
Vastuvõtutesti näidis (koos vastustega) (NB! näidistesti maht ja sisu on vastuvõtutestist erinev)  

 

ESIMENE OSA 

1. 

1. Kes … täna minuga poodi? tuled 
tuleb – õige 
tulete 

2. Jüri õpib … . arstiks – õige  
arstina 
arstile 

3. Poliitikud … talle survet avaldada. tahtis 
oli tahtnud 
tahtsid – õige  

4. Tervita palun oma … . venda – õige  
vend 
venna 

5. Akna ees ripuvad … .  kardinad – õige  
kaardinad 
kardiinad 

6. Poes müüdi … .  apelsiine 
apelsine - õige 
appelsine 

7.Kas see buss sõidab … ? Rakvere 
Rakveres 
Rakverre – õige  

 

2. 

1. Korteris on … . kesküte 
keskküte – õige  
keskütte 

2. … asub laua all. Taburet – õige  
Taburett 
Tabuuret 

3. … astus loenguruumi.  Proffessor 
Professor – õige  
Profesor 

4. … on maja kõrval.  Garaaz 
Garaz  
Garaaž – õige  

5. … on väga väike.  Pension – õige  
Pensioon 
Pensjon 

6. Poes müüdi … . kardulaid 
kartuleid – õige  
karduleid 

7. Kõrgkooli astujate hulgas oli tugevaid … . kanditaate 
kandidaate – õige  
kantitaate 

 

 



3. 

1. Meie ujumistreening … kella kolmest neljani. kestab – õige 
käib 
võtab 

2. Mis kellaks me arsti juurde … ? käime 
läheme - õige 
võime 

3. Seekord läks eksam … .  halvaks 
halvem 
halvasti – õige  

4. Tänane etendus jääb näitleja … tõttu ära.  haigutamise 
haigestumise – õige  
häirimise 

5. Halva ilma tõttu on reis … .  edasi aetud 
edasi mindud 
edasi lükatud - õige 

6. Pesu … õues. kuivab – õige  
kuivatab 
riputab 

7. Millal … sügis? alustab 
jääb 
algab – õige  

 

4. 

1. Inimene, kellel pole midagi seljas, on … .  vaene 
riieteta – õige  
riietuta 

2. Haiguste … on väga oluline. ennustamine 
ennetamine – õige  
ennistamine 

3. … teil taotleda toetust. Soovin 
Soovitan – õige  
Avaldan soovi 

4. …, et dokumendid tuleb esitada õigeaegselt! Jätke meelde – õige  
Meenutage 
Mäletage  

5. Hüvitis … õigeaegselt. maksustati 
maksti välja – õige 
mainiti 

6. Ma … teie ettepanekuga. nõustan 
nõustun – õige  
nõuan 

7. Õppejõud … oma üliõpilase ettekandes.  peetakse 
pettis 
pettus – õige  

 

 

 

 



 

 

 

TEINE OSA 

Tööülesanne. Lugege artiklit ja otsustage selle põhjal, kas väide on õige või vale. Tehke  
vastavasse ruutu märge √.  
 

Pressiteade: Uuring – elanike rahulolu Eesti tervisesüsteemiga on tõusnud                                   
20.02.2013 

 
Täna tutvustas uuringufirma GfK Custom Research Baltic Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut „Elanike 
hinnangud tervisele ja arstiabile 2012”. Uuringust selgus, et tõusnud on hinnangud tervisesüsteemi korraldusele, arstiabi 
kvaliteedile ja kättesaadavusele. Tervishoiukorralduse juures on inimesed enim rahul perearstisüsteemi, arstide hea ja 
sõbraliku suhtumise, arstiabi kättesaadavuse ning digiretseptiga. 
  
Hinnangud tervishoiukorraldusele on mullusega võrreldes 5% tõusnud, rahul või pigem rahul on 67% elanikkonnast. Arstiabi 
kvaliteeti hindas heaks või pigem heaks ligi 80% elanikest, mis on läbi aastate kõrgeim. Hinnangud kättesaadavusele olid 
mõnevõrra madalamad kui hinnangud tervishoiukorraldusele ja arstiabi kvaliteedile – heaks või pigem heaks hindas 
kättesaadavust 55% elanikkonnast (2011. aastal oli see 51%). 
  
