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Koolitervishoiuteenuse hindamise põhimõtted 

Tegemist on nõustamisprotsessiga, mille eesmärgiks on teenuse osutamise kvaliteedi 

tagamine ja vajadusel parendamine erivajadustega ja riskirühma õpilastele. Hindamistegevus 

peab suurendama haigekassa kindlustatute kindlustunnet, et nende raha kasutatakse 

eesmärgipäraselt ja elanikkonna parema tervise saavutamise nimel.  

 

Eesmärk ja uurimisküsimused 

Koolitervishoiuteenuse auditi eesmärk on kirjeldada koolitervishoiuteenuse osutamise 

vastavust koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendile, täiendavatele tegevusjuhenditele, 

koolitervishoiu meeskonna ja võrgustiku vahelist koostööd ning koolitervishoiuteenuse 

osutamise üldist korraldust koolis. 

 

Uurimisküsimused  

• Kuidas on koolitervishoiuteenuse osutamine vastavuses Koolitervishoiuteenuse 

tegevusjuhendiga? 

• Kuidas on koolitervishoiuteenuse osutamine vastavuses täiendavate tegevusjuhenditega, sh 

Koolitervishoiutöötaja nõustamise tegevusjuhendiga? 

• Kuidas toimib koolitervishoiu meeskonna ja võrgustiku vaheline koostöö? 

•Kuidas on korraldatud koolitervishoiuteenuse osutamine koolis, sh hambaraviteenus? 

 

Uurimismeetodid ja uurimistöö teostus 

Uuritavad ja uuritav materjal 

Uuritavateks oli 20 kooli teenindavat õde/arsti ja 20 kooli juhtkonna liiget (direktor või tema 

poolt volitud isik). Uuritavaks materjaliks olid õdede ja erikooli juhtkonna liikmetega tehtud 

intervjuud ja õpilaste tervisekaardid (kolm 1., 3., 7. klassi ja riskirühma õpilaste kaartid). 

Õpilaste tervisekaartidest tehti võimalusel koopiad (isikuandmeteta) või kirjutati andmed 

käsitsi intervjueerija poolt tervisekaartidest ümber.  

 

Uuritavateks olid haigekassa poolt valitud järgmise koolid:   



 Kosejõe Kool 

 Tallinna Tondi Põhikool 

 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool 

 Tallinna Heleni Kool 

 Tallinna Lasnamäe Põhikool 

 Õismäe Kool 

 Haapsalu Sanatoorne Internaatkool 

 Raikküla Kool 

 Kiigemetsa Kool 

 Tartu Emajõe Kool 

 Tartu Herbert Masingu Kool 

 Tartu Hiie Kool 

 Tartu Kroonuaia Kool 

 Kammeri Kool 

 Valga Jaanikese Kool 

 Lahmuse Kool 

 Ämmuste Kool 

 Ahtme Kool 

 Päinurme Internaatkool 

 Porkuni Kool 

 

Andmete kogumine 

Käesoleva projekti andmed koguti Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhedi põhjal koostatud 

poolstruktureeritud intervjuuga. Viimane hõlmas 4 tegevusvaldkonda: tervise ja heaolu 

edendamine, haiguste ennetamine, tervise järelevalve ja esmaabi. Lisaks eelnevale küsitleti nii 

õdesid kui ka kooli esindajaid erinevate osapoolte (õde, lapsed, nende vanemad, kooli 

juhtkond, erinevad spetsialistid jne) vahelise kommunikeerumise ja teenuse osutamise üldise 

korralduse kