, füsioterapeudi teenusele ja ämmaemandusabi teenusele pakkudes 

neid teenuseid kodu lähedal, vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendades 

sotsiaalset kaasatust;  

 piirkonnas pakutavate tervishoiuteenuste kvaliteedi paranemist. 

 teeninduspiirkonna teenusepakkujate senisest tihedamat koostööd erinevate esmatasandi 

teenuste pakkumisel ning teenusepakkumise korraldamisel. 

1.2 Tervisekeskuse moodustavate juriidiliste isikute andmed 

1.2.1 Kavandatava tervisekeskuse nimi, omandivorm ja omanik 

Väike-Maarjasse rajatava esmatasandi tervisekeskuse nimeks saab Väike-Maarja Esmatasandi 

Tervisekeskus (edaspidi Väike-Maarja ETTK). Väike-Maarja ETTK rajatakse Väike-Maarjas, Tamsalus ja 

Laekveres tegutsevate perearstinimistute baasil. Rakkes osutab teenust Koeru Arstikeskus OÜ, mis 

Väike-Maarja ETTK alla ei koondu. Kuna osa Rakke valla elanikke kuulub juba praegu Väike-Maarja 

perearstinimistutesse ning tulevikus on Rakke ja Väike-Maarja valdadel plaanis ühineda, on Rakke 

arvestatud teeninduspiirkonnana Väike-Maarja ETTK koosseisu 50% ulatuses. ETTK tulevane 

peahoone kui kinnistu on Väike-Maarja valla omandis. ETTK teistes tegevuskohtades – Laekvere, 

Tamsalus ja Rakkes - paiknevad ruumid vastavatele omavalitsustele.   

Rajatava Väike-Maarja Tervisekeskuse tegevuse eesmärgiks on tagada esmatasandi 

tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus tervisekeskuse teeninduspiirkonnas, parandada 

teenustele juurdepääsu, vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendada sotsiaalset 

kaasatust. 

Tervisekeskuse loomisel on oluline määratleda Väike-Maarja ETTK  toimimismudel ning perearstide 

suhe tervisekeskusega. Võimalikud on järgmised alternatiivid (RAKE uuring): 

 Ühtse taristu ETTK – ETTK tähendab ühtsele taristule koondatud esmatasandi teenuseid 

osutavate organisatsioonide kogumit. Oluline on teenuste olemasolu piirkonnas ning 

pakkumine heas asukohas elanikele kättesaadavana. 

 Iseseisvate teenuste ETTK – ETTK tähendab ühtsele taristule koondatud esmatasandi 

tervishoiuteenuste ühist organisatsiooni ning laiemalt kõiki esmatasandi teenuseid osutavaid 

juriidilisi isikuid, mis on koondunud ühtsele taristule. 

 Laiendatud üldarstiabi osutav ETTK – ETTK tähendab üldarstiabi osutavate perearstide ning 

nendega koos töötavate esmatasandi spetsialistide meeskonda, mis tegutseb ühtse juriidilise 

isikuna üldarstiabi tegevusloa alusel. 

 KOV piirkondlik ETTK – ETTK-s üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär on kohalik 

omavalitsus, mille territooriumil asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevuskoht. Mõistlik on 

kasutada seda mudelit siis, kui esmatasandi spetsialistide initsiatiiv ja korralduslikud oskused 

ei ole piisavad põhiteenuste piirkonnas osutamise kvaliteedi tagamiseks. 
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Väike-Maarja ETTK on oma olemuselt ühtse taristu ETTK. Teeninduspiirkonna perearstid on 

iseseisvad Haigekassa lepingupartnerid. Ülejäänud ETTK-s osutatavaid teenuseid pakuvad 

eraldiseisvad teenuseosutajad või perearstiteenuse pakkujaga ühe juriidilise isiku alla koondunud 

spetsialistid. Tervisekeskuse seisukohast on oluline, et keskuses tegutsevate teenusepakkujate vahel 

tekiks sünergia ja koostöö, mis võimaldab efektiivsemat tööd, ressursside kokkuhoidu ning 

teenusepakkujate vahelist teadmiste siiret.  

1.2.2 Kavandatava tervisekeskuse asukoht 

Loodav Väike-Maarja Esmatasandi Tervisekeskus hakkab asuma Väike-Maarja alevi keskuses Rakverre 

suunduva maantee ääres aadressil Pikk 8.  

 

Joonis 1. Väike-Maarja ETTK peahoone planeeritav asukoht 

Esmatasandi tervisekeskus rajatakse Väike-Maarja vallavalitsuse omandis olevasse hoonesse, mis 

hetkel seisab tühjana. Tervisekeskuse rajamiseks tuleb hoone rekonstrueerida ning rajada hoonele ka 

juurdeehitus.   

Tervisekeskuse teised tegevuskohad hakkavad paiknema Tamsalus, Laekveres ja Tamsalus – 

hoonetes, kus ka hetkel perearstid tegutsevad. Väike-Maarja ETTK Tamsalu tegevuskoht hakkab 

paiknema Tamsalus aadressil Tehnika 1a. Tegemist on Tamsalu elanike jaoks harjumuspärase 

esmatasandi teenuste tarbimise paigaga. Põhjalikke renoveerimistöid Tamsalu tegevuskohas seoses 

ETTK loomisega ette võtta ei ole vaja. 
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Joonis 2. Väike-Maarja ETTK teine tegevuskoht Tamsalus 

Väike-Maarja ETTK teine tegevuskoht rajatakse ka Laekvere valda Laekvere alevikku hoonesse 

aadressiga Salutaguse tee 6.  

 

Joonis 3. Väike-Maarja ETTK teine tegevuskoht Laekveres  

Kuigi Rakkes perearstiteenust pakkuv Koeru Arstikeskus OÜ Väike-Maarja ETTK-ga ei liitu2, rajatakse 

taotleja omavahenditest perearsti- ja pereõe vastuvõturuumid ja seega ka teine tegevuskoht ka 

Rakkesse. Rakke teises tegevuskohas hakkab vastuvõtte teostama põhiajaga Väike-Maarjas tegutsev 

perearst. Põhjalikke renoveerimistöid Tamsalu tegevuskohas seoses ETTK loomisega ette võtta ei ole 

vaja.  Väike-Maarja ETTK teise tegevuskoha aadressiks saab Fr. R Faehlmanni tee 32.  

                                                           
2 Koeru Arstikeskus OÜ liitub Väike-Maarja ETTK arendajatele teadaolevalt  Koeru valla ja 
naabervaldade baasil loodava ETTK-ga. 
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Joonis 4. Väike-Maarja ETTK teine tegevuskoht Rakkes 

1.2.3 Olemasolevad teenusepakkujad ja tegevuskohad 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas tegutseb 2015. aasta 30. juuni seisuga kokku  6 

perearstinimistut. 3 nimistut teenindavad Väike-Maarja valda, 2 Tamsalu valda ning 1 Laekvere valda. 

Lisaks on Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas kättesaadavad mitmed muud tervishoiuteenused.  

Olemasolevaid teenusepakkujaid ning nende tegevuskohti iseloomustab lühidalt järgmine tabel: 

Tabel 1. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna tervishoiuteenuste pakkujad aastal 

2015  

Teenust pakkuv 

juriidiline isik 

Pakutav teenus Tegevusload Tegevuskohad Väike-

Maarja ETTK piirkonnas 

Koondub 

ETTK-sse 

Perearst Mall 

Lepiksoo Osaühing 

Üldarstiabi L03011 Ravi 1, Väike-Maarja Jah 

Perearst Kaja 

Õunapuu OÜ 

Üldarstiabi L03937 Ravi 1, Väike-Maarja Jah 

Tamsalu Perearstid 

Osaühing 

Üldarstiabi L03245 Tehnika 1a, Tamsalu jah 

Osaühing Perearst 

Sirje Puhasmägi 

Üldarstiabi L03283 Salutaguse tee 6, 

Laekvere 

Jah 

OÜ Koeru 

Arstikeskus 

Üldarstiabi L03393 Faehlmanni 32, Rakke Ei 

OÜ Õendusabi Koduõendusteenus L03225 Väike-Maarja vald, 

Laekvere vald 

Jah 

TNP 

Konsultatsioonid 

OÜ 

Koduõendusteenus L03327 Tamsalu vald Ei 

A&K Caritas Hambaraviteenus L02700 Ravi 1a, Väike-Maarja 

vald 

Ei 

Hambaravi Riina Hambaraviteenus L02771 Ravi 1, Väike-Maarja Jah 
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Laanemägi OÜ vald 

V-M Apteek OÜ Apteegiteenus Nr 718 Ravi 1, Väike-Maarja Ei 

Kersti Armipaik 

hambaravi OÜ 

Hambaraviteenus L03585 Tehnika 1a, Tamsalu 

vald 

Ei 

Kiira Paju 

Hambaravi OÜ 

Hambaraviteenus L01928 Tehnika 1a, Tamsalu, 

Allee 9, Simuna, Väike-

Maarja vald 

Ei 

Maire Kruusamägi 

Hambaravi OÜ 

Hambaraviteenus L03817 Salutaguse tee 6, 

Laekvere vald 

Ei 

Aune-Liis Eljase 

Laekvere Apteek 

Apteegiteenus Nr 615 Salutaguse tee 6, 

Laekvere vald 

Ei 

OÜ Tamsalu Uus 

Apteek 

Apteegiteenus Nr 617 Tehnika 1a, Tamsalu 

vald 

Ei 

Osaühing 

Euroapteek 

Apteegiteenus Nr 470 Koidu 16, Tamsalu vald Ei 

Teisi tervishoiuteenuseid Väike-Maarja ETTK kavandatavas teeninduspiirkonnas ei osutata. Järgnevalt 

on tervisekeskusesse koonduvaid ning juba hetkel tegutsevaid  tervishoiuteenuse pakkujaid lähemalt 

iseloomustatud.  

Üldarstiabi teenus 

Üldarstiabi teenust osutatakse Väike-Maarja ETTK tulevases piirkonnas 6-s perearstinimistus.  

Tabel 2. Nimistu nr N0470 andmed  

Nimistu nr: N0470 

Perearst:  D07192 - Laar Kaja 

Teenuspiirkond: Väike-Maarja vald 

Piirsuurus: 2000 

Suurus (seisuga): 1721 (01.03.2016) 

Kindlustatud isikuid: 1591 

Kindlustamata isikuid: 130 

Vabade kohtade arv: 279 

Teenuse osutaja: Perearst Kaja Õunapuu OÜ 

Tegevusluba: L03973 (tähtajatu, alates 25.06.2015) 

Pereõde: N10840 - Signe Kadastik; 

N00220 - Merike Uuspõld 

Tabel 3. Nimistu nr N0478 andmed  

Nimistu nr: N0478 

Perearst: D05861 - Lepiksoo Mall 

Teenuspiirkond: Väike-Maarja vald 

Piirsuurus: 2400 

Suurus (seisuga): 2565  (01.03.2016) 
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Kindlustatud isikuid: 2387 

Kindlustamata isikuid: 178 

Vabade kohtade arv: - 

Teenuse osutaja: Perearst Mall Lepiksoo Osaühing 

Tegevusluba: L03011 (tähtajatu, alates 17.05.2013) 

Pereõde /asendusarst: D06525  - Mari-Liis Laanetu (asendusarst) 

D01468 – Ene Lehtla (nimistu juures töötav arst) 

N08741 – Erna Pärnamägi 

N10124 – Maie Loo 

Tabel 4. Nimistu nr N0475 andmed  

Nimistu nr: N0475 

Perearst:  

Asendaja: D07192 – Laar Kaja 

Asendusperiood: 01.01.2016 - 30.09.2016 

Teenuspiirkond: Väike-Maarja vald 

Piirsuurus: 1200 

Suurus (seisuga): 700  (01.03.2016) 

Kindlustatud isikuid: 626 

Kindlustamata isikuid: 74 

Vabade kohtade arv: 500 

Teenuse osutaja: Perearst Kaja Õunapuu OÜ 

Tegevusluba: L03973 (tähtajatu, alates 25.06.2014) 

Pereõde: N06785 - Milvi Lomp 

Tabel 5. Nimistu nr N0450 andmed  

Nimistu nr: N0450 

Perearst:  

Asendaja: D07594 - Madilainen Mirjam 

Asendusperiood: 01.03.2016 - 31.03.2016 

Teenuspiirkond: Tamsalu vald 

Piirsuurus: 2000 

Suurus (seisuga): 1512  (01.03.2016) 

Kindlustatud isikuid: 1418 

Kindlustamata isikuid: 94 

Vabade kohtade arv: 488 

Teenuse osutaja: Tamsalu Perearstid Osaühing 

Tegevusluba: L03245 (tähtajatu, alates 07.11.2013) 

Pereõde: N01598 – Raili Tüli 

N01595 – Irina Aunapuu 

N01600 – Ippe Siispool 
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Tabel 6. Nimistu nr N0452 andmed  

Nimistu nr: N0452 

Perearst: D01202 - Normann Anne-Lii 

Teenuspiirkond: Tamsalu vald 

Piirsuurus: 2000 

Suurus (seisuga): 1429 (01.03.2016) 

Kindlustatud isikuid: 1287 

Kindlustamata isikuid: 142 

Vabade kohtade arv: 571 

Teenuse osutaja: Tamsalu Perearstid Osaühing 

Tegevusluba: L03245 (tähtajatu, alates 07.11.2013) 

Pereõde: N01594 – Ene Kiisla 

M00155 – Mare Järv 

N01597 – Anne Õunapuu 

Tabel 7. Nimistu nr N0476 andmed  

Nimistu nr: N0476 

Perearst: D05750 - Puhasmägi Sirje 

Teenuspiirkond: Laekvere vald 

Piirsuurus: 2000 

Suurus (seisuga): 1328  (01.03.2016) 

Kindlustatud isikuid: 1221 

Kindlustamata isikuid: 107 

Vabade kohtade arv: 672 

Teenuse osutaja: Osaühing PEREARST SIRJE PUHASMÄGI 

Tegevusluba: L03283 (tähtajatu, alates 03.12.2013) 

Pereõde: N08681 - Ille Tõnts 

 

Perearstid tegutsevad eraldiseisvate juriidiliste isikutena, Väike-Maarja ETTK moodustamisel ei ole 

perearstidel plaanis ühe juriidilise isiku alla koonduda. Lisaks perearstidele teostavad iseseisvaid 

vastuvõtte ka pereõed, nii perearstid kui pereõed teostavad vajadusel ka koduvisiite.  

