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MEETME 2.4. TEGEVUS 2.4.2.

• Tegevus 2.4.2. Investeeringute toetamine 
esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri 
tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja 
mitmekülgsed esmatasandi teenused

• Eesmärk: Regionaalselt kättesaadavad, 
seostatud, kvaliteetsed, jätkusuutlikud 
esmatasandi tervishoiuteenused

• ERF toetuse summa 85 591 250 eurot 



2.4.2. VÄLJUND- JA TULEMUSNÄITAJAD

• Väljundnäitaja: Perioodil 2014-2023 on ehitatud 
või renoveeritud vähemalt 35 esmatasandi 
tervisekeskust.

• Tulemusnäitaja: Toetuse andmise tulemusena 
tõuseb vastuvõttude arv ETTKs 1 000 inimese 
kohta. Algväärtus aastal 2012: perearstide ja –
õdede poolt teostatud vastuvõtte 3 296, 
sihtväärtus aastal 2023 vähemalt 3 700 
toimunud vastuvõttu tervisekeskustes 1 000 
inimese kohta.    



ESMATASANDI TERVISEKESKUS

• Esmatasandi tervisekeskus on taristu, kus samal või samas 
omandis oleval infrastruktuuril osutatakse esmatasandi põhi ja 
teisaseid teenuseid:

• üldarstiabiteenust vähemalt kolme perearsti poolt vähemalt 4500 
isikule;

• üldarstiabiteenust vähemalt kaheksa perearsti poolt vähemalt 
12 000 isikule, kui tervisekeskus asub Tallinnas, Tartus, Pärnus, 
Kohtla-Järvel, Narvas või Jõhvis;

• iseseisva õendusabi ambulatoorset teenust vähemalt 
koduõenduse teenusena;

• iseseisva ämmaemandusabiteenust ämmaemanda iseseisva 
vastuvõtu teenusena;

• eriarstiabi ambulatoorset teenust vähemalt taastusravi 
füsioteraapia komponendi mahus.



Maakondlik esmatasandi tervisekeskus 
(TK); TK filiaal; eelleping

• Maakondlik esmatasandi tervisekeskus on tervisekeskus, mille 
taristu üheks omanikuks on maakonnakeskuses tegutsev 
„Haiglavõrgu arengukavas“ nimetatud haigla. 

• Tervisekeskuse filiaal on tervisekeskuses tegutseva perearsti teine 
tegevuskoht.

• Eelleping on kokkulepe, millega taotleja kohustub 
tervishoiuteenuse osutajal võimaldama kasutada tervisekeskuses 
teenuse osutamiseks sobivaid ruume ja tervishoiuteenuse osutaja 
kohustub osutama tervisekeskuses esmatasandi tervishoiu 
kohustuslikke põhiteenuseid ning esmatasandi tervishoiu teisaseid 
teenuseid vähemalt 10 aastat.  



Esmatasandi tervishoiu teenused

• Esmatasandi tervishoiu kohustuslikud põhiteenused
on:

• üldarstiabiteenus;

• koduõendusteenus;

• ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenus;

• füsioteraapiateenus.



Esmatasandi tervishoiu teenused

• Esmatasandi tervishoiu teisased teenused on:

• 1) apteegiteenus;

• 2) ambulatoorne eriarstiabiteenus;

• 3) hambaraviteenus;

• 4) proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise teenus;

• 5) psühholoogilise nõustamise teenus;

• 6) töötervishoiuarstiteenus;

• 7) sotsiaalnõustamise teenus; 

• 8) rehabilitatsiooniteenus;

• 9) lastekaitsetöötaja vastuvõtt.



Toetuse andmise eesmärk

• tagada inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse 
naasmine, 

• milleks toetatakse esmatasandi tervisekeskuste 
infrastruktuuri ehitamist tõmbekeskustes, 

• tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi 
tervishoiuteenused, parandades juurdepääsu 
tervishoiuteenustele, 

• vähendades seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning 
edendades sotsiaalset kaasatust.



Rakendusasutus ja rakendusüksus

• Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. 

• Meetme  rakendusüksuse ülesandeid täidab 
Rahandusministeerium.



