
Perearstiabi järjepidevuse tagamine

Maarika Liivamäe 



• Perearstikonkursid
• Inkubatsiooniprogramm
• KOV koostöö
• Peremeditsiini residentuur

• Arstita nimistud
• Teeninduspiirkonnad
• Piirsuurused

• Lepingud



TÜ Peremeditsiini    

õppetool
KOV kaasamine

Perearstide värbamine ning 

konkursside korraldamine

Inkubatsiooniprogramm ja   

praktikabaaside sildamine

Koostöö



Perearstide värbamine ning konkursside korraldamine

✓ Värbamisinstrumendi valik 

✓ Sihitud värbamine

✓ Töökuulutus nähtavaks

✓ Kompetentsipõhine küsimustik

✓ Hindamisaluste väljatöötamine

✓ Power BI (analüütiline töölaud)



Power BI (analüütiline töölaud)



✓ Konkursside haldamine

✓ Kandidaatide haldamine

✓ Kliendiandmebaas

✓ Kandidaadiportaal

✓ Karjääri - või 
kampaanialeht

✓ Rollid ja õigused

✓ Nõusolekud ja GDPR

✓ Liidestused

✓ Statistika ja andmete 
eksport

✓ Sihitud värbamine

✓ Personaalne klienditugi

Värbamistarkvara

Recrur



ÜLDARSTIABI ÜLDPÄDEVUS -  Omab süsteemseid ja põhjalikke teadmisi peremeditsiini erialastest 
teadmistest, oskustest ja üldpädevustest, et tagada kvaliteetne üldarstiabi teenus. 

SUHTLEMINE - Väljendab end arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult  - selgelt, konkreetselt ja 
üheselt mõistetavalt. Valib suhtlusstiili vastavalt sihtgrupile ja olukorrale ning kohandab seda 
vajadusel. Kuulab aktiivselt ja teeb kindlaks, kas sõnum arusaadav vastaspoolele. Suudab edastada 
negatiivseid sõnumeid. 

PROFESSIONAALNE ARENG - Mõistab oma rolli perearstikeskuse juhi ja perearstina ning arendab 
järjepidevalt oma potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks. Enesearengu eest vastutuse võtmine 
ja arenemisvõimaluste kasutamine eesmärgiga olla edukas oma tänastes tööülesannetes ja olla 
valmis tuleviku väljakutseteks, tegeleb aktiivselt enesetäiendamisega. Kolleegide arengu 
toetamine läbi tagasiside ja oma kogemuste jagamise. 

MEESKONNA JUHTIMINE - Meeskonna juhtimine on oma meeskonna moodustamine, ühiste 
väärtuste kujundamine, meeskonnaliikmete arengu toetamine ja inspireerimine ühiste ning 
individuaalsete eesmärkide saavutamisel. Meeskonna moodustavad perearstikeskuse 
töötajaskond. 

TULEMUSPÕHINE/PROTSESSI (EESMÄRGISTATUD)  JUHTIMINE - Tulemuspõhine juhtimine on 
visioonist lähtudes organisatsiooni arenguvajaduste määratlemine, eesmärkide püstitamine, 
lahenduste leidmine ja elluviimine ning tulemuslikkuse hindamine. Tulemusjuhtimine tagab, et 
meeskond teab, mis on perearstikeskuse edusammud ja mida tuleb arendada visiooni paremaks 
elluviimiseks. 

Kompetentsimudel



Kompetentsipõhine küsimustik – 15 küsimust

• 3 küsimust 
• 20% hindamise koondtulemusest
• Hindamine 5 palli skaalal



„Inkubatsiooniprogramm ehk järjepidevuse tagamise programm“ 

• „Inkubatsiooniprogramm“ on lisatasu perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks nimistu 

üleandmise eesmärgil kestvusega kuni 12 kuud (v.a. Tallinn ja Tartu).

• TTL – „Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse 

osutajale, v.a. Tallinn ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu 

üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti.“

• Kood 3052 – 3236,89€ /kuus

• Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut 

omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.



➢ https://www.med24.ee/ajakirjad/perearst/oktoober-
2021/perearstid-kasutasid-v%C3%B5imalust-nimistu-
sujuvalt-%C3%BCle-anda

Artiklid inkubatsiooniprogrammi kohta

https://www.med24.ee/ajakirjad/perearst/november-2021/meriana-maidla-perearstide-inkubatsiooniprogrammist-ei-taha


➢ https://www.med24.ee/ajakirjad/perearst/november-
2021/meriana-maidla-perearstide-
inkubatsiooniprogrammist-ei-taha

https://www.med24.ee/ajakirjad/perearst/november-2021/meriana-maidla-perearstide-inkubatsiooniprogrammist-ei-taha


➢ https://www.mu.ee/uudised/2021/12/16/tulevasi-
perearste-pelutab-burokraatia

https://www.mu.ee/uudised/2021/12/16/tulevasi-perearste-pelutab-burokraatia


perearst@haigekassa.ee