Koduõendusteenus 

Koduõendusteenuse Haigekassa lepingupartnerid Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas on 

Õendusabi OÜ ja TNP Konsultatsioonid OÜ. Väike-Maarja ETTK-s hakkab teenus pakkuma Õendusabi 

OÜ.  

Õendusabi OÜ  on  koduõendusteenuse osutamisele spetsialiseerunud ettevõte, mis tegutseb Lääne-

Virumaal lisaks Väike-Maarja ja Laekvere valdadele ka Rakke vallas ja Vinni vallas. Teenuseid osutab 

erialase meditsiiniharidusega personal, töötajad on läbinud täiendava koduõendus-hoolduse alase 

koolituse ning registreeritud Terviseametis.  Koduvisiite tehakse raviarsti korraldusel kuni kliendi 

tervenemiseni. Õendusteenust osutatakse perearsti või eriarsti saatekirja alusel, teenust rahastab 

Eesti Haigekassa.  
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Hambaraviteenus 

Hambaraviteenuse osutajaid on Väike-Maarja tulevase ETTK piirkonnas 2015. aasta novembri seisuga 

kokku 5: 2 Väike-Maarjas, 2 Tamsalus ning 1 Laekveres. Kõik teenuseosutajad on eraettevõtjad, neist 

Väike-Maarja ETTK-sse koondub OÜ Hambaravi Riina Laanemägi. 

Apteegiteenus 

Apteegiteenuse osutajaid on Väike-Maarja ETTK piirkonnas hetkel 4. Kaks apteeki tegutsevad 

Tamsalus, 1 Väike-Maarjas ning 1 Laekveres. Apteegiteenus on Väike-Maarja ETTK piirkonna elanikele 

seega hetkel hästi kättesaadav. Kuna apteegiturul tegutseb palju pakkujaid, siis on turukonkurents 

jätkuvaks tagamiseks otsustatud Väike-Maarja ETTK-sse apteeki hetkel mitte kolida.  

1.3 Planeeritavad tervisekeskuse teised tegevuskohad ning nende 

asukoht 

Tervisekeskuse teine tegevuskoht on tervisekeskuses tegutsevate üldarstiabi osutajate tegevusloal 

kajastuv tervisekeskuse asukohast erinev tegevuskoht, mis ei asu maakonnakeskuses ega samas 

haldusüksuses ja kus on tagatud igapäevaselt vähemalt pereõe iseseisev vastuvõtt, perearsti 

vastuvõtt vähemalt kord nädalas ning muude spetsialistide teenused vastavalt vajadusele. 

Väike-Maarja ETTK-l saab olema 3 teist tegevuskohta: 

 Väike-Maarja ETTK tegevuskoht Tamsalus  

 Väike-Maarja ETTK tegevuskoht Laekveres 

 Väike-Maarja ETTK tegevuskoht Rakkes 

Teised tegevuskohad (va Rakke) luuakse juba hetkel tegutsevate perearstide vastuvõtupunktide 

baasil. Väike-Maarja ETTK Tamsalu tegevuskoht hakkab paiknema hoones aadressil Tehnika 1a. 

Laekvere tegevuskoha aadressiks on Salutaguse tee 6.  Rakke teises tegevuskohas hakkab vastuvõtte 

teostama Väike-Maarja perearst. 

Kuna teised tegevuskohad asuvad erinevates omavalitsustes ning seega ka erinevates keskustes, siis 

hakkab Väike-Maarja ETTK teistes tegevuskohtades (va Rakke)  pidevalt töötama vähemalt 1 perearst 

koos pereõdedega.   
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2. Esmatasandi tervisekeskusesse koonduvate perearstide 

teeninduspiirkondi iseloomustavad andmed 

2.1 Teeninduspiirkonna suurus ja piiritlemine 
Määruse ”Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine” kohaselt moodustavad tervisekeskuse 

teeninduspiirkonna tervisekeskusesse koondunud tervishoiuteenuste osutajate teenuspiirkonnad 

kokku arvestatult.  Seega moodustavad Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna Väike-Maarja vald, 

Tamsalu vald, Laekvere vald ning osaliselt Rakke vald. Kõigi nelja nimetatud omavalitsuse pindala 

kokku on 1250 km2 (Rakke: 225,87 km2; Tamsalu: 214,61 km2; Väike-Maarja: 457,39 km2; Laekvere: 

352,4 km2).  Nimetatud omavalitsused plaanivad tulevikus liituda Pandivere vallaks. Hetkel juhindub 

piirkond oma arengus ühtsest Pandivere piirkonna koostööstrateegiast. 

 

Joonis 5. Lääne-Viru maakond ja tulevane Pandivere vald 

Järgnev tabel illustreerib Väike-Maarja ETTK teenuspiirkonna elanike perearstiteenuse kasutust 

erinevate omavalitsuste lõikes. Tabelist tuleneb, et 2013. aastal kasutas 75 % teenuspiirkonna 

elanikest Väike-Maarja ETTK teenuseid.  Lisaks teenindatakse väiksemas mahus ka Rakvere ning Vinni 

ja Tapa valla elanikke.  
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Tabel 8. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna isikute arv ja osakaal perearstiteenuse 

nimistu asukoha alusel, 2013 

Isiku 
elukoht 

Kokku Piirkonna 
osakaal 

Väike-
Maarja 
ETTK 
piirkond 

Väike-
Maarja 
vald 

Rakke 
vald 

Tamsalu 
vald 

Rakvere 
linn 

Tapa 
vald 

Väike-
Maarja vald 

4865 84% 4067 4027 21 29 304 11 

Rakke vald 1720 46% 786 367 827 5 72 5 

Tamsalu 
vald 

4064 82% 3345 388 2 2956 266 69 

Laekvere 
vald 

1626 89% 1448 62 1 3 112 0 

Kokku 12275 79% 9645 4844 851 2993 754 85 

Osakaal 79% 39% 7% 24% 6% 0,7% 

Vinni vald 5073 2,3% 118 106 1 11     

Rakvere linn 16830 0,6% 99 73 6 20     

Tapa vald 8458 0,6% 50 27 1 22     

 

Väike-Maarja ETTK loomisel seatakse eesmärgiks vähemalt 90% Väike-Maarja valla elanike, 90% 

Tamsalu valla elanike, 90% Laekvere valla elanike ning 50% Rakke valla elanike kuulumine Väike-

Maarja ETTK-s tegutsevate perearstide nimistutesse. See eesmärk on saavutatav ning realistlik, kuna 

ETTK loomine parandab oluliselt tervishoiuteenuste kättesaadavust ning kvaliteeti piirkonnas. 

Võimalik on ka Rakke valla elanike osakaalu suurendamine, kuna on alustatud ühinemisläbirääkimisi 

Tamsalu, Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja valda vahel.  

2.2 Rahvaarv, vanuseline koosseis ja muud rahvastikunäitajad  

2.2.1 Rahvastiku vanuseline koosseis ja prognoos 2030. aastaks 

Statistikaameti statistika andmebaasi andmete alusel elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga Lääne-

Virumaal kokku 59 039 inimest, neist Väike-Maarja vallas 4 296, Tamsalu vallas 3 767, Laekvere vallas 

1 457 ja Rakke vallas 1 569 inimest. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonda kuuluvate valdade elanike 

arvu suhet kogu maakonna rahvaarvu demonstreerib järgmine joonis. 
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Joonis 6. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna rahvastiku osakaal Lääne-Virumaa 

rahvaarvust, 2015 (allikas: Statistikaamet) 

Statistikaameti statistika andmebaasi alusel oli 1. jaanuari 2015 seisuga Väike-Maarja ETTK 

teeninduspiirkonda kuuluvate omavalitsuste rahvaarv kokku 11089 inimest. Sellest suurema osa (ca 

39%) moodustasid Väike-Maarja valla elanikud. Umbes 34% teenuspiirkonnast moodustavad Tamsalu 

elanikud ning Rakke ja Laekvere osakaal on vastavalt 14% ja 13%. Aastate lõikes on rahvaarv olnud 

stabiilses languses kõikides omavalitsustes. 2009. aastast 2015. aastani langes teenuspiirkonna 

rahvaarv ca 12%. 

Statistikaameti prognoosi kohaselt langeb rahvaarv Lääne-Virumaal 2020. aastaks 56825 elanikuni 

ning aastaks 2030. aastaks 51166 elanikuni. Demograafilistest muutustest tulenevalt rahvastik 

vananeb – nooremate vanuserühmade osakaal väheneb samas kui vanema elanikkonna osakaal 

suureneb.  

Tabel 9. Lääne-Viru maakonna rahvastikuprognoos (allikas: Statistikaamet) 

 Vanuserühmad 

kokku 

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

2015 59050 2351 9576 10601 11499 12897 6175 5951 

2018 57423 2154 9194 9962 10932 12501 6415 6265 

2020 56321 2092 9008 9293 10581 12369 6759 6219 

2025 53557 1934 8498 7583 9912 11697 7368 6565 

2030 50759 1746 7565 6710 9469 10455 7517 7297 

 

Sarnaseid trende saab täheldada ka Väike-Maarja ETTK kavandatavas teeninduspiirkonnas. Võrreldes 

2015. aastaga langeb teeninduspiirkonna  rahvaarv prognoosi alusel 2030. aastaks ca 13%.  
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Tabel 10. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna rahvastikuprognoos (allikas: 

Statistikaamet) 

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

2015 10305 447 1674 1735 1795 2388 1129 1138 

2018 10038 410 1607 1630 1706 2314 1173 1198 

2020 9859 398 1575 1521 1651 2290 1236 1189 

2025 9409 368 1486 1241 1547 2165 1347 1255 

2030 8935 332 1322 1098 1478 1935 1374 1395 

Muutus % -13,3 -25,7 -21,0 -36,7 -17,7 -18,9 21,7 22,6 

 

Sarnaselt Lääne-Virumaaga suureneb Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas vanemaealiste arv. 

Prognoosist tuleneb, et aastaks 2030 väheneb kõige enam 20-34 aastaste isikute arv, oluliselt 

väheneb ka laste ja noorukite arv. Sarnaselt üldisele Eesti demograafilisele (65- aastased javanemad ) 

suureneb – esmatasandi tervisekeskuse teenuste planeerimisel on sellise dünaamikaga arvestatud. 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna loomulik iive on negatiivne. Kuigi sündide arv piirkonnas on 

viimastel aastatel kasvanud (nt Väike-Maarja vallas), on samaaegselt kasvanud ka surmade arv. 

Püsivalt negatiivne on olnud ka kogu Lääne-Viru maakonna iive.  

Lisaks madalale sündivusele tingib rahvastiku vananemist ka pidevalt kasvav keskmine eluiga. 

Keskmine eeldatav eluiga sünnihetkel oli Eestis 2013. aasta seisuga 76 aastat. Seejuures erines 

meeste ja naiste eeldatav eluiga 10 aastat: meestel oli vastav näitaja 71,3 ja naistel 81,3 aastat. 