Toetatavad tegevused ja toetuse taotleja

• Meetme tegevusest toetatakse tervisekeskuse või 
selle filiaali ehitamise või rekonstrueerimisega 
seotud projektide elluviimist.

• Toetuse taotlejaks on:

• kohalik omavalitsusüksus; 

• üldarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omaja; 

• eriarstiabi teenuse osutamise tegevusloa omaja;

• iseseisva statsionaarse õendusabi teenuse osutamise 
tegevusloa omaja. 



Kulude abikõlblikkus

• Abikõlblikud on kulud, mis on põhjendatud, mõistlikud ja 
vajalikud projekti elluviimiseks esmatasandi tervishoiu 
kohustuslike põhiteenuste ning esmatasandi tervishoiu 
teisaste teenuste osutamiseks vajalike pindade ehitamisel, mis 
on  vajalikud projekti eesmärkide saavutamiseks ning on  
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a  määruse nr 143 
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude 
abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning 
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ nimetatud kulu 
abikõlblikkuse ja puhastuluga arvestamise ning käesolevas 
määruses sätestatud tingimustele.



Abikõlblikud kulud

• 1) projekti ettevalmistamisega seotud uuringute ja analüüside, sealhulgas 
tasuvus- ja teostatavusanalüüsi, finantsanalüüsi ja maakorraldustoimingute 
ja keskkonnamõjude hindamise korraldamine;

• 2) kinnisasja omandamine, mis moodustab kuni 10% abikõlblikest kuludest;

• 3) detailplaneeringu koostamine, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde 
tegemine;

• 4) riigihangete korraldamine;

• 5) ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis;

• 6) ehitustööde tegemine;

• 7) ehitise ekspertiis;

• 8) ehitusprojektis kavandatud ja ehitustöö käigus ehitisse püsivalt 
paigaldatavate seadmete hankimine ja paigaldamine;

• 9) ehituse omanikujärelevalve korraldamine;

• 10) toetuse kasutamisest teavitamine;

• 11) projektijuhtimine.



Kulude abikõlblikkus

• Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui on võimalik 
näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole 
projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust 
maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei 
hüvitata ka muul moel.

• AAAApteegiteenuse osutamiseks ruumide ehitamine on abikõlblik, kui 

teenust osutatakse  üldapteegis, mis asub linnas või vallasiseses 

linnas, kus ei ole teist üldapteeki, või asub muus asustusüksuses 

linnast või vallasisesest linnast vähemalt 10 kilomeetri kaugusel ja 

olemasolevast üldapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel. 

• Ambulatoorse eriarstiabi teenuse osutamiseks ruumide 
ehitamine on abikõlblik, kui ambulatoorne eriarstiabiteenus on 
kinnitatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud haigla funktsionaalse 
arengukava I etapiga.



Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood   
Toetuse maksimaalne osakaal

• Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 
2014. a kuni 31. august 2023. a. 

• Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest 
on 75%. 

• Toetuse osakaal ja piirsumma kinnitatakse 
investeeringute kavas.

• Taotletava toetuse maksimaalne summa



INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMISE 
JA MUUTMISE KORD

• Investeeringute kava 

• Investeeringute kava koosneb projektide nimekirjast.  
Investeeringute kavas nimetatakse andmed iga projekti 
kohta vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse 
seaduses sätestatule.

•

• Projekti rakendamine loetakse alanuks määruse lisas 1 
toetuse taotleja määratud esimese abikõlbliku toetatava 
tegevuse alustamisega.

•



Taotluse esitamine investeeringute kava 
koostamiseks 

• Investeeringute kava koostamise algatamisest teavitab 
rakendusasutus maakonnalehtede, üleriigiliste päevalehtede ja 
rakendusasutuse veebilehe kaudu.

•

• Toetuse taotleja esitab 45 tööpäeva jooksul taotluse määruse 
lisas 1 esitatud vormil ning sinna juurde kuuluvad tasuvus- ja 
teostatavusanalüüsi ning finantsanalüüsi, esmatasandi 
tervisekeskuse arengukava ja sõlmitud eellepingud ühes 
eksemplaris digitaalselt allkirjastatuna. 

•

• Esmatasandi tervishoiu kohustuslike põhiteenuste ja teisaste 
teenuste osutamiseks, mida taotleja ise ei osuta, peab taotleja 
esitama eellepinguid vähemalt 80% teenuse osutamise 
katmiseks.



