






Viljandi maakond arvudes
Maakond:  46 000
Linn: 17 000 
SKP elaniku kohta: 14 061 €
Ülalpeetavate määr: 64
Sünde: 441  

Tervena elada aastad :   2015:  5,26
(65-69) 2020:  7,43  



SA Viljandi haigla arvudes

• Osaliselt kohalikud teenused, osaliselt teenused üle Eesti
• Ca 900 töötajat üle Eesti, Viljandimaa suurim tööandja 

• Aastas saab eriarstiabi ~80 000 patsienti, neist ~7500 
statsionaarselt ja päevaravis, lisaks muud teenused.
• Erakorralist abi antakse ca 40 - 50 patsiendile ööpäevas, 
ca 16 000 aastas

• Teenused Viljandis, Tallinnas, Jõhvis, Sillamäel, Narvas
• Kokku: 626 voodikohta
• Aasta tulu ca 30 MEUR



SA Viljandi haigla arvudes



SOMAATILINE RAVI : 159 RAVIVOODIT

Ambulatoorse ravi kliinik

Kirurgiakliinik
Diagnostika kliinik

Erakorralise abi ja sisekliinik

Taastusravi kliinik
- Koduteeenused
- PAIK



PSÜHHIAATRIA • Üldpsühhiaatria
• Laste- ja noorukite psühhiaatria
• Ambulatoorne psühhiaatria
• Akuutpsühhiaatria81 RAVIVOODIT

• Psühhiaatriline pikaravi
• Alkoholitarvitamise häire kabinet
• Psühholoogiakabinet
• Tegevusmaja



SUNDRAVI
TUBERKULOOSIKESKUS

• Sundravi osakond (110 voodikohta)
• Avatud kohustus
• Turvariskid 

• Tuberkuloosiravi osakond (30 voodikohta)
• Erinõuetega teenuskeskkond



HOO LEKANDEKESKU S

160 voodikohta 

• Hoolekanne ja dementsuse kompetentsikeskus 
(87 voodikohta)
• Psüühiliste erivajadustega inimeste 
erihoolekandeteenused

• Ebastabiilse remissiooniga 
hoolekandeteenus (73 voodikohta)

• Kohtumäärusega erihoolekandeteenus 
(30 voodikohta) – alustas 2020 septembris



SÕLTUVUSHAIGETE RAVI JA REHABILITATSIOONI KESKUS

• Statsionaarne ravi- ja rehabilitatsioon Viljandis:

• Naistele 25 kohta

• Meestele 25 kohta

• Võõrutusteenus Viljandis 10 kohta

• Statsionaarse ravi- ja rehabilitatsiooniteenus 

Sillamäel  (mehed 26 kohta)

• Järelteenused Tallinnas, Jõhvis ja Narvas

• Kahjude vähendamise teenus Narvas ja 

Sillamäel

• Kahjude vähendamise mobiilne teenus Ida-

Virumaal ja Tallinnas

• „Süstiku“ teenus Ida-Virumaal

• Asendusravi Narvas



SUUREMAD KÄIMASOLEVAD ARENDUSED

• Uus maakonna haigla ja tervisekeskuse hoone Viljandi 

kesklinnas –TERVIKUM

• Haigla infosüsteemi uuendamine

• Kohtupsühhiaatria ja sundravi arendused

• Lastepsühhiaatria arendused

• Narko ravi ja rehabilitatsiooni teenuste arendused

• Kodu- ja mobiilsed teenused

• Koostöö kogukonna, koolide, perearstide ja KOV-idega

laiemalt

• PAIK projekt ja koostööteenused ning võrgustikutöö 

laiemalt, integreeritud lahendused ka haiglasiseselt. 



Saime tuttavaks,
Martaga





Mida Marta meile andis
• Parema koostöö perears-de, sotsiaaltöötajate ja kogukonnaga
• Koostöö õppimise ja õpetamise kogemuse
• Palju säravaid uusi inimesi, keda Marta lugu ja see teekond kõnetas
• Arenguimpulsi väga paljudele inimestele haiglas sees
• Koostööteenuste loomise võimekuse
• Teenuste disaini ja juurutamise kogemuse
• Koolituskeskuse loomise 
• Marta on paljude otsuste puhul nagu vaikne kõrvalseisev hindaja



„Kui näen, et lapselapsed 
lõpetavad kooli, loovad pere, 

siis olen õnnelik!“