Rahvastiku tervise arengukava põhjal on selline vahe püsinud ligilähedasel tasemel alates 1996. 

aastast. Lääne-Virumaal on keskmine oodatav eluiga Eesti keskmisega sarnane ehk 76,5 aastat: 

meeste oodatav eluiga Lääne-Virumaal oli n 71,7 aastat ja naistel 81,1 aastat.  

Lisaks soost tulenevatele erinevustele põhjustavad oodatavas elueas erinevusi ka muud tegurid, nt 

haridustase, elukoht (maa või linn) jms. 2013.a oli Statistikaameti hinnangul linnalistes asulates 

elanike keskmine oodatav eluiga pisut kõrgem kui maa-asulates: meestel vastavalt 73,1 ning 72,1 

aastat ja naistel 81,8 ja 80,4 aastat.3 Need näitajad on paari aastaga veidi paranenud, eriti meeste 

puhul. Võrdluseks, 2011. aastal oli linnalistes asulates meeste oodatav eluiga 71,3 ja naistel 81,4 

aastat ning maa-asulates vastavalt meestel 71 ja naistel 81 aastat. Seega on oodatav keskmine eluiga 

kahe aastaga näiteks linnalistes asulates elavate meeste puhul tõusnud ligi 2 aastat, maa-asulates 

veidi üle aasta. 

 

 

                                                           
3 Linnalised asulad on linnad, vallasisesed linnad ja alevid, maa-asulate hulka kuuluvad alevikud ja 
külad. 
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Tabel 11. Eesti elanike keskmine oodatav eluiga linnalistes ja maa-asulates aastatel 2011 

ja 2013 (allikas: Statistikaamet)  

 Linnaline asula Maa-asula 

2011 2013 2011 2013 

Mees 71,3 73,1 71 72,1 

Naine 81,4 81,8 81 80,4 

 

Lähimatel aastakümnetel on oodata keskmise eluea jätkuvat tõusu nii linnas kui maal. Keskmise 

eluea suurenemise ja rahvastiku vananemise valguses võib ette näha, et vajadus tervisehoiuteenuste 

vastu on pigem suurenemas, vaatamata Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanikkonna 

summaarsele vähenemisele. Demograafilistest muudatustest tulenevalt suureneb mitmete 

krooniliste haiguste, peamiselt kardio-vaskulaarsüsteemi haiguste (insult) ja diabeedi osakaal. 

Seetõttu on võimalik ette näha perearsti juurde tehtavate visiitide arvu kasvu, avahooldust ja kodust 

õendusabi vajavate inimeste arvu kasvu ning regulaarset jälgimist vajavate inimeste arvu 

suurenemist (Peremeditsiini eriala arengukava 2020). 

2.2.2 Asustustihedus 

Väike-Maarja ETTK teenuspiirkonna valdade asustustihedus on väiksem kui Eesti keskmine ning 

Lääne-Virumaa asustustihedus on peaaegu poole väiksem kogu Eesti omast. Kui Tamsalu valla elanike 

arv ruutkilomeetri kohta on veidi suurem kui keskmine Lääne-Virumaa asustustihedus, siis kolm 

ülejäänud valda on märkimisväärselt väiksema asustustihedusega. Väike-Maarja ETTK 

teeninduspiirkonna valdade elanike arv ruutkilomeetri kohta on viimastel aastatel olnud languses. 

Seda trendi võib prognoosida ka tulevikus, arvestades rahvaarvu kahanemist.  

Tabel 12. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna asustustiheduse dünaamika (allikas: 

Statistikaamet)  

Asustustihedus, elanikku km2 kohta 2009 2012 2015 

Eesti 30,8 30,5 30,2 

Lääne-Virumaa 17,6 16,9 16,3 

Laekvere vald 4,8 4,3 4,1 

Rakke vald 7,6 7,2 6,9 

Tamsalu vald 19,5 18,1 17,6 

Väike-Maarja vald 10,8 9,9 9,4 

ETTK teenuspiirkonna asustustihedus 10,02 9,26 8,87 

 

Tamsalu valla Lääne-Virumaa kontekstis kõrgemat asustustihedust saab seletada asjaoluga, et 

Tamsalu vallas paikneb Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna ainus linn – Tamsalu vallasisene linn.  

2.2.3 Ravikindlustatud ning ravikindlustamata isikud 

Perearstide nimistutesse koonduvad patsiendid jagunevad ravikindlustatud ja ravikindlustamata 

isikuteks. Ravikindlustuseta isikutel on võimalus pere- ja eriarstiabi saada selle eest ise tasudes. 

Vältimatu abi on ravikindlustuseta isikutele tasuta.   
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Ravikindlustatud isikute osakaalu Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas  hinnatakse läbi 

olemasolevate ning Väike-Maarja ETTK-sse koonduvate perearstinimistute.  Järgmises tabelis  on 

võrdluses ära toodud 2013. aasta (RAKE uuring) ning 2015. aasta  andmed. 

Tabel 13. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna perearstinimistute koosseis 2013. ja 

2015. aastal (allikas: Terviseamet, RAKE uuring)  

Perearstinimistu 

asukoht 

Kindlustatud 

isikuid 2013 

Kindlustatud 

isikuid 2015 

Kindlustamata 

isikuid 2013 

Kindlustamata 

isikuid 2015 

Väike-Maarja 4801 4715 621 385 

Tamsalu 2862 2723 382 230 

Laekvere 1328 1223 154 108 

Kokku 8 991 8 661 1 157 723 

 

Tabeli alusel on Väike-Maarja ETTK piirkonnas ravikindlustatud isikute arv vähenenud. Vähenenud on 

ka ravikindlustamata isikute arv.  Paraku ei ole võimalik täpselt hinnata, kui suur on 2030. aastaks 

ravikindlustatud ja ravikindlustamata isikute osakaal, kuna pole teada, kuidas jaotuvad nende 

proportsioonid tööealise elanikkonna hulgas. Küll aga võib eeldada, et suure tõenäosusega on 

jätkuvalt ravikindlustatud kõik alla 18 aastased ning vanemad kui 65 aastased elanikud. 

2.3 Ülevaade perearstide võimalikust lisandumisest tervisekeskusesse 

Järgmise 10 aasta jooksul on oodata vähemalt kahe perearsti lisandumist Väike-Maarjasse 

rajatavasse  esmatasandi tervisekeskusesse.  Hetkel tegutsevatest perearstidest on pensionieas kaks, 

2-te perearstinimistut teenindab asendusarst. Seega on pikemas perspektiivis vajalik, et piirkonda 

lisanduks kokku 4 uut perearsti. Kuna piirkonnas on hetkel tegutsemas ka üks noor asendusarst, kes 

lähimal ajal ühe perearstinimistu teenindamise suure tõenäosusega üle võtab, siis on reaalne 

lisanduvate perearstide vajadus 10-aastases perspektiivis Väike-Maarja vald on kindel, et kaasaegse 

ETTK loomise tingimustes on uute perearstide leidmine võimalik. Väike-Maarja piirkonna kasuks 

räägib võimekus tõmmata ligi noori arste (seda on juba tehtud). 

2.4 Kavandatava ETTK seosed teiste perearstidega 

Väike-Maarja ETTK loomisel koondatakse kokku kõik piirkonna üldarstiabiteenuse pakkujad. 

Perearstid jätkavad tööd oma vanas tegevuskohas, kuid läbi ETTK luuakse integreeritud üldarstiabi 

pakkujate võrgustik. See loob teenuspiirkonna elanikele valikuvõimaluse leida endale sobiv perearst 

ka teenuspiirkonna teistest valdadest. Teiste tegevuskohtade (Tamsalu ning Laekvere) arstidele 

luuakse vastuvõttude korraldamise võimalus ka Väike-Maarja ETTK peahoonesse, Rakke teise 

tegevuskohas hakkab vastuvõtte teostama üks Väike-Maarjas tegutsevatest perearstidest.  

Rakke vallas pakub hetkel perearstiteenust OÜ Koeru Arstikeskus, keda Väike-Maarja ETTK rajamisse 

ei kaasata. Tõenäoliselt koondub OÜ Koeru Arstikeskus rajatava Koeru ETTK alla. Kuna osa Rakke valla 

elanikest eelistavad ka praegu käia perearstil Väike-Maarjas, siis on Rakke vald osaliselt juba täna ka 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna hulka arvatud. Rakke valla elanike jaoks jääb alles 

valikuvõimalus perearsti valikul, mis tõstab Rakke valla elanike jaoks teenuse kvaliteeti ning parandab 

kättesaadavust. 
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Võttes arvesse Rakke valla elanike huvisid on koostöö arendamine Väike-Maarja ning Koeru ETTK-de 

vahel tulevikus kindlasti vajalik. Koostöö eesmärgiks tuleb eelkõige seada esmatasandi 

tervishoiuteenuste ning teiste ETTK-des pakutavate teenuste kättesaadavus Rakke vallas. 
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3. Kavandatava tervisekeskuse ligipääsetavuse kirjeldus 

Väike-Maarja Esmatasandi Tervisekeskus saab asuma aadressil Pikk 8 – Väike-Maarja alevi keskuses. 

Kuna Väike-Maarja ETTK on jaotunud laiale territooriumile, on transpordiühenduste olemasolu 

erinevate teeninduspiirkonna keskuste vahel hädavajalik. Samuti tuleb tervisekeskuse ligipääsetavuse 

hindamisel arvesse võtta, et elanikkond ei ole koondunud keskustesse – palju inimesi elab ka 

väljaspool suuremaid asulaid.  

Järgnevas tabelis on toodud Väike-Maarja ja teiste tervisekeskuse teeninduspiirkonnas asuvate 

keskuste omavahelised kaugused. 

Tabel 14. ETTK ja piirkonna keskuse omavaheline kaugus ja orienteeruv sõiduaeg mööda 

maanteed 

 Väike-Maarja Tamsalu Laekvere Rakke 

Väike-Maarja - 11,3 km (10 min) 24,3 km (20 min) 18 km (14 min) 

Tamsalu 11,3 km (10 min) - 35,5 km (30 min) 29,2 km (24 min) 

Laekvere 24,3 km (20 min) 35,5 km (30 min) - 23,4 km (20 min) 

Rakke 18 km (14 min) 29,2 km (24 min) 23,4 km (20 min) - 

 

Üldarstiabiteenus hakkab paiknema kõigis nimetatud keskustes, muud teenused hakkavad püsivalt 

paiknema vaid Väike-Maarjas. 

Kuna rongiühendus Väike-Maarjas puudub, siis toimub kogu ühistranspordiliiklus Väike-Maarja ja 

teiste piirkondade vahel bussidega.4 Väike-Maarjas asuv tervisekeskuse peahoone jääb Väike-Maarja 

bussipeatusest 350 meetri kaugusele. Transpordiühendused keskuste vahel on  kajastatud järgmises 

tabelis: 

Tabel 15. Ühistransport Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna keskuste vahel (allikas: 

Peatus.ee)  

Teeninduspiirkonna 

keskus 

Otseühendusi Väike-Maarjast (päevas) ja 

orienteeruv sõiduaeg 

Tamsalu 16 (0:13- 0:20 min) 

Laekvere 8 (0:32-0:45 min) 

Rakke 20 (0:18-0:40 min) 

Kõige parem on ühendus Väike-Maarja ning Rakke vahel, probleeme võib esineda Laekvere ning 

Väike-Maarja vahel liikumisega. Seoses ühise ETTK rajamisega oleks seega mõistlik üle vaadata 

keskuste vaheline ühistranspordikorraldus ning Väike-Maarja ning Laekvere liinile busse juurde 

lisada.   

Kuna kõik inimesed ei ela keskustes, on oluline üle vaadata ka transpordiühendus valdade siseselt.  

Väike-Maarja valla suuremad asulad Väike-Maarja kõrval on Simuna ja Kiltsi. Küladest on suurima 

                                                           
4 Rongijaamad on Tamsalus ja Rakkes. 
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elanike arvuga Vao, Triigi ning Pandivere. Tamsalu valla suurimateks keskusteks Tamsalu vallasisese 

linna kõrval on Assamalla, Porkuni ja Vajangu, Laekvere vallas Muuga küla ning Rakke vallas Salla 

küla. 

