
 

 

Alates 01.07.2017 on võimalik perearstiabi osutajatel taotleda esmatasandi tervisekeskuse 

(ETTK) lepingut juhul, kui ühtses juriidilises isikus töötab perearsti meeskond, mis koondab 

minimaalselt 3 nimistut  (4500 isikut) või mitu üldarstiabi osutavat äriühingut või füüsilisest 

isikust ettevõtjat koos, vastutades tervisekeskusele esitatavate nõuete täitmise eest solidaarselt. 

Lisaks peab ETTK osutama oma nimistu inimestele täiendavaid teenuseid - ämmaemandus, 

füsioteraapia ja koduõendus (koduõendusteenust 1.07.2018). Täiendavate teenuse osutajad 

võivad olla kas ETTK palgal või ostetakse neid tervisekeskuse patsientidele sisse teistelt 

juriidilistelt isikutelt.  

ETTK lepingulisa taotlemisel peab teenuse osutajal olema üldarstiabi tegevusluba ning 

ämmaemandusteenuse tegevusluba. 

Taotlusi võib esitada jooksvalt. 10. kuupäevaks esitatud taotlused menetletakse ja otsus tehakse 

hiljemalt uue kuu alguseks. 

ETTK teenuse ostmistingimused:  

1) ETTK-s peavad olema vähemalt 3 perearsti ühel taristul (s.t 3 nimistut on teenindatud 

täiskoormusega ühel taristul (baasraha koodiga 3092) ja perearstil on õigus teenindada 

patsiente teises tegevuskohas vastavalt täna kehtivatele õigusaktidele, st. teine tegevuskoht 

rahastatakse koodiga 3051 koefitsiendiga 0,8; 

Ühel juriidilisel isikul võib olla erinevaid lepingu lisasid nii ETTK rahastuseks, kui üksik 

või grupipraksise rahastamiseks. ETTK rahastust on võimalik taotleda ühes tegevuskohas 

koondunud perearsti nimistutele.  

2) Üldjuhul nimistusse kuuluvate isikute arv 3 perearsti kohta on kokku 4500, v.a juhul kui on 

tegemist alustava nimistuga. Iga nimistu suurus ei pea olema 1500 isikut, vaid kokku 

nimistute kohta peab olema isikute arv nimistute arv x 1500 isikut, nt 10 nimistu puhul on 

nimistute peale kokku 15000 isikut;  

Tegevust alustavat nimistut omav ETTK  peab koguma kahe aasta jooksul kokku isikute 

arvu = ETTK nimistute arv x 1500 isikut. 

3) ETTK-s peavad olema täidetud tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga 

nr 163 sätestatud ruuminõuded (täpsemalt on ruumide suurused ja arvud EHK ja EPS-i 

poolt koostatud ruumitabelis, mis on rahastuse aluseks); Ruuminõuete tingimuste täitmise 

m2 kõikumine on lubatud 10% ulatuses; 

4) Lisanduvate põhiteenuste osutajad (füsioterapeut ja ämmaemand) peavad teenust osutama 

ETTK taristul, ka juhul, kui teenust ostetakse sisse, kuna teenuse osutamiseks vajalike 

ruumide kulud sisalduvad baasrahas koodiga 3092; 

Kui teenust ostetakse sisse ja see, kellelt ostetakse sisse asub samal taristul ETTK-ga, on 

lubatud teenuse osutamine selle TTO taristul, kellelt teenust sisse ostetakse, aga baasraha 

koodiga 3092 makstakse koefitsiendiga, kuna baasrahast arvestatakse maha ruumi kulud: 

a) Kui füsioteraapiat osutatakse samal taristul asuva TTO juures, rakenduvad baasrahale 

järgmised koefitsiendid: 

file://///haigekassa.ee/yldine/P_ravikindlustushyvitised/P3_yldarstiabi/Memod%20ja%20taustad/ETTK/ruumid_1.11.16_saatmiseks.xlsx


1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,98; 

2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,99; 

3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,99; 

4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 1,0; 

5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 1,0. 

 

b) Kui ämmaemandusteenust osutatakse samal taristul asuva TTO juures, rakenduvad 

baasrahale järgmised koefitsiendid: 

1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,98; 

2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,99; 

3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,99; 

4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 1,0; 

 

c) Kui nii ämmaemandus- kui ka füsioteraapiateenust ostetakse samal taristul asuva TTO 

juures, rakenduvad baasrahale järgmised koefitsiendid: 

1) 3–4 perearsti korral on koefitsient 0,96; 

2) 5–6 perearsti korral on koefitsient 0,98; 

3) 7–13 perearsti korral on koefitsient 0,98; 

4) 14–19 perearsti korral on koefitsient 0,99; 

5) 20 ja enama perearsti korral on koefitsient 0,99. 

 

5) Alates 1.07.2017 on valmidus koduõendusteenuse osutamiseks, s.t ETTK taristul on olemas 

ruum koduõele ja ruumikulud tasutakse baasrahas koodiga 3092. Alates 1.07.2018 on 

koduõde ETTK meeskonna liige või teenust ostetakse sisse, kuna teenuse osutamiseks 

vajalike ruumide kulud sisalduvad baasrahas koodiga 3092;  

6) 1. 07.2017 – 31.12.2018 on ETTK avatud tööpäeviti 8-18.  Keskused, mis on avatud kuni 

kella 20.00-ni, tasutakse päevas 2 tundi ületunnitööna (kood 3067 ja 3068).   

7) ETTK lahtioleku- ja vastuvõtuajad ning kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) peavad 

olema keskuses nähtaval kohal ja ETTK veebilehel. 

8) Vähemalt ühe perearsti vastuvõtt on tagatud kogu ETTK lahtioleku aja jooksul, kusjuures 

peab olema tagatud ETTK nimistute inimeste vastuvõtt ägeda haigestumise korral nimistut 

omava perearsti vastuvõtu lõppemisel, puhkuse, koolituse vm ajal ka teiste ETTK 

perearstide poolt.  

9) Kogu ETTK lahtioleku ajal on tagatud vähemalt ühe õe vastuvõtt.  

10) Patsiendi ravijärjekorda registreerimine peab olema tagatud tervishoiuteenuse osutaja 

tegevuskohas ning telefoni või e-posti või Interneti vahendusel tervishoiuteenuse osutaja 

registratuuris kõigil keskuse lahtioleku aegadel. 

 

11) ETTK meeskonna liikmete vahel peavad toimuma kliiniliste juhtumite arutelud kord kahe 

kuu jooksul. Seda ka juhul kui lisanduvaid põhiteenuseid ostetakse sisse peab olema tagatud 

ETTK ja teenuse osutaja vahelised juhtumite arutelud, nende korraldamise eest vastutab 

ETTK. 



12) Esmatasandi meeskond pakub teenuseid vastavalt perearsti ja temaga koos töötavate 

tervishoiutöötajate tööjuhendile ja lisanduvate põhiteenuste rakendusjuhenditele 

esmatasandil; koduõenduse tegevusjuhendile; 
  

13) Ämmaemandusteenuse osutamisel perioodil 1.07.2017 – 31.12.2017 on iseseisev vastuvõtt 

minimaalselt 5 h nädalas; Rakendusjuhend ämmaemandusteenuse osutamiseks 

esmatasandil: http://www.haigekassa.ee/sites/default/files/ETK/rakendusjuhend_web.pdf 
 

14) Füsioteraapia teenuse eest tasumine toimub perioodil 1.07.2017 – 31.12.2017 vastavalt 

teraapiafondi põhimõtetele teenusepõhiselt. 
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