Sotsiaalminister Taavi Rõivas tõstis esile elanikkonna kõrgeid hinnanguid perearsti- ja õe tööle ning perearstisüsteemile tervikuna. 
„Panustame järjepidevalt esmatasandi arstiabi tugevdamisse ja parendamisse. Selle aasta algusest lisandus võimalus palgata teine 
pereõde, mille eesmärk on tugevdada perearsti meeskonda ning pakkuda patsiendile veelgi paremat abi,“ ütles Rõivas. 
Sotsiaalminister julgustas väiksemate tervisemurede korral helistama ka perearsti nõuandetelefonile 1220. „Uuring näitab, et seda 
võimalust kasutatakse üsna vähe, kuigi professionaalsed nõuanded on kõigest telefonikõne kaugusel. Kindlasti võiksid inimesed 
rohkem sellele numbrile helistada ja mingil määral aitaks see ka vähendada erakorralise meditsiini osakondade koormust.“ 
  
Inimesed hindavad oma viimase kokkupuute põhjal kõikide tervishoiutöötajate tööd kõrgelt. Mullu pöördus oma 
terviseprobleemidega arsti poole 72% elanikest. Kõige enam külastati perearsti, eriarsti juures käis 38% elanikest. Sealjuures on 
tõusnud nende inimeste arv, kes pääsesid eriarsti vastuvõtule enam kui kahe kuu jooksul. 
  
„Elanike suurim mure tervisesüsteemis on ravijärjekorrad“, ütles haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. „Kuigi oleme 
ravijärjekordade leevendamisega süsteemselt tegelenud, on see meie jaoks jätkuvalt oluline teema. Haigekassa on kättesaadavuse 
parandamiseks pidevalt suurendanud ambulatoorsete ja päevaravi juhtude arvu, samas tõuseb iga aastaga nii pere- kui eriarstiabi 
vastuvõttude arv. Sel aastal  rakendub uus ravijärjekordade jälgimise süsteem, mis annab tegelikest ooteaegadest parema ülevaate 
ja võimaluse planeerida senisest täpsemalt teenuste mahte.  Ühtlasi lühenevad tänavu mitmete suurte operatsioonide järjekorrad 
tunduvalt, näiteks suurte liigeste endoproteesimine, kurgu-nina-kõrvaoperatsioon, hooldusravi jne. Kindlasti aitaks 
ravijärjekordade pikkust ühtlustada elanike soovitud üle-eestiline digiregistratuur“ lisas Ross. 
  
„Kulutused ravimitele moodustavad suure osa patsientide omaosalusest. Viimastel aastatel oleme vastu võtnud mitmeid otsuseid, 
et omaosalust langetada,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas. „2009. aastaga võrreldes on täna ravimid keskmiselt 9% soodsamad 
ja inimeste omaosalus on ravimite ostmisel langenud tervelt 22%,“ lisas sotsiaalminister. 
   
Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud iga-aastase uuringu eesmärk on saada ülevaade elanike hinnangutest oma tervisele, 
Eestis pakutavale arstiabile ning rahulolust tervishoiukorralduse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga. Sel aastal 
küsitles GfK Custom Research Baltic ajavahemikul 15.11.–9.12.2012 suulise intervjuu vormis 1501 inimest vanuses 15–74 
eluaastat. 
  
Uuringu raporti leiate Sotsiaalministeeriumi http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/tervisevaldkond.html või Haigekassa 
kodulehelt http://www.haigekassa.ee/haigekassa/uuringud. 
 
Armo Vask 
Sotsiaalministeerium 
Pressiesindaja 
armo.vask@sm.ee 
 
 
 



 

 

VÄIDE Õige Vale 
1. Inimesed on kõige rohkem rahul perearstisüsteemi, 

arstide hea ja sõbraliku suhtumise, arstiabi 
kättesaadavuse ning digiretseptiga. 

x  

2. Inimeste rahulolu tervishoiukorraldusega on võrreldes 
eelmise aastaga langenud.  

 x 

3. Sotsiaalministri Taavi Rõivase sõnul toimub pidev 
esmatasandi arstiabi kvaliteedi tõstmine.  

x  

4. Väiksemate terviseprobleemide korral on võimalik nõu 
küsida tasulisel pereõe nõuandetelefonil. 

 x 

5. Eelmisel aastal käis perearsti juures 72% elanikkonnast.   x 
6. Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross arvab, et 

ravijärjekordade leevendamine on endiselt oluline teema.  
x  

7. Ravijärjekordade jälgimise süsteem võetakse kasutusele 
2013. aastal. 

x  

8. Plaanis on tõsta ravimite ostmiseks kulunud omaosalust.   x 
9. GfK Custom Research Baltic korraldas elanike hulgas 

kirjaliku küsimustiku.  
 x 

10. Uuringu tulemused leiab nii Sotsiaalministeeriumi, 
Haigekassa kui ka Tervise Arengu Instituudi kodulehelt.  

 x 