Tabel 16. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna ühistranspordi korraldus erinevate 

keskuste vahel  (allikas: Peatus.ee)  

 Väike-Maarja  Tamsalu Laekvere Rakke 

Simuna 15 (0:16-0:25 min) 6 (0:34-0:55 min) 8 (0:12-0:20 min) 4 (0:15-0:20 min) 

Kiltsi 20 (0:10-0:30 min) 18 (0:06-0:31 min) - 14 (0:07-0:29 min) 

Vao 10 (0:07-0:51 min) - - - 

Triigi 14 (0:05:1:08 min) 5 (0:21-1:27 min) 7 (0:37-0:38 min) - 

Pandivere 12 (0:05-0:09 min) 5 (0:25-0:32 min) 2 (0:47 min) 5 (0:29-0:52 min) 

Assamalla 22 (0:10-0:55 min) 15 (0:15-0:30 min) 2 (0:45-0:57 min) 12 (0:27-0:35 min) 

Porkuni 14 (0:08-0:45 min) 25 (0:07-0:12 min) 2 (0:43-1:37 min) 1 (0:45 min) 

Vajangu  2 (0:31 min) 14 (0:13-0:15 min) - - 

Muuga 4 (0:41-0:54 min) - 11 (0:09-0:14 min) - 

Salla - - - 12 (0:15-0:40 min) 

 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonda jäävatest suurematest keskustest on piirkonna asulatega 

kõige rohkem ühendusi Väike-Maarjal, kuhu ETTK ka rajatakse.  Väike-Maarjaga puudub otseühendus 

ainult Rakke vallas asuval Salla külal, samas on Sallal olemas otseühendused Rakkega. Lisaks Sallale 

on vähe otseühendusi suuremate keskustega ka Vao külal Väike-Maarja vallas. Seoses Vao külas 

paikneva Vao majutuskeskusega on suurenenud vajadus ühistranspordi järgi ning seega tuleb 

transpordiühendust Väike-Maarja keskusega tulevikus parandada.  

 

Lisaks kajastatud bussiliinidele teenindavad piirkonda ka õpilasliinid (Väike-Maarja piirkonnas ning 

Tamsalu piirkonnas). 

 

Kokkuvõtteks võib väita, et ligipääs tervisekeskusele ning selle teistele tegevuskohtadele on tagatud 

mitu korda päevas ühistranspordiga, bussiühendus on tagatud tervisekeskuse lahtiolekuaegadel.  
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4. Tervisekeskuses osutatavate teenuste ja teenust osutava 

personali kirjeldus 

Väike-Maarja ETTK-ks hakatakse osutama esmatasandi põhiteenuseid (üldarstiabi, koduõendus, 

füsioteraapia, ämmaemandusabi) ning hambaraviteenust, psühholoogilise nõustamise teenust, 

sotsiaalnõustamise teenust ning rehabilitatsiooniteenust.   

4.1 Üldarstiabi teenus 
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) §7 defineerib 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.  Üldarstiabi osutatakse kõigile perearsti nimistusse kantud 

patsientidele. Teeninduspiirkonnas elavale või ajutiselt viibivale isikule, kes ei kuulu perearsti 

nimistusse, osutatakse vältimatut abi. 

Perearstid ja pereõed  lähtuvad oma teenuste pakkumisel „Perearsti ja temaga koos töötavate 

tervishoiutöötajate tööjuhendist“, mille alusel jaguneb perearsti töö kolme suuremasse tegevuste 

rühma: 

1) Vahetult elanike teenindamisega seotud tegevused 

a. Vastuvõtt praksises (sh erinevate protseduuride ja uuringute teostamine või 

uuringutele saatmine); 

b. Nõustamine sidevahenditega; 

c. Koduvisiitide tegemine. 

2) Tegevused, mis toetavad otseselt elanike teenindamisega seotud tegevusi - lisaks patsientide 

otsesele teenindamisele on üldarstiabi teenuse osutamise juures mitmeid kõrvaltegevusi. 

Need tegevused kas eelnevad, järgnevad või toetavad patsiendiga seotud tegevusi. Nende 

tegevuste hulka kuuluvad järgmised kõrvaltegevused: 

a. dokumenteerimine 

b. töö analüüside ja uuringutega 

c. koostöö teiste tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatega 

d. meeskonnatöö 

e. ravi tulemuste hindamine 

Osa antud protseduuridest ja tegevustest on rahastatavad pearaha arvelt, osa uuringufondist. 

3) Üldised tugitegevused - perearstipraksise töö juhtimine ja tegevuse korraldamine, tööd 

kajastava aruandluse tegemine, enesetäiendamine jms.  

Väike-Maarja ETTK-s hakkavad üldarstiabiteenust osutama järgmised juriidilised isikud: Perearst Mall 

Lepiksoo OÜ, Perearst Kaja Õunapuu OÜ, Tamsalu Perearstid OÜ, OÜ Perearst Sirje Puhasmägi. 
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4.2 Koduõendusteenus 
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. 

Koduõendusteenust osutavad koduõed. 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. 

Koduõendusteenuse pakkumine lähtub koduõendusteenuse tegevusjuhendist 5 . 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 omi 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: 

 üldandmed, märgitud peab olema ka õe registri number; 

                                                           
5 Leitav: Sotsiaalministeeriumi koduleht, 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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 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. 

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). 

Koduõendusteenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s pakkuma OÜ Õendusabi. 



28 
 

4.3 Füsioteraapiateenus 
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. Esmatasandi lõikes pakutakse patsiendile teenust 1-3 tunni lõikes.  

Füsioteraapia teenust osutab füsioterapeut. Senini 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 

vajalikku teenust saama. Keskmiselt 15-20% esmastest taastusraviarsti vastuvõttudest on 

esmatasandi juhtumid.  

Füsioteraapia teenusteks on: 

 Füsioteraapiline hindamine, mille käigus hindab füsioterapeut rühti, lihasjõudu, liigesliikumist 

ja palju muud ning üritab välja selgitada põhjuseid või probleeme. Hindamise põhjal 

kavandatakse edasine tegevus.  

 Füsioteraapiline nõustamine, mille käigus annab füsioterapeut selgeid juhiseid ravi läbi 

viimiseks. Nõu antakse õigete kehaasendite, ergonoomiliste tööasendite ning lisaks sobilike 

abivahendite osas.  

 Füsioteraapia individuaalne seanss (keskmiselt 30 min), mille käigus füsioterapeut tegeleb 

patsiendiga ning õpetab talle  või viib koos patsiendiga läbi vajalikke harjutusi tervisliku 

seisundi parandamiseks. 

 Grupiteraapia seanss, kus grupi optimaalne suurus on 4-6 inimest. Piiranguid grupiteraapia 

kasutamiseks seab see, et efekti saavutamiseks peavad selles olema sarnased kliendid 

(vanusrühmad), sarnaste probleemidega, näit. sihtrühmad nagu ülekaalulised lapsed, 

liigesehaiged, kardioloogiliste probleemidega patsiendid. Grupiteraapiale peab eelnema 

individuaalne hindamine ja individuaalsed seansid. Füsioteraapia grupi peab koostama 

füsioterapeut lähtudes füsioteraapilisest hindamisest. 

 Koduteenus on mõeldud piiratud liikumisvõimega isikutele, kellel on raskusi teenuse 

osutamise asukohta jõuda.  

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. 

4.4 Ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenus 
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. 
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 Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabi teenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad 

tegevused kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

Ämmaemandate töö käib tihedas koostöös naistearstidega. Naistearsti vastuvõtule suunab 

ämmaemand rasedad vastavalt juhenditele ning eriarsti külastused toimuvad eraldi visiitidena.  

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.  

Ämmaemandusabi esmatasandi teenuste hulka kuuluvad: 

 Raseduse jälgimine; 

 Sünnitusjärgne jälgimine; 

 Reproduktiivtervise, pereplaneerimise, kontratseptiivide alane nõustamine, 

seksuaalkasvatus; 

 Sünnituse vastuvõtmine. 

Raseduse jälgimiseks ja sünnitusjärgseks jälgimiseks teostatakse järgmised tegevused: 

 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, tegemine ja hindamine. 

 4.5 Hambaraviteenus 
Hambaraviteenuse eesmärk on tegeleda hammaste ravi, hooldamise ja parandamisega ning ravida 

patsientidel esinevaid probleeme suu-, näo- ja lõuapiirkonnas. Hambaarstiteenuse sihtgrupiks on nii 

lapsed kui täiskasvanud. Kõige tavalisemad hambaraviteenused tähendavad hammastele tekkinud 

defektide ravimist. Lisaks käib teenuste alla suupiirkonna närvidega tegelev juureravi ning ka 

hambakirurgia, mis tegeleb hammaste ning juurekanalite eemaldamisega. Teenuste nimekirja 

lisandub veel hambaimplantatsioonide paigaldamine. Noorema vanusegrupi elanike jaoks oluline 

tervishoiuteenus on ortodontia, mille eesmärgiks on hambumusanomaaliate profülaktika ning ravi. 

Vanema elanikkonna poolt on vajadus samuti proteesimise järele.  

Teenuse rahastamine toimub teenusepakkuja omafinantseeringul. Eesti Haigekassa roll 

hambaraviteenuse kättesaadavuse parandamiseks on teenuse tasuta kättesaadavaks tegemine 

alaealistele. Eesti Haigekassa on seadnud erinevad hüvitise määrad ka täiskasvanute 

hambaraviteenusele. 

Hambaraviteenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s pakkuma Hambaravi Riina Laanemägi OÜ. 

4.6 Psühholoogilise nõustamise teenus 
Psühholoogilise nõustamise on teenus, mille käigus aidatakse inimestel leida arusaama iseendast 

ning oma võimetest. Teenuse eesmärgiks on inimestel aidata analüüsida probleeme ja kriise ning 

läbi arutluse jõuda lahendusteni, mis aitavad igapäeva eluga toime tulla. Teenuse sihtrühmaks on 
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probleemidega lapsed ja perekonnad, igapäevase toimetuleku probleemidega isikud ning teised 

tugiteenust vajavad elanikud.  

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 teenus olla oluline osa 

haridussüsteemist, koolipsühholoogi näol. 

Teenusepakkujaks on kutsetunnistusega psühholoog. Teenust hakatakse pakkuma Väike-Maarja ETTK 

keskuses, teenust osutab Väike-Maarja valla palgatud psühholoog. 

4.7 Sotsiaalnõusatmise teenus 
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. 

Sotsiaalnõustamise teenuse võib liigitada kaheks. Individuaalne sotsiaalnõustamine on inimese, tema 

elukeskkonnas ning tema seaduslikes õigustes võimalike valikute ning võimaluste esile toomine 

inimese jaoks.  Peresotsiaalnõustamine tegeleb samade võimaluste leidmisega perekonna 

toimetuleku parandamiseks. 

Teenusepakkujaks on sotsiaalnõustaja. Teenust hakatakse pakkuma Väike-Maarja ETTK keskuses, 

teenust osutab Väike-Maarja valla palgatud sotsiaalnõustaja. 

4.8 Rehabilitatsiooniteenus 
Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat 

toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. 

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse 

ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. 

Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. 

 

Rehabilitatsiooniteenus sisaldab järgmisi teenuseid: 

 isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine; 

 inimese juhendamine, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia; 

 rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuste osutamine:  

o rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine; 

o rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine; 

o rehabilitatsiooniplaani täitmine ja tulemuste hindamine; 

o füsioterapeudi teenus; 

o tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus; 

o sotsiaaltöötaja teenus; 

o eripedagoogi teenus; 

o psühholoogi teenus; 

o logopeedi teenus. 



31 
 

Sotsiaalkindlustusameti andmetel saab enamikku teenustest vajadusel osutada kokku kuni 

kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni.  

Rehabilitatsiooniteenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s pakkuma MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus. 
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5. Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi põhiteenused aastani 

2030 

Esmatasandi teenusepakkujate vajaduste prognoosimisel on RAKE uuringus ning ka käesolevas 

arengukavas lähtutud järgmistest tervishoiusüsteemi arengut mõjutavatest ühiskonna trendidest: 6:  

 elanikkonna vananemine, vähenemine ja ümberpaiknemine; 

 esmahaigestumiste 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. 

Tervishoiusüsteemi arenguid mõjutav taust ja trendid tervishoius: 

 uute, spetsiifilist kompetentsi nõudvate, kuid samas efektiivsete ja patsienti säästvate 

meditsiinitehnoloogiate areng, sh uued seadmed, ravimid, ravimeetodid;  

 keerulise ja kõrgtehnoloogilise aktiivravi koondumine kompetentsikeskustesse;  

 statsionaarse ravi vähenemine ja lühenemine, ambulatoorse ja päevaravi osakaalu kasv; 

 esmatasandi tervishoiu sh õendusabi rolli tähtsustumine. 

Käesolevas peatükis on kõikide põhiteenuste osas kirjeldatud teenuse sihtrühma, kavandatavaid 

teenuseid, teenuse mahtu ning vajalikku personali. 

