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Kooliõdede kvaliteedisüsteemi eesmärk

• Motiveerida kooliõdesid:

• aktiivselt ja süsteemselt tegelema ennetus- ja edendustööga ning nakkushaiguste leviku 
tõkestamisega

• tulemuslikult jälgima lapse tervist ja turvalisust

• Soovime, et kõikidele koolilastele üle riigi oleks tagatud laiapõhine ja kvaliteetne koolitervishoiu-
teenus.

• Rohkem terveid lapsi Eestis läbi võimestatud kooliõdede töö!

• Väljatöötamisel osalesid mitmed osapooled



Mida hinnatakse

• Õppeaastal 2022/2023 koosneb kolmest suuremast osast: 

• Haigusi ennetav osa – õpilaste tervisekontrollid ja immuniseerimised, mida teostab kooliõde

• tervisekontrollid 1., 3., 7. ja 10. klassis

• NB! UUED KOODID seoses tervisekontrollidega

• 9030K - Keeldumine I klassi ennetavast läbivaatusest

• 9035K – Keeldumine III klassi ennetavast läbivaatusest

• 9036K – Keeldumine VII klassi ennetavast läbivaatusest

• 9037K – Keeldumine X klassi ennetavast läbivaatusest

• immuniseerimised HPV, leetrite-mumps-punetiste ja teetanuse-läkaköha-difteeria vastu

• hõlmatusse arvestatakse ka keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused.



Mida hinnatakse

• Õppeaastal 2022/2023 koosneb kolmest suuremast osast: 

• Kvaliteedi hindamise osa – läbi auditeerimise hinnatakse osutatava koolitervishoiuteenuse 
kvaliteeti nt koostööd osapooltega, dokumenteerimist jms

• enne auditeerimist tuleb täita kvaliteedihindamise küsimustik

• auditeerimise aeg lepitakse eelnevalt kokku



Mida hinnatakse
I Tervishoiuteenuse kättesaadavus

• KTH kättesaadavus ja ligipääs

• Infovahetus õpilaste ja lastevanematega

II Töökorraldus ja ruumid

• Töökorraldus

• Ruumid
• Ohutus- ja infektsioonikontroll

III Tervisedendus ja haiguste ennetamine
• Tervisedendus ja haiguste ennetamine

• Õpilaste ja vanemate nõustamine tulemuslikuks tervisekontrolliks

• Immuniseerimine
• Krooniliste haigustega lapsed*

• Esmaabi andmine ja esmase abi õpetamine

• Haridusliku erivajadusega õpilane*

IV Kooliõe pädevus ja professionaalne areng

• Kvalifikatsioon ja pidev professionaalne areng
• Kooliõde kui juhendaja ning roll tervishoiupoliitikas

• Tervisealane kirjaoskus

V Koostöö õpilase ja lapsevanemaga

• Koostöö õpilase ja lapsevanemaga

• Koostöö kooli ja kohaliku omavalitsusega
• Koostöö teiste erialaspetsialistidega



Mida hinnatakse

• Õppeaastal 2022/2023 koosneb kolmest suuremast osast: 

• Kooliõe pädevuse osa – hinnatakse koolis töötava põhiõe kehtivat pädevust

• pädevust hinnatakse koolipõhiselt ning arvesse võetakse koolis suurema koormusega 
töötava õe pädevus. 

• Pädevuse hindamise kriteeriumid on sätestatud koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingus.



Tulemuste arvutamine

• Esmalt hinnatakse, kas haigusi ennetav osa on saavutanud vähemalt 80% hõlmatuse

• Seejärel kas kvaliteedi hindamise osa on täidetud vähemalt 80%

• Kolmandaks hinnatakse kehtiva pädevuse osa jah/ei põhimõttel 

• Tulemustasu makstakse koefitsiendiga 0,8 kui keskmine tingimuste täidetus on 80-89% ja 
koefitsiendiga 1,0 kui keskmine tingimuste täidetus on vähemalt 90%.

• Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud 
lisatasu koefitsiendiga vastavalt koolis õppivate õpilaste arvule järgmiselt:

1) 1–599 õpilasega kooli korral on koefitsient 0,5;

2) 600 ja enama õpilasega kooli korral on koefitsient 1,0

• Rakendub 2022/23 õppeaastast

• Tulemustasu makstakse esimest korda 2023 sügisel



Kuidas hinnatakse

• Arvetelt tulev info

• Külastused kohapeale (vaatlus, dokumendid)

• Ankeet



Lisamaterjalid

• Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - §5 Koolitervishoiuteenus

• Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja 
tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika - §81 Lisatasu tasumine 
koolitervishoiuteenuse osutajale

• Tervisekassa kodulehekülg - https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/haiguste-
ennetus/koolitervishoid

https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/haiguste-ennetus/koolitervishoid
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