Esmatasandi tervisekeskuse arengukava

• Arengukava koostamise juhend edastatud 2014 dets

• Tervisekeskuse teeninduspiirkonnapõhised töögrupid

• I Sissejuhatus (koostamise alusmaterjalid; üldprintsiibid)

• II TK organisatoorne struktuur ja vastutuspiirkond:

• TK moodustavate juriidiliste isikute andmed;

• TK vastutuspiirkond ja TKsse koonduvate perearstide teeninduspiirkondi 
iseloomustavad andmed

• Ülevaade, kas 10. a jooksul on ette näha perearstide lisandumist TKsse

• TK seos perearstidega, kes ei koondu TKsse. Teenuste jaotumine

• TK ligipääsetavuse kirjeldus (transpordivõimalused)

• III TKs osutatavate teenuste ja teenust osutava personali kirjeldus

• Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi põhiteenused aastani 2030

• Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi muud teenused ja sidusteenused aastani 
2030

• IV TK ruumide loend ja ruumide kasulik pind



TAOTLUS INVESTEERINGUTE KAVA 
KOOSTAMISEKS 

• Rakendusasutus kontrollib, kas taotlus vastab nõuetele. 

• Kui taotluses esineb puudusi, siis teavitab 
rakendusasutus taotlejat puudustest kirjalikult ning 
annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. 

• Rakendusasutus võib taotlejalt nõuda selgitusi ja 
lisadokumente esitatud andmete kohta, samuti taotluse 
täiendamist või muutmist. 

• Kui taotleja ei kõrvalda puudusi talle antud tähtaja 
jooksul, siis taotlust ei hinnata. 



PROJEKTI 
KVALIFITSEERIMISTINGIMUSED 

• Projekt panustab meetme tegevuse eesmärkide täitmisesse;

• Projekti planeeritavad tegevused on kooskõlas toetatavate 
tegevustega;

• Projekti on võimalik ellu viia abikõlblikkuse perioodil;

• Projekt on vajalik tervishoiu arengusuundade tegevuste ja RTA 
rakendusplaani eesmärkide elluviimiseks;

• Projekti taotlusele on lisatud esmatasandi tervisekeskuse 
arengukava

• Juhul kui projekt ei vasta kasvõi ühele kvalifitseerimistingimusele, siis 
projekt hindamisele ei kuulu ning seda investeeringute kavasse ei arvata.

• Kvalifitseerimata jäetud taotluse kohta teeb rakendusasutus kavasse 
arvamata jätmise otsuse ning sellest teavitatakse taotlejat.



PROJEKTIDE VALIKUKOMISJONI 
MOODUSTAMINE 

• Rakendusasutus moodustab projektide hindamiseks ja  
investeeringute kava koostamiseks  9-liikmelise 
valikukomisjoni, kuhu kuulub 4 Sotsiaalministeeriumi 
esindajat, 2 Terviseameti ning 1 Eesti Haigekassa, 1 
Siseministeeriumi ja 1 Rahandusministeeriumi esindaja. 
Valikukomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi 
esindaja. Hindamisse võib kaasata nõuandva rolliga 
täiendavaid eksperte.

• Valikukomisjoni koosolek korraldatakse 60 tööpäeva
jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates.



PROJEKTI VALIKUKRITEERIUMID, 
VALIKUMETOODIKA

• Valikukomisjon hindab kvalifitseeritud projektide 
vastavust järgmistele kriteeriumitele:

• 1) Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele;

• 2) Projekti põhjendatus;

• 3) Projekti kuluefektiivsus;

• 4) Toetuse taotleja suutlikkus projekti ellu viia;

• 5) Projekti mõju läbivatele teemadele.