5.1 Perearsti ja -õe teenus 

5.1.1 Sihtrühm  ja teenuse maht 

Perearsti  ja -õe teenuse sihtrühma Väike-Maarja ETTK-s moodustavad kõik teenuspiirkonna 

elanikud ehk Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke valdades elavad inimesed. Rakke valla puhul 

on teenuspiirkonna elanikkonna hulka arvestatud 50% Rakke valla prognoositavast rahvastikust.  

RAKE uuringu kohaselt moodustab patsientide vastuvõtt praksises perearstide tööajast hetkel  49% 

ning pereõdedel 34%. Kokku moodustavad patsiendisuhte sisaldavad teenused perearstide tööajast 

62% ning pereõdedel 54%.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Tervishoiu arengusuunad 2020 
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Tabel 17. Perearstide ja pereõdede tööaja jaotus (allikas: RAKE uuring) 

  Perearst Pereõde 

  Olemasolev 

tööaja jaotus 

(%) 

Tööaja jaotus RAKE 

mudeli alusel (%) 

Olemasolev 

tööaja jaotus (%) 

Tööaja jaotus RAKE 

mudeli alusel (%) 

Patsientide vastuvõtt 

praksises 

49 53 34 41 

Kodu-visiit 4 4 2 2 

Patsiendi 

teenindamine 

sidevahenditega 

9 10 18 22 

Kokku 62 67 54 65 

Võttes RAKE uuringus toodud infole tuginedes aluseks, et ühe perearsti või pereõe vastuvõtu 

kestvuseks on keskmiselt 20 minutit, saame, et tulevikus jõuavad perearst ja pereõde ühel tööpäeval 

vastu võtta mõlemad kuni 14 patsienti. 

Võttes aluseks patsientide vastuvõtte puuduvad andmed ning Väike-Maarja ETTK nimistu 

prognoositava suuruse, saame 6 töötava perearsti puhul prognooside perearstiteenuse 

kättesaadavuse paranemist. Peamine teenuse kättesaadavus tuleb pereõdede iseseisvate 

vastuvõttude suurenemise arvelt. 

Tabel 18. Väike-Maarja ETTK perearsti ja -õe teenusvajaduse prognoos 

Aasta  2018 2020 2025 2030 

Nimistud kokku 9218 9509 9075 8618 

Ühe nimistu keskmine suurus 1536 1585 1513 1436 

Keskmine perearsti  visiitide arv ühe 

nimistu isiku kohta aastas 

3,12 2,89 2,72 2,58 

Perearsti visiite kokku 28 760 27 481 24 684 21 717 

Keskmine pereõde visiitide arv ühe 

nimistu isiku kohta aastas  

4,14 4,11 4,08 4,00 

Pereõde visiitide arv kokku 38 163 39 082 37 026 34 472 

Esmatasandi tervishoiu arengukavas (2008) kavandatakse keskmiseks perearsti vastuvõttude arvuks  

ühe elaniku kohta 2015. aastal 3,6 vastuvõttu, mida on praeguse perearstide arvu juures Eesti kohta 

ilmselgelt liiga palju. Pereõdede iseseisva vastuvõttude arv 1000 elaniku kohta on arengukava 

kohaselt vaid 350. Kujunenud meeskondade ning uuemate normatiivsete suundumuste kontekstis on 

selline jaotus ebamõistlik – sama leiab ka RAKE uuring.  

5.1.2 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s hakatakse teostama kõiki määruses „Perearsti ja temaga koos töötavate 

tervishoiutöötajate tööjuhendi“ nimetatud tegevusi. 

Perearsti töövaldkondadeks Väike-Maarja ETTK-s on: 
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 tervise edendamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, individuaalset 

tervisekasvatust ja meditsiinilist nõustamist; 

 haiguste ennetamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, immuniseerimist ja 

sõeluuringuid; 

 haiguste diagnoosimine; 

 haigete ravimine ja nõustamine; 

 patsiendi edasisele ravile suunamine; 

 tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja perearsti nimistut puudutavate dokumentide 

vormistamine, sealhulgas dokumenteerimine, kui patsienti on nõustatud sidevahendite teel; 

 tervishoiustatistika koostamine; 

 tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamine. 

Pereõe töövaldkondadeks Väike-Maarja ETTK-s on: 

 tervise edendamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist, individuaalset 

tervisekasvatust ja meditsiinilist nõustamist; 

 haiguste ennetamine, mis hõlmab tervise riskitegurite hindamist ja immuniseerimist; 

 õendusabiteenuste osutamine; 

 üldarstiabi osutamine oma pädevuse piires ägeda tervisehäirega patsientidele; 

 krooniliste haigustega patsientide seisundi jälgimine, nõustamine ja nende suunamine 

perearsti vastuvõtule, kui ilmnevad asjaolud, mis võivad olla aluseks varem määratud ravi 

ümberhindamiseks; 

 tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja perearsti nimistut puudutavate dokumentide 

vormistamine, sealhulgas dokumenteerimine, kui patsienti on nõustatud sidevahendite teel; 

Perearsti ja pereõe töö Väike-Maarja  ETTK-s jaguneb vastuvõttude teostamiseks, ennetavate 

tervisekontrollide teostamiseks kuni 18- aastastele lastele, koduvisiitide teostamiseks, nõustamiseks 

sidevahendite teel ning täiendkoolitustel osalemiseks. Väike-Maarja ETTK perearstid hakkavad 

vastuvõtte teostama tööpäevadel.  

5.1.3 Vajaliku personali prognoos 

RAKE uuringu kohaselt on Väike-Maarja ETTK, mille teeninduspiirkonna moodustavad Väike-Maarja, 

Tamsalu ja Rakke vald, vajaduseks 2030. aastal 5,8 perearsti ning 8,9 pereõde.  

Käesolevas arengukavas on RAKE uuringus teostatud prognoosi teeninduspiirkonna ülevaatamise 

rahvastiku prognooside alusel korrigeeritud.  
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Joonis 7. Väike-Maarja ETTK perearstide ja pereõdede vajaduse prognoos 

Perearste asub Väike-Maarja ETTK-s tööle 6, vajadusel kasutatakse ka abiarste, kes hetkel olemas.  

Kuigi prognoosist tulenevalt võiks Väike-Maarja ETTK-s töötada 9-10 pereõde, on rajatavas Väike-

Maarja ETTK-s arvestatud 12 pereõega, st iga arsti kohta kahte pereõde. Pereõdesid on 

miinimumvajadusest rohkem kaasatud järgmistel põhjustel: 

 Väike-Maarja ETTK-s toimub perearstiteenuse osutamine 3 erinevad asukohas, mistõttu on 

teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks mõistlik kaasata rohkem pereõdesid. Osa 

õdedest saab vajadusel täita ka teise tegevuskoha administratiivse korraldusega seonduvaid 

ülesandeid.   

 Suurema pereõdede arvu korral on üldarstiabiteenus kättesaadavam.  

 Sobilikud pereõed on olemas 

5.2 Koduõendusteenus 

5.2.1 Sihtrühm ja teenuse maht 

Väike-Maarja ETTK koduõendusteenuse sihtrühma moodustavad teeninduspiirkonnas 

koduõendusteenust vajavad isikud. Koduõendusteenuse tegevusjuhendis (2005) eristatakse teenusel 

kolm peamist sihtrühma: 

 ägeda haiguse paranemisperioodis olevad isikud 

 kroonilist haigust põdevad isikud 

 piiratud funktsionaalse võimekusega isikud 

RAKE uuringu andmete alusel sai koduõendusteenust Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas 2013. 

aastal kokku 26 isikut. 
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Tabel 19. Koduõendusteenuse kasutus Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanike 

poolt, 2013 (allikas: RAKE uuring) 

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 

Rakke vald 1 0,6 13 7,7 13,0 

Tamsalu vald 18 4,5 240 60,1 13,3 

Väike-Maarja 

vald 

7 1,5 288 40,0 26,9 

Laekvere vald 0 0,0 0 0 0 

Kokku 26 2,2 441 37,1 17,0 

 

2013. aastal oli koduõendusteenusel olevate isikute arv teenuspiirkonnas kokku 26. Teenuskordade 

arv oli kokku 441 korda, mis tähendab keskmiselt 17 teenuskorda teenust saanud isiku kohta. Kõige 

rohkem oli isikuid teenusel Tamsalu vallas, kuid teenuskordade arv oli kõige suurem Väike-Maarja 

vallas. Laekvere valla elanike jaoks ei olnud teenus kättesaadav. RAKE uuringu põhimudeli eesmärgist 

jäi koduõendusteenusel olevat inimeste arv 1000 elaniku kohta kõikides omavalitsusel oluliselt 

madalamaks vastavate ekspertide seatud eesmärgist (9 inimest).  

Haigekassa andmete alusel moodustavad vereringeelundite haigused ja nahahaigused 2013.aastal 

kõikidest koduõendusvisiitidest 55%, üle 10% moodustasid vähktõvega seonduvad visiidid.  RAKE 

uuringu alusel ei saa normatiivselt diagnoosipõhist teenusevajaduse näidustust kordade mõttes 

määratleda.  

Väike-Maarja ETTK kodusõendusteenuse teenusvajaduse prognoosimisel on lähtutud järgmistest 

eeldustest: 

 1000 elaniku kohta vajab koduõendusteenust keskmiselt 9 inimest – RAKE uuringus on 

ekspertide soovitustele tuginedes seatud eesmärgiks teenuse territoriaalse kättesaadavuse 

ühtlustamine. 9 isikut 1000 elaniku kohta on arvestatud RAKE uuringu koduõendusteenuse 

põhimudeli eeskujul KOV üksuste mahust. 

 65- aastased ja vanemad isikud moodustavad koduõendusteenuse tarbijatest 85% 

 Koduõenduse teenuskordade arv isiku kohta sõltub palju patsiendi käitumisest ning 

konkreetsest terviseprobleemist. Eesti keskmiseks on 25 teenuskorda isiku kohta (RAKE 

uuring).  

Eelnevast tulenevalt on võimalik prognoosida Väike-Maarja ETTK koduõendusteenuse vajadust. 
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Tabel 20. Väike-Maarja ETTK koduõendusteenuse vajaduse prognoos 

Koduõde 2018 2020 2025 2030 

65- aastaseid ja vanemaid isikuid teenused 121 124 133 141 

Kokku isikuid teenusel 133 136 144 151 

Teenuseil olevaid isikuid 1000 elaniku kohta 13,3 13,8 15,3 16,9 

Teenuskordade arv isiku kohta aastas 20 20 20 20 

Teenuskordi kokku 2664 2712 2873 3024 

Kuigi piirkonna rahvaarv väheneb, on koduõendusteenusel olevate isikute arv pidevalt kasvav – see 

tuleneb elanikkonna vananemisest ning asjaolust, et valdav osa koduõendusteenuse patsientidest on 

vanemaealised. Koduõendusteenuse pakkumise tegelikel mahtudel Väike-Maarja ETTK-s lähtutakse 

ka Haigekassa tulevasest rahastusest. 

5.2.2 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja  ETTK-s hakatakse osutama kõiki koduõendusteenuse tegevusjuhendis mainitud 

teenuseid. Väike-Maarja ETTK hakkab osutama koduõendusteenuseid kõigile klientide gruppidele 

(terviseprobleemide järgi): 

 südame- ja veresoonkonna haigused (operatsioonijärgne ja müokardi infarkti järgne periood) 

 neoroloogilised seisundid (ajutrauma, selgroovigastus, polüskleroos, ajuinfrakt, Pakrinsoni 

tõbi) 

 haavad ja nahaprobleemid (troofilised haavandid, lamatised) 

 kognitiivsed ja käitumishäired (psüühikahäiretega patsiendid ja dementsed) 

 tugiaparaadi regeneratiivsed muudatused ja traumad (puusa- ja põlveliigeste proteesimine, 

atriit, amputatsioon, luumurd) 

 geriaatrilised probleemid (inkontinents, dementsus, piiratud liikuvus, tundlikkuse ja 

tajuhäired) 

 pediaatrilised probleemid (piiratud liikuvus, tundlikkuse ja taju häired, kardinaalsed 

anomaaliad) 

 krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 

 valud 

 mitteaktiivravi vajavad spetsiifilised haigused ja vigastused (infusioonravi, hapnikravi, 

dialüüsravi, diabeet, epitsüstostoomi, kolostoomi hooldus) 

 terminaalfaasis olevad isikud ja nende perekonnad. 

Koduõendusteenust hakkavad osutama spetsialistid, kellel on olemas vastav tegevusluba. 

5.2.3 Vajaliku personali prognoos 

RAKE uuring näeb teenuspiirkonna koduõe vajadusena 2020. aastal 3 töökohta, 2030. aastal 3,5 

töökohta. 

