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Eesti Loovteraapiate Ühing esitab järgmiste tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotluste 
edasiseks menetlemiseks küsitud lisaandmetele vastused. Kirjaga lisame ka kommenteeritud 
protokolli. 

Taotlus nr 1492 „Grupiloovteraapia“  

• Täpsustada, milline on teenuse sihtrühm statsionaarses eriarstiabis ja tuua välja, 
milliseid teenuseid täpsemalt ja kus osutatakse. 

 

Vastavalt psühhiaatri suunamisele on seni kõigile F-diagnoosiga patsientidele 
võimaldatud loovteraapia gruppides osalemine. PERH Psühhiaatriakliiniku kogemus 
näitab, et grupiloovteraapia teenus mängib olulist rolli psühhoteraapia grupiteenuse 
kõrval, kuna võimaldab kaasata ka patsiente, kellele verbaalne teraapia ei sobi (näiteks: 
kognitiivse võimekuse langus, verbaalse eneseväljenduse raskendatus, kuulmis-, 
nägemislangus jpm) ning neid, kes eelistavad loovteraapiat, mis omakorda toetab 
parema ravisuhte loomist patsiendiga. 

 Näeme grupiloovteraapia teenuse osutamise vajalikkust eelkõige statsionaarselt. 

 

• Täpsustada Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute arv ja ravijuhtude arv ühe isiku 
kohta.  

Taotluse punktis 9 esitatud info kohaselt saab esimesel aastal teenust kokku 137 isikut 
(punkt 9.2.2), ravijuhtude arv ühe isiku kohta on 6 (9.2.3) ning iga ravijuht koosneb 
keskmiselt kuuest teenuse osutamise korrast (punkt 9.1). Siit järeldub, et ühele isikule 
osutatakse teenust 36 korda aastas (6 ravijuhtu x 6 teenuse korda ravijuhu kohta).  

 

9. Eestis tervishoiuteenust vajavate isikute ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja 

aasta kohta aastate lõikes  

9.1 Keskmine teenuse osutamise kordade arv ravijuhu 

(ühele raviarvele kodeerimise) kohta  

       6  

9.2 Tervishoiuteenust vajavate isikute arv ja tervishoiuteenuse osutamise kordade arvu prognoos järgneva nelja aasta 

kohta aastate lõikes  

9.2.1 Aasta  9.2.2 Isikute arv arvestades 

nii lisanduvaid isikuid kui 

ravi järgmisel aastal 

jätkavaid isikuid  

9.2.3 Ravijuhtude arv 1 isiku kohta 

aastas arvestades asjaolu, et kõik 

patsiendid ei pruugi lisanduda 

teenusele aasta algusest  

9.2.4  Teenuse 

osutamise kordade arv 

aastas kokku 

arvutustehe:  9.1*9.2.2 * 

9.2.3  

2022  294  2 3528  

2023   323  2 3876  

2024  355  2  4260  

2025  391  2  4692  

9.3 Prognoosi aluse selgitus  

Esitatakse selgitused, mille põhjal on teenust vajavate patsientide arvu hinnatud ning selgitused patsientide arvu 

muutumise kohta aastate lõikes.  



SA PERHis oli grupiseansse 2018 - 4322, 2019 - 4882 ja 2020 - 2655. Viimase aasta suur langus on ilmselgelt 

põhjustatud COVID-19 epideemiast tulenevatest tagajärgedest, mil oli tugevalt häiritud loovteraapiate grupiseansside 

läbiviimine ja seetõttu tehti enam individuaalseansse.  

Loovteraapia teenuse järele on vajadus ilmselgelt olemas, kuna tervishoiuasutused on seni teenust pakkunud ning 

leidnud rahastamise võimaluse teiste teenuste arvelt. Hinnanguliselt võib siia lisada veel viiendiku teistes haiglates 

ning keskustes läbi viidud loovteraapia seansse. 2021. aasta tulemused on veel teadmata ja seetõttu on raske 

prognoosida trende. Arvestame et COVID-19 tagajärgede mõju kestab veel paar aastat ja samas saab enam teha 

grupiseansse. Tänaseks on selgunud ka grupiloovteraapia seansside arv aastal 2021, mis on 3206. 

Arvestades et grupi suurus on 3-8 inimest ja keskmine kordade arv on 6. Üks inimene võib esineda 1-4 ravijuhul, 

keskmiselt 2.  Siit tulenevalt sai grupiteenust PERHis 2018  360;  2019 407;  2020 221 ja 2021 267 inimest. Lisame 

10% kasvu.  

 

  

• Esitada detailsed andmed teenuse osutamisega seotud kuludest vastavalt 
kuluarvestuse andmete lisale.  

Ressursi nimetus  Ühik  Kogu

s  

Ühiku- 

maksumus  

(eurodes)  

Maksumus 

kokku  

(eurodes)  

ISIKU 

kohta 

Personal       

Loovterapeut  minut  120  0,3286  39,432  6,572 

Ruumid       

Vastuvõtukabinet  minut  120  0,0375  4,50  0,75 

Tugiteenused      

Patsiendi haldus  määratlemata  2  0,924  1,848  0,308 

Loovteraapia 

materjalide 

komplekt 

tk 6 3,38 20,28 3,38 

IT ressursid  kirjeldamata  1  0,1855  0,1855  0,0309 

  Hind kokku:  66,246  11,041 
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