• Detailne hindamise juhend 



Projekti mõju meetme eesmärkide 
saavutamisele 30%

• Projekti mõju esmatasandi teenuste paremale kättesaadavusele ja 
esmatasandi tervisekeskuses (ETTKs) toimuvate vastuvõttude ja 
visiitide arvu kasvule (10 punkti)

• Projekti mõju teenuste kvaliteedile, killustatuse vähendamisele, 
mitmekesisusele ja seostatusele ETTKs (probleemide komplekssele 
lahendamisele) (10 punkti)

• Projekti kestlikkus ja kooskõla tervishoiu jm arengusuundadega ja 
demograafiliste trendidega ning projekti mõju teenustele 
juurdepääsuks teeninduspiirkonnas (10 punkti)



Projekti põhjendatus  
Projekti kuluefektiivsus

• Projekti põhjendatus 30 %

• Projekti põhjendatus ja vajalikkus (10 punkti);

• Projekti vajadusepõhisus (10 punkti);

• Projekti mõju elanikkonnale (10 punkti).

• Projekti kuluefektiivsus 15 %

• Projektis planeeritud tegevuse kuluefektiivsus ehk tõhusus 
väljendatuna planeeritud abikõlblike kulude ja väljundi suhtena (7 
punkti)

• Planeeritud eelarve realistlikkus ja selgus ning kas sisaldab 
vajalikus mahus omafinantseeringut (5 punkti)

• Planeeritud projektiga dubleeriva taristu vältimine  (3 punkti)



Toetuse taotleja suutlikkus
Projekti mõju läbivatele teemadele

• Toetuse taotleja suutlikkus projekti edukalt ellu viia
(15 %)

• Toetuse taotleja kvalifikatsioon, kogemus, õiguslikud, 
organisatsioonilised või tehnilised eeldused projekti 
elluviimiseks kavandatud viisil (15 punkti)

• Projekti mõju läbivatele teemadele (10%)

• Projekti mõju regionaalsele arengule (6 punkti)

• Projekti mõju ühtsele riigivalitsemisele (2 punkti)

• Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (2 punkti)



INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE

• Valikukomisjon annab projektidele hindepunkte määruse lisas 2 
esitatud hindamislehe alusel. 

• Projekti koondhinne kujuneb erinevate hindamiskriteeriumite järgi 
saadud hindepunktide liitmisel. Valikukomisjon moodustab 
projektide koondhinnete alusel maakondade kaupa projektide 
nimekirja, kus esimesel kohal on kõrgeima koondhinde saanud 
projekt. Projektide nimekirja arvatakse iga maakonna parim 
projekt, kui ta punktide summa on üle 50 ja saab igas 
valikukriteeriumis vähemalt 1 punkti. Ülejäänud projektid 
arvatakse projektide nimekirja koondhinnete üldise 
paremusjärjestuse alusel.

• Valikukomisjoni otsused on konsensuslikud. Konsensuse 
mittesaavutamisel loetakse otsus vastuvõetuks, kui otsuse 
vastuvõtmise poolt on enamik koosolekul kohal viibivatest 
hindamiskomisjoni liikmetest.

•



INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMINE

• Projektide nimekirja ei arvata projekti, mille punktide summa on 
väiksem kui 50 või mis ei saa vähemalt ühes valikukriteeriumis 
ühtegi punkti.

• Võrdse koondhindega projektide korral on projektide nimekirjas 

eespool suurema omafinantseeringumääraga projekt.

• Investeeringute kavas võib kinnitada lisaprojektide nimekirja, 
millele antakse toetust juhul, kui langeb ära vajadus toetada varem 
väljavalitud projekte või kui meetme tegevuse eelarves on 
kasutamata vahendeid. Lisaprojektide nimekirja ei arvata projekti, 
mille punktide summa on väiksem kui 50 või mis ei saa vähemalt 
ühes valikukriteeriumis ühtegi punkti.



INVESTEERINGUTE KAVA 

• Rakendusasutus koostab projektide nimekirja 
alusel investeeringute kava ja esitab selle 
kinnitamiseks Vabariigi Valitsusele 75 tööpäeva
jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. 

• Väljavõte valikukomisjoni  protokollist 
asjakohase projekti kohta saadetakse 
taotlejatele 5 tööpäeva jooksul protokolli 
allkirjastamisest.



INVESTEERINGUTE KAVA MUUTMINE 

• Investeeringute kava muudetakse vastavalt vajadusele, sealhulgas 
juhul, kui investeeringute kava koostamise algatamise tulemusena  
on meetme tegevuse eelarves  kasutamata vahendeid. 