Eeldades, et ühe koduõenduse visiidi pikkuseks on keskmiselt 90 minutit jõuab 1 koduõde 8 tunnise 

tööpäeva jooksul teostada keskmiselt 5 visiiti. Kuna Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkond on 

pindalalt üsna suur, on koduõendusteenuse pakkumise puhul arvestatud ka kauguskoefitsendiga – 30 
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lisaminutit ühe koduõenduse visiidi kohta. Lähtudes prognoositud sihtgrupi suurusest ning 

koduõdede võimekusest teostada päevas tavapäraselt 4-5 visiiti, saame koduõenduseteenuse 

vajadust Väike-Maarja ETTK-s prognoosida tulenevalt järgmises tabelis kajastatust.  

Tabel 21. Väike-Maarja ETTK koduõendusteenuse personaliprognoos 

Koduõde 2018 2020 2025 2030 

Kokku isikuid teenusel 133 136 144 151 

Teenuskordade arv isiku kohta aastas 20 20 20 20 

Teenuskordi kokku 2664 2712 2873 3024 

Teenuse ajakulu aastas (tund) 5328 5424 5746 6047 

Teenuse ajakulu päevas (tund) 22,9 23,3 24,7 26,0 

Koduõdede vajadus Väike-Maarja ETTK-s 2,9 2,9 3,1 3,2 

Võrreldes RAKE uuringus väljapakutuga on teenuse ajakulu alusel arvestatud koduõdede vajadus 

veidi väiksem. Samas kui suurendada eeldatavat teenuskordade arvu isiku kohta aastas, tõstab see ka 

koduõdede töökohtade vajadust. Algselt on loodavasse Väike-Maarja ETTK-sse plaanis tööle võtta 3 

koduõde, kes töötaksid 3 kohaga. Edaspidi on koduõdede töökoormust plaanis iga-aastaselt üle 

vaadata – 2030. aastaks jätkub  Väike-Maarja ETTK-s tööd vähemalt 3-le täiskohaga töötavale 

koduõele.  Reaalselt keskuses tööle asuvate koduõdede arv võib väheneda tulenevalt Haigekassa 

rahastusest. 

5.3 Füsioteraapiateenus 

5.3.1 Sihtrühm ja  teenuse maht 

Väike-Maarja ETTK füsioteraapiateenuse sihtrühma moodustavad  kõik teenuspiirkonna elanikud, kes 

füsioteraapiateenust vajavad. Füsioteraapiateenust osutatakse indiviidile juhul, kui tema liigutuslik 

potentsiaal ja funktsioonid on ohustatud vananemise protsessi, kahjustuse või haiguse tõttu. 

Esmatasandi tervisekeskuses hakatakse osutama vaid ambulatoorset füsioteraapiateenust. 

Füsioteraapiateenuse territoriaalne kättesaadavus on väga ebaühtlane. Haigekassaga sõlmitud 

lepingute alusel osutati füsioteraapiateenust ambulatoorse taastusravi raames 2012. aastal 22 

asulas, peamiselt maakonnakeskustes ja suuremates linnades. Esmatasandi füsioteraapiateenust 

kitsamas mõttes osutatakse hetkel üksnes erapraksiste poolt valdavalt Tallinnas, Tartus ja Pärnus.  

Haigekassa andmetest tuleneb, et hetkel Eestis toimivad praktikas on ambulatoorse 

füsioteraapiateenuse kasutamise mahud suurimad 0-4 aastastel väikelastel. Teenuse maht suureneb 

alates nooremast keskeast vanuse lisandumisel, saavutades täiskasvanute puhul maksimumi 

pensionieale eelnevatel aastatel. Senises teenusekasutuses ületab naiste poolt kasutatud teenuse 

maht alates 40-45 vanuserühmast meest poolt kasutatut 2 või enama kordselt (RAKE uuring).  

Ambulatoorse füsioteraapia teenuse vastuvõttude teostajad Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas 

2015. aasta seisuga puudusid. Teenuse vajadusel külastasid Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna 

patsiendid füsioterapeute peamiselt Rakveres. Järgnev tabel annab ülevaate füsioteraapia teenuse 

osutamise kohta Väike-Maarja  ETTK teenuspiirkonna elanikele 2013. aastal. 
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Tabel 22. Füsioteraapiateenuse kasutus Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanike 

poolt, 2013 (allikas: RAKE uuring) 

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 

Rakke vald 22 13,0 237 140,4 10,8 

Tamsalu vald 30 7,5 388 97,2 12,9 

Väike-Maarja 

vald 

56 11,9 650 138,3 11,6 

Laekvere vald 13 8,2 155 97,9 11,9 

Kokku 121 10,2 1430 121,0 11,8 

Füsioteraapiateenuse järgi on vajadus olemas kõigis neljas teenuspiirkonna vallas. Kõige rohkem 

isikuid teenusel ja kõrgeim teenuse hulk on Väike-Maarja vallas.  

Väike-Maarja ETTK teenusvajaduse prognoosimisel on lähtutud järgmistest eeldustest: 

 teenuse vajadus soolis-vanuselistes rühmades on Eesti piirkondades sarnane; 

 esmatasandi füsioteraapiateenuse mahu vajadus on proportsionaalne ambulatoorse 

taastusravi füsioteraapiateenuse vajadusega; 

 esmatasandi füsioteraapiateenuse mahu vajadus on proportsionaalne mõõdukate juhtumite 

osakaaluga ambulatoorsest füsioteraapiateenusest, mis eksperthinnangute alusel on  

eeldatud 70%.   

Eelnevast tulenevalt on Väike-Maarja ETTK füsioteraapiateenuse vajaduse prognoos järgmine: 

Tabel 23. Väike-Maarja ETTK füsioteraapia teenusmahu prognoos 

 2018 2020 2025 2030 

Teenusel isikuid 1000 elaniku kohta 25 25 25 25 

Teenusel isikuid aastas 251 246 235 223 

Teenusekordi isiku kohta aastas 17 17 17 17 

Ambulatoorne füsioteraapia maht (tundi aastas) 6373 6260 5974 5673 

Esmatasandi füsioteraapia maht (tundi aastas) 4461 4382 4182 3971 

Prognooside tegemisel on lähtutud  asjaolust, et hetkel ei ole teenus Väike-Maarja 

teeninduspiirkonnas olnud hästi kättesaadav ning seega ei väljenda hetke teenusemahud kindlasti 

reaalset teenusevajadust. RAKE uuringus  toodud põhimudelis on lähtutud  parimate piirkondade 

eeskujust. Parimate piirkondades oli teenusel isikuid 1000 elaniku kohta 45,3 (Eesti keskmine 23,6) 

ning keskmine teenuse kordade arv teenust saanud isiku kohta 13,4. Väike-Maarja  ETTK 

teenuspiirkonnas on mõistlikuks teenusvajaduseks ca 230 teenust saavat isikut aastas, mis tähendab 

ca 25 teenust saavat isikut 1000 piirkonna elaniku kohta. See ületab 2013. aasta Eesti keskmist, kuid 

jääb maha eeskujupiirkondade keskmisest.  
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Võttes arvesse, et prognoosi kohaselt suureneb oluliselt teenust saavate isikute hulk ning ka 

teenuskordade arv, võib väita, et Väike-Maarja  ETTK rajamisega paraneb oluliselt 

füsioteraapiateenuse kättesaadavus teeninduspiirkonnas.  

5.3.2 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja  ETTK-s hakatakse füsioteraapiateenust osutama järgmistes vormides: 

 Füsioteraapiaseanss -  põhiline vorm füsioteraapiateenuse osutamiseks, seansi pikkus on 

tavapäraselt 30 minutit. Kuna teenus ei ole standardiseeritav ning kõik juhtumid on erinevad, 

siis võib varieeruda ka seansi pikkus.  

 Grupiteraapia – grupiteraapiaseansse hakatakse osutama vajaduse alusel ning järgmistele 

sihtgruppidele: ülekaalulised lapsed, liigesehaiged, kardioloogiliste probleemidega 

patsiendid. Grupiteraapiale eelneb individuaalne hindamine ning individuaalsed 

füsioteraapiaseansid. Kuna Väike-Maarja ETTK teeniduspiirkond ei ole suur, plaanitakse grupi 

optimaalseks suuruseks 4-6 inimest.  

5.3.3 Vajaliku personali prognoos 

RAKE uuring näeb teenuspiirkonna füsioteraapia vajadusena nii 2020. aastal 2,2 füsioterapeudi 

töökohta kui ka 2030. aastal 2,1 füsioterapeudi töökohta.  

Võttes aluseks esmatasandi füsioteraapia eeldatava ajakulu aastas ning eelduse, et füsioterapeudi 

täistööaeg on 8 tundi päevas, saame prognoosida füsioterapeutide vajadust Väike-Maarja ETTK-s.  

Tabel 24. Väike-Maarja ETTK füsioteraapia personaliprognoos 

 2018 2020 2025 2030 

Esmatasandi füsioteraapia maht (tundi aastas) 4461 4382 4182 3971 

Maht päevas (tundi) 19 19 18 17 

Füsioterapeudi vajadus 2,4 2,4 2,2 2,1 

Võrreldes RAKE uuringus väljapakutuga on teenuse ajakulu alusel arvestatud füsioterapeutide 

vajadus veidi suurem.  Loodavasse Väike-Maarja ETTK-sse on plaanis algselt tööle võta 2-3 

füsioterapeuti, kes töötavad 2,4 töökohal. Edaspidi on füsioterapeutide töökoormust plaanis iga-

aastaselt üle vaadata. 

5.4 Ämmaemandusabi teenus 

5.4.1 Sihtrühm ja teenuse maht 

Väike-Maarja ETTK ämmaemandusabi teenuse sihtrühma moodustavad kõik teeninduspiirkonnas 

elava 15-59. aastased naised.  

Väike-Maarja ETTK ämmaemandusabi teenusmahu prognoosimisel on lähtutud RAKE uuringus 

kajastatud teenuste mahu arvutamise põhimõtetest.  Muuhulgas on lähtutud järgmistest eeldustest: 

 Teeninduspiirkonna sünnitusealiste naist arv tulenevalt Statistikaameti Lääne-Virumaa 

rahvastikuprognoosist; 

 Sünnitajad moodustavad iga-aastaselt 6% teeninduspiirkonna sünnitusealistest naistest; 
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 Prenataalne rasedate jälgimine - esmane visiit (60 min) toimub 100% ämmaemanda juurde. 

Edasi suunatakse 90% ämmaemanda jälgimise alla ning 10% naistearsti jälgimise alla; 

 Postnataalne jälgimine - kõigile sünnitajatele koduvisiit kestvusega 90 minutit; 

esmasünnitajatele, keda on 40%, lisaks üks koduvisiit kestvusega 90 minutit. Kõigile 

ämmaemanda jälgimisel olevatele isikutele  üks ämmaemanda ja üks arsti visiit;  

 Reproduktiivtervise alane naiste nõustamine. Sihtrühm teeninduspiirkonna 15--‐59- aastased 

naised,  igale sihtrühma liikmele üks 30 minuti pikkune visiit aastas; 

 Imetamisnõustamine - 2 korda 30 minutit sünnitaja kohta (esmasünnitajatest 100%, 

korduvsünnitajatest 50%); 

 Perekooli nõustamine - sihtrühmaks lisaks rasedatele ja sünnitajatele ka nende 

mehed/partnerid. Perekool koosneb 8 loengust, ühe loengu pikkuseks on ca 90 minutit;  

 Lisanduvad tegevused – enesetäiendamine ja kogukonna üldine terviseedendus (60 tundi 

koolitus ning 60 tundi terviseedendust). 

Eelneva alusel on Väike-Maarja ETTK teenusemahtude prognoos järgmine: 

Tabel 25. Väike-Maarja ETTK ämmaemandusabi teenuse teenusmahtude prognoos 

 2020 2030 

Sündide arv 144 115 

Sünnitusealiste naiste arv 2399 1919 

prenataalne tegevus (tundi aastas) 605 483 

postnataalne tegevus (tundi aastas) 497 397 

reproduktiiv (tundi aastas) 1080 863 

imetamine (tundi aastas) 101 81 

perekool (tundi aastas) 173 138 

lisanduv (tundi aastas) 120 120 

KOKKU aastas 2575 2083 

 

5.4.2 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s hakkab ämmaemand osutama järgmistesse teenusgruppidesse kuuluvaid 

teenuseid: 

 raseduse jälgimine 

 sünnitusjärgne jälgimine 

 reproduktiivtervise edendamisega seotud tegevused 

 pereplaneerimisega seotud tegevused 

 kontratseptiivide alane nõustamine 

Sünnitus ja sellega seonduvad praktikad jäävad ämmaemandusabi mõistes esmatasandi teenustest 

välja (v.a kodusünnitused).  Iseseisva ämmaemandusabi olulisimaks sihtrühmaks on seega normaalse 

rasedusega sünnitajate jälgimine.  