• Põhjendatud juhtudel ja vabade vahendite olemasolul võib 
investeeringute kavaga kinnitatud projektile antava toetuse summat 
suurendada kooskõlas Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014.a 

määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja 

taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise 
tingimuste määruse kehtestamiseks“ §-ga 11.



INVESTEERINGUTE KAVA MUUTMINE

Rakendusasutus algatab investeeringute kava muutmise 
investeeringute kavast projekti väljaarvamiseks järgmistel põhjustel:

• investeeringute kavas nimetatud toetuse taotleja või toetuse saaja 
esitab kirjaliku avalduse projekti elluviimisest loobumisest;

• investeeringute kavas nimetatud toetuse taotleja ei esita toetuse 
taotlust sätestatud tähtpäevaks või rakendusüksus ei rahulda 
toetuse taotlust;

• investeeringute kavas nimetatud projekti elluviimine katkestatakse 
ning toetus nõutakse tagasi 

• Investeeringute kava muudatuse kinnitab Vabariigi Valitsus.

• Kui projekti ei arvata investeeringute kava eelnõusse, teeb 
rakendusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.



TOETUSE TAOTLUSE ESITAMINE 

• Toetuse taotlus tuleb esitada 
rakendusüksusele kuue kuu jooksul Vabariigi 
Valitsuse korralduse, millega kinnitatakse 
investeeringute kava, jõustumise kuupäevast 
arvates.

• Toetuse taotluse võib esitada investeeringute 
kavas sisalduva projekti kohta. 



TOETUSE TAOTLUSE ESITAMINE

Taotlejad esitavad rakendusüksusele taotluse määruse 
lisas 3 esitatud vormil, millele on lisatud järgmised 
dokumendid:

• 1) projekti tasuvus- ja teostatavusanalüüs;

• 2) keskkonnamõju hindamise tulemus, kui selle 
koostamine on vajalik tulenevalt keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest;

• 3) krediidiasutuse kinnitus projekti finantseerimise kohta 
või toetuse taotleja kirjalik kinnitus omafinantseeringu, 
mitteabikõlblike kulude ja projekti võimaliku kallinemise
katmise suutlikkuse kohta.



NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE

• Taotluse võib esitada investeeringute kavas nimetatud 
taotleja.

• Taotlejal peab olema omafinantseeringu ja 
mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus.

Kui taotleja on projektile või projekti osadele tegevustele 
taotlenud toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, 
peab taotleja esitama sellekohase teabe.



Toetuse taotluse esitamise eelselt 
seminar

• Toetuse taotluse esitamise eelselt korraldatakse rakendusasutuse ja 
rakendusüksuse koostöös seminar, mis käsitleb:

• Toetuse taotluse ja lisade esitamist

• Toetuse taotluse menetlemist;

• Taotleja ja taotluse vastavuse kontrolli;

• Toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 
tegemist;

• Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmist;

• Toetuse saaja õiguseid ja kohustusi;

• Aruannete esitamist;

• Toetuse maksmist ja finantskorrektsioone



Lisad

• Rakendusasutus/Sotsiaalministeerium

• Lisa 1. Taotluse vorm investeeringute kava koostamiseks

• Lisa 2. Hindamiskriteeriumid

• Rakendusüksus/Rahandusministeerium

• Lisa 3. Toetuse taotluse vorm

• Lisa 4. Seirearuande vorm



TEGEVUSKAVA

• Ettepanekud, märkused, kommentaarid, parandused määruse ja lisade 
eelnõude kohta

• Määruse eelnõu kooskõlastamine EISis ja kinnitamine

• Finantsanalüüsi juhendi ja hindamise juhendi koostamine ja 
kinnitamine

• Infopäev/seminar investeeringute kava taotluse ja lisade esitamise 
kohta

• Investeeringute kava koostamise algatamine

• Taotluste esitamine investeeringute kava koostamiseks 
rakendusasutusele/Sotsiaalministeeriumile 

• Valikukomisjoni hindamine

• Investeeringute kava kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt

• Toetuse taotluse esitamine 
rakendusüksusele/Rahandusministeeriumile (eelnevalt infopäev)



Tänud tähelepanu eest!

Maie Nogelainen

Välisvahendite osakonna peaspetsialist

Tel 626 9136

maie.nogelainen@sm.ee