Eraldi spetsiifilise sihtrühma moodustavad noored nõustatavad. Hetkel paiknevad Eestis noorte 

nõustamiskeskused peamiselt maakonnakeskustes. Kuigi Väike-Maarja ETTK-sse eraldi noorte 
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nõustamiskeskust ei looda, hakkab ämmaemand  vajadusel tegelema ka noorte seksuaalnõustamise 

teenuse pakkumisega. 

5.4.3 Vajaliku personali prognoos 

RAKE uuring näeb teenuspiirkonna ämmaemandate vajadusena 2020. aastal 0,9 ämmaemanda 

töökohta ning 2030. aastal 0,8 ämmaemanda töökohta.   

Võttes aluseks esmatasandil osutatava ämmaemandusabi teenuse eeldatava ajakulu aastas ning 

eelduse, et ämmaemanda täistööaeg on 8 tundi päevas, saame prognoosida ämmaemandusabi 

vajadust Väike-Maarja ETTK-s.  

Tabel 26. Väike-Maarja ETTK ämmaemandusabi teenuse personali prognoos 

 2020 2030 

Sünnitusealiste naiste arv 2399 1919 

Teenuse maht aastas (tundi) 2575 2083 

Teenuse maht päevas (tundi) 11 9 

Ämmaemanda töökohtade vajadus 1,4 1,1 

Võrreldes RAKE uuringus väljapakutuga on teenuse ajakulu alusel arvestatud ämmaemandate 

töökohtade vajadus veidi suurem. Samas tuleb arvestada, et osa Väike-Maarja teeninduspiirkonna 

elanikke käib tööl maakonnakeskuses ning eelistab sellest tulenevalt tarbida ämmaemandusteenust 

seal. Sellest tulenevalt planeeritakse Väike-Maarja ETTK-sse tööle võtta 1 täiskoormusega töötav 

ämmaemand.  

5.5 Tugiteenused 

Tugiteenused on esmatasandi tervisekeskuste kontekstis teenused, mis on seotud ETTK juhtimise, 

haldamise ning igapäevase majandamisega.  

Väike-Maarja  ETTK on oma olemuselt ühtse taristu ETTK, mida haldab Väike-Maarja vald. 

Teeninduspiirkonna perearstid on iseseisvad Haigekassa lepingupartnerid. Ülejäänud ETTK-s 

osutatavaid teenuseid pakuvad eraldiseisvad teenuseosutajad.  

ETTK-sse võetakse tööle üks koristaja (0,5 koormusega), kelle ülesandeks on tervisekeskuse ruumide 

korrashoid ning puhastamine. Koristaja palkab Väike-Maarja vald. Teiste tegevuskohtade koristust 

korraldavad vastavalt Tamsalu ning Laekvere vallad. 

ETTK palkab ka haldusjuhi (0,3 koormusega), kelle ülesandeks on ETTK peahoone tugisüsteemide 

töös hoidmine ja tugiteenuste (side, IT, valve, prügi, puhastus- ja hooldustööd jms) korraldamine, 

samuti igapäevase majandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh ruumide, inventari, tehnika, 

rajatiste ja territooriumi korrasoleku tagamine, vajadusel nende parandamine, asjade ja teenuste 

hankimine, halduskulude planeerimine. Haldusjuht korraldab ka koristaja tööd.  

Tulevikus on võimalik ka kliinilise assistendi palkamine. Kliinilise assistendi ülesandeks on 

tervisekeskuse igapäevase bürootöö korraldamine, üldtelefonile vastamine, ruumikasutuse 

korraldamine, suhtlemine tervisekeskusesse tulevate patsientidega ning vajadusel keskuses 

töötavate arstide- õdede assisteerimine. Kuna igal perearstil saab olema tulevikus 2 pereõde, siis 
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väheneb perearstide administratiivne koormus ning täiendava kliinilise assistendi vajaduse selgub 

täpsest töökoormusest. Vajadusel võtab kliinilise assistendi palgale perearstiteenust pakkuv ettevõte.  
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6 Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi muud teenused ja 

toetavad teenused aastani 2030 

Teised Väike-Maarja ETTK-s pakutavad teenused jagunevad kaheks: teisesed teenused ning toetavad 

teenused.  

Väike-Maarja ETTK-sse planeeritavad teisesed teenuseks on hambaraviteenus ja psühholoogilise 

nõustamise teenus.  Toetavaid teenusest hakatakse Väike-Maarja ETTK-s pakkuma 

rehabilitatsiooniteenust. Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise teenust ning 

eriarstiabiteenust Väike-Maarja ETTK-sse ei planeerita.  Proteeside, ortopeediliste ja muude 

abivahendite andmise teenuse pakkumise järele ETTK-s ei näe tervisekeskuse arendajad hetkel 

vajadust. Vajaduse tekkimisel on teenus  kättesaadav Rakvere Haiglas. 

6.1 Hambaraviteenus 

6.1.1 Teenusepakkuja 

Hambaraviteenuse osutaja peab olema Terviseametis registreeritud hambaarst, kellel on kehtiv 

litsents teenuse pakkumiseks. Teenusepakkujale kehtivad samad nõuded, mis teistele haiglavälistele 

eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile.  

Hambaraviteenust hakkab Väike-Maarja ETTK all pakkuma Hambaravi Riina Laanemägi OÜ. Riina 

Laanemägi OÜ tegutseb nii Väike-Maarjas kui Rakveres. OÜ koondab kolme hambaarsti – lisaks Riina 

Laanemägile pakuvad teenust veel 3 hambaarsti. Järgnevas tabelis on esitatud andmed Riina 

Laanemägi OÜ personali ja tegevuslubade kohta. 

Tabel 27. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna hambaarstiteenuse pakkujad, 2015 

Nimi Töötaja kood Amet 

Riina Laanemägi D02139 Hambaarst 

Malle Mägi D02108 Hambaarst 

Malle Mägi N03151 Hambaarsti õde 

Mare Saik D04361 Hambaarst 

Külli Sepping D00220 Hambaarst 

Reelika Teppe N07554 Hambaarsti õde 

 

6.1.2 Teenuse sihtgrupp ja teenuse maht 

Teenust hakatakse pakkuma kõigile Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanikele. Kuna piirkonnas 

tegutseb lisa Väike-Maarja ETTK alla koonduvale ettevõttele veel neli hambaraviteenuse pakkujat, siis 

hakkab Väike-Maarja ETTK teenindama kolmandikku piirkonna teenuse mahust. 

Hambaraviteenuse mahud on prognoositud Lääne-Virumaal aastatel 2012-2014 läbi viidud 

hambaravi visiitide kohta olemasoleva statistika alusel. 
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Tabel 28. Väike-Maarja ETTK hambaarstiteenuse mahtude ja personali prognoos 

Hambaravi 2018 2020 2025 2030 

Hambaravi visiitide ETTK piirkonnas 13757 13512 12895 12246 

KOKKU visiite Väike-Maarja ETTK-s 4586 4504 4298 4082 

Hambaarstide vajadus 7,38 7,25 6,92 6,57 

Hambaarsti vajadus Väike-Maarja ETTK-s 2,46 2,42 2,31 2,19 

 

6.1.3 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s hakatakse osutama järgmisi hambaraviteenuseid: 

 konsultatsioon, hammaste seisukorra hindamine, raviplaani koostamine 

 hambaaukude parandamine 

 hambajuurte ravimine 

 hamba eemaldamine 

 hambaproteeside paigaldamine 

 hammaste valgendamine 

 erakorraline abi 

Hambaraviteenust hakatakse osutama kõikidel tööpäevadel. 

6.2 Psühholoogilise nõustamise teenus 

6.2.1 Teenusepakkuja 

Psühholoogilise nõustamise teenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s osutama Väike-Maarja valla palgal 

olev psühholoogiline nõustaja. Tegemist on kõrgharidusega psühholoogiga/kogenud 

pereterapeutiga.  

6.2.2 Teenuse sihtgrupp ja teenuse maht 

Psühholoogilise nõustamise teenuse sihtgrupi moodustavad suhte-, kasvatus- ja 

käitumisprobleemidega lapsed ja pered ning isikud, kes vajavad abi traumajärgsel toimetulekul. 

Teenuse potentsiaalsesse sihtgruppi kuuluvad seega kõik Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna 

elanikud.  

Väike-Maarja ETTK-sse plaanitakse tööle võtta 1 psühholoogiline nõustaja, kes töötab koormusega 10 

tundi nädalas. Kui eeldada, et ühe vastuvõtu pikkuseks on 90 minutit, jõuab terapeut aastas läbi viia 

293 nõustamist.  

Kui eeldada, et ühe nõustatava või pere kohta viiakse aastas läbi keskmiselt 6 visiiti, siis saab Väike-

Maarja ETTK teeninduspiirkonnas aastas abi kokku ca 49 nõustatavat või perekonda.  

6.2.3 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s hakatakse osutama järgmise sisuga psühholoogilise nõustamise teenuseid 
(teenuse etapid): 

 tutvumine ja esmase kontakti loomine; 
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 probleemist arusaamise uurimine; 

 soovitud tulemuste kindlaksmääramine, klientide ootuste korrigeerimine ja motiveerimine; 

 praeguse toimetulekutaseme hindamine; 

 tagasiside ja soovituste andmine  

 edasise tegevuse kavandamine. 

Lisaks teostatakse vajadusel ka paari- või pereteraapia seansse ning Skype seansse. 

Teenust osutatakse tööpäeviti päevasel ajal Väike-Maarja ETTK ruumides. Teenust osutatakse nii 

individuaal- kui ka perenõustamisena ning interneti- või telefoninõustamisena. Teenust osutatakse 

eesti keeles. 

6.3 Sotsiaalnõustamise teenus 

6.3.1 Teenusepakkuja 

Sotsiaalnõustamise teenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s osutama Väike-Maarja valla palgal olev 

sotsiaalnõustaja. Tegemist on kogenud spetsialistiga.  

6.3.2 Teenuse sihtgrupp ja teenuse maht 

Sotsiaalnõustamise teenuse sihtgrupi moodustavad Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanikud.  

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on 

sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. 

Õigus teenust saada on nii isikul, kellel on tekkinud probleemid, kui ka nendel, kes temaga koos 

elavad, sest sageli puudutab tekkinud probleem (nt ühe pereliikme haigestumine, töötuks jäämine 

jne) kõiki koos elavaid isikuid. Sellest tulenevalt tuleb teenust pakkuda ka neile, kelle 

toimetulekuvõime on seoses probleemiga häirunud. 

Väike-Maarja ETTK-sse plaanitakse tööle võtta 1 sotsiaalnõustaja, kes töötab koormusega 30 tundi 

nädalas. Kui eeldada, et ühe vastuvõtu pikkuseks on 60 minutit, jõuab terapeut aastas läbi viia 1320 

nõustamist.  

Kui eeldada, et ühe isiku e kohta viiakse aastas läbi keskmiselt 6 visiiti, siis saab Väike-Maarja ETTK 

teeninduspiirkonnas aastas abi kokku ca 220 nõustatavat või perekonda.  

6.3.3 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s hakatakse pakkuma järgmiseid sotsiaalnõustaja teenuseid:  

 Individuaalne sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas 

sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös inimesega tema toimetulekuvõime 

parandamiseks.  

 Pere sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate 

võimaluste esiletoomine koostöös perega pereliikmete toimetulekuvõime parandamiseks. 

Teenus koosneb järgmistest tegevustest: probleemi(de) väljaselgitamine, probleemi(de) 

sõnastamine, probleemi(de) lahendamise võimalustest informeerimine, nõustamine, ressursside 

väljaselgitamine ja muu toetav tegevus, enesehinnangu parandamine ning selle kaudu toimetuleku 

parandamine. 
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6.4  Rehabilitatsiooniteenus 

6.4.1 Teenusepakkuja 

Rehabilitatsiooniteenust hakkab Väike-Maarja ETTK-s osutama MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus. 

Lisaks rehabilitatsiooniteenusele palub MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus ka tugiisikuteenust lastega 

peredele ehk lapsevanema abistamist jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel 

lapsele elamisväärse elukeskkonna loomisel, laste õiguste teostamisel või toimetulekul pere raske 

olukorraga igapäevases elukeskkonnas. Rehabilitatsiooniteenust hakkas MTÜ täismahus osutama 

2014. aastal - lisaks varasemale plaanide koostamisele hakati osutama ka füsioteraapia-, 

psühholoogi-, logopeedi- ja sotsiaalnõustamise teenust. MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus on teinud 

koostööd mitmete kodanikuühiskonna organisatsioonidega nagu heategevusega tegelev SA Dharma 

ja liikumine Kodukant 

MTÜ personali hulka kuulub 7 spetsialisti ning 3 vabatahtlikku. Rehabilitatsiooniteenuse 

osutamisega tegelevad spetsialistid.  

Tegevuslubasid rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks väljastab Sotsiaalkindlustusamet ning 

tegevusloa olemasolu saab kontrollida Majandustegevuse Registri kaudu. MTÜ Tapa Vabatahtlike 

tegevusluba rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks kannab numbrit SRT000146.  

6.4.2 Teenuse sihtgrupp ja teenuse maht 

Teenust hakatakse pakkuma kõigile Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna elanikele, kes 

rehabilitatsiooniteenust vajavad.  

Rehabilitatsiooniteenus on suunatud peamiselt puudega isikutele.  Tööalase rehabilitatsiooniteenuse 

sihtgrupiks, on vähenenud töövõime või vanuse tõttu tööelust eemale jäänud inimesed, kellel on 

mitmeid takistusi ja seetõttu vajavad nad tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate 

spetsialistide abi.  Sihtgrupp jaguneb alagruppideks: 

 vähenenud  töövõimega isikud alates 40. eluaastast kuni pensionieani; 

 tegevusvõime langusega isikud alates 45. eluaastast, kes on tööelust väljas kuni 5  aastat. 

Kuna enamus rehabilitatsiooniteenuse saajatest on puudeaga isikud, on Väike-Maarja ETTK 

rehabilitatsiooniteenuse sihtgruppi piiritletud puudega inimeste arvu kaudu. Eesti sotsiaalpoliitika 

defineerib puude kui inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotuse või kõrvalekalde, millest tingituna inimene võib vajada kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet, 

erivahendeid ja/või – tingimusi. Puude raskusastme määramisel võetakse arvesse inimese 

terviseseisundit, tegevusvõimet, kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve vajadust, elukeskkonda, 

puudest tingitud lisakulusid ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul selles ettenähtud tegevusi. Nende 

andmete põhjal määratakse puude raskusaste - sügav, raske või keskmine puue 

Statistikaameti statistika andmebaasi alusel moodustab Lääne-Virumaal puudega rahvastik 

kogurahvastikust ca 6,3%, ca 92% puudega inimestest elab tavaleibkondades.  Sotsiaalministeeriumi 

koostatud uuringu „Puudega inimeste toimetuleku ja vajaduse uuring“ kohaselt on puuetega 

inimeste seas palju eakaid - 65-aastased ja vanemad moodustavad üle poole (ca 56%). Võttes aluseks 

Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonna kohta koostatud rahvastikuprognoosi, võime 

rehabilitatsiooniteenuse potentsiaalse sihtgrupi suurust prognoosida. 
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Tabel 29. Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkonnas elavate puudega isikute prognoos 

(allikas:  Statistikaamet) 

 2018 2020 2025 2030 

Kogurahvastik 10038 9859 9409 8935 

Puudega rahvastik 632 621 593 563 

Üle 65- aastaseid kogurahvastikus 2370 2425 2602 2769 

Üle 65-aastaseid puudega isikuid 380 389 417 444 

Alla 65- aastaseid puudega isikuid 252 232 175 119 

Teenuse sihtgrupp on Väike-Maarja ETTK piirkonnas tulenevalt rahvastiku vähenemisest seega 

langev, samas peab arvestama, et sihtgrupi hulgas suureneb rahvastiku vananemisest tulenevalt 

pidavalt ka vanemaealiste isikute osakaal. 

Rehabilitatsiooniteenuse mahtude planeerimisel lähtutakse reaalsest teenusvajadusest ning teenuse 

rahastusest. Uuringu „Puudega inimeste toimetuleku ja vajaduse uuring“ kohaselt vajaks puudega 

inimeste endi sõnul neist rehabilitatsiooniteenust ca 85% (reaalselt on rehabilitatsiooniplaan olemas 

ca 15% puudega isikutest).  

Tabel 30. Väike-Maarja ETTK rehabilitatsiooniteenuse teenusvajaduse prognoos 

 2018 2020 2025 2030 

Puudega rahvastik 632 621 593 563 

Teenusvajadus  ETTK piirkonnas (inimest) 538 528 504 478 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus suudab teenust pakkuda ca 150 inimesele, töötajate lisandumisel 

on võib osutuda võimalikuks ka mahtude kasvatamine.  

6.4.3 Kavandatavad teenused 

Väike-Maarja ETTK-s pakutava rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja 

kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi 

saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist 

sotsiaalset toimetulekut. 

Väike-Maarja ETTK-s hakatakse pakkuma järgmiseid teenuseid: 

 isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamine 

 inimeste juhendamine rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevuste elluviimiseks 

Teenust osutab Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse rehabilitatsioonimeeskond.  

Lisaks osutatakse tööalase rehabilitatsiooni teenust, mille eesmärgiks on vähenenud töövõimega 

inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töötamise toetamine.  

Programmimeeskonda kuuluvateks spetsialistideks on sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut, 

füsioterapeut ja arst. 
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7 ETTK planeerimisel kasutatavad patsiendikäsitluse standardid 

Eesti Tervishoiusüsteem töötab üldiselt hästi ning suhteliselt madalate kuludega. Samas ei peeta 

praegust tervishoiusüsteemi 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 arstiabi tasandite puudulikust koostööst. Esmatasandi 

arstiabi puuduste ja nõrkustega tegelemine on vajalik süsteemi efektiivsemaks muutmisel. 

Esmatasandi roll tervishoiusüsteemis on olla filter, kes eristab vajaduse statsionaarse aktiivravi ja 

eriarsti teenuste järele. Hetkel võib protsesse mõjutavate tegurite hulgas näha rahalist stiimulit. 

Aktiivravi on kallis ning selle rolli 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 lahenduste näol võimalik 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 muud vajalikud 

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 Väike-Maarja  ETTK kavandamisel arvesse võetud järgnevad põhimõtted: 

 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. Teiste tegevuskohtade loomine on oluline, kuna lisab ETTK süsteemse 

toimimisega efektiivsust.  

 ETTK all pakutava perearstiteenuse arengusuunaks on pakkuda piirkonna elanikele 

kvaliteetset üldarstiabi ning tegeleda lihtsamate haigusjuhtumitega, vähendades aktiivravi 

rolli. Koostöö perearsti ja eriarsti vahel läbi konsultatsioonide lubab esmatasandil tegeleda 

rohkemate ja erinevate haigusjuhtumitega. Samuti muudab see mugavaks elu patsiendile, 

kes saab vajaliku ravi kätte kohalikust ETTK-st ning ei pea minema eriarsti vastuvõtule, mis on 

koondunud suurematesse keskustesse.  
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Väike-Maarja ETTK plaanitakse tervishoiusüsteemi efektiivsuse suurendamiseks ning ülaltoodud 

põhimõtete ellurakendamiseks teha järgmist: 

 Korraldada patsiendi rahulolu-uuringuid, analüüsida tulemusi, anda tagasisidet ning 

rakendada parendamistegevusi. 

 Korraldada personali rahulolu-uuringuid, analüüsida ja avalikustada tulemusi ning rakendada 

parendamistegevusi. 

 Arendada kvaliteedijuhtimissüsteeme; tutvustada neid patsientidele ja töötajatele.  

 Töötada välja ja rakendada klienditeeninduse standardid.  

 Korraldada patsiendile ja tema lähedastele haigusega toimetuleku alast nõustamist ja 

koolitusi ning jagada infomaterjale.  

 Korraldada esmaabikoolitusi. 

 Prioritiseerida terviseedendust ja haiguste ennetustegevust 

 Tõhustada koostööd Tartu Ülikooliga ja tervishoiu kõrgkoolidega personali planeerimiseks ja 

koolitamiseks 

 Ehitada välja nüüdisaegne esmatasandi tervishoiu infrastruktuur. 

 Parendada oluliselt tervishoiuteenuste korraldamisega seotud IT-lahendusi ning tõsta 

seekaudu tervisekeskuse IT-suutlikkust. Väike-Maarja tervisekeskuses hakatakse rakendama 

e-saatekirja, e-registratuuri (tervisekeskuse infot koondaval internetilehel, mis integreeritud 

puutumuses olevate omavalitsuste kodulehekülgedega) ning vajadusel e-konsultatsiooni. 

ETTK Väike-Maarja hoonesse seatakse sisse internetiühendus vähemalt 100 Mbit/s 

ühenduskiirusega lairiba juurdepääsuvõrguga. Kõik see muudasb teenuste tarbimise ning 

pakkumuse patsientidele ning personalile mugavamaks.  
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8 Tervisekeskuse ruumide loend ja kasulik pind 

Teenusemahtude ja töökohtade arvu prognoosi alusel on RAKE uuringus pakutud välja ruumide 

programm Väike-Maarja ETTK rajamiseks. Kuna Väike-Maarja ETTK teeninduspiirkond erineb RAKE 

uuringus välja toodud teeninduspiirkonnast ja sellest tulenevalt on veidi muutunud ka teenuste 

mahud ei ole RAKE uuringus väljapakutut siinkohal eraldi välja toodud.  

Väike-Maarja ETTK tegevuskohtade ruumiprogrammi planeerimisel on lähtutud ETTK  reaalsest 

ruumivajadusest, rekonstrueeritava hoone mahtudest ning ümberehitamise võimalustest ning 

Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud ruuminõuete juhendist7. Järgnevalt on esitatud ruumide 

pindala tabel, mis sisaldab kavandatava Väike-Maarja ETTK Väike-Maarjas paikneva hoone ruume, 

nende suuruseid ning ETTK kasuliku pinna kogupindala.  

Tabel 31. Väike-Maarja ETTK Väike-Maarja hoone detailne ruumiprogramm 

Ruumi kasutusotstarve Ruumi 
suurus m2 

Ruumi kasutajad 

TERVISHOIUTEENUSTE 
OSUTAMINE 

    

Perearsti kabinet 16,00 Perearst, töötab Väike-Maarjas 

Perearsti kabinet 16,00 Perearst, töötab Väike-Maarjas 

Perearsti kabinet 16,00 Perearst, töötab Väike-Maarjas 

Perearsti kabinet 16,00 Perearst (teiste tegevuskohtade arstid), 
sotsiaalnõustamine 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed 

Pereõe kabinet 16,00 Pereõed, psühholoogiline nõustamine 

Proseduuriruum 1 16,00 Perearstid ja pereõed 

Protseduuriruum 2 16,00 Perearstid ja pereõed 

Ämmaemand 16,00 Ämmaemand 

Koduõde 24,00 Töökohad koduõdedele 

Füsioerapeudi vastuvõturuum 16,00 Füsioterapeut 

Füsioteraapia saal 30,00 Füsioterapeut 

Riietus / pesuruum 10,00 Füsioteraapia teenuse saajad 

Personaliruumid (riietus-
/dušš/WC) 

24,40 ETTK külastajad 

Nõupidamis / koolitusruum 23,30 ETTK personal, rehabilitatsiooniteenus 

Kliinilise assistendi tööruum 16,00 ETTK kliiniline assistent (kui 
otsustatakse tööle võtta), varasemalt 

                                                           
7 Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste meetme 2.4 tegevuse  2.4.2 „Investeeringute toetamine 
esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri  tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja 
mitmekülgsed esmatasandi teenused“ investeeringute kava koostamiseks esitatavate ruuminõuete 
juhend 



52 
 

kasutatakse manööverpinnana 
(perearstid, psühholoogiline nõustaja, 
sotsiaalnõustaja) 

Hambaravi ruumid 25,00 Hambaarst 

KOKKU Tervishoiuteenused 376,70   

Üldruumid     

WC-d (5,5 + 2) 9,50 ETTK külastajad 

Registratuur/ooteruum 55,00 ETTK külastajad 

Serveriruum  4,00   

Fuajee/garderoob  21,60 ETTK külastajad 

Abivahendid/panipaik  8,00 ETTK teenuste osutajad 

Koristusvahendid  5,00   

Ventilatsiooniruum, soojasõlm, 
kilbi- ja nõrkvoolu ruum jms 

80,00   

KOKKU Üldruumid 183,10   

      

KOKKU ETTK 559,80   

Väike-Maarja Tervisekeskuse hoone hinnanguline ehitusmaksumus on koostatud konkreetse hoone 

kohta võetud ekspertarvamusele toetudes. Seetõttu ei ole kasutatud ka Sotsiaalministeeriumi poolt 

väljapakutud valemit hinnangulise ehitusmaksumuse kalkuleerimiseks.  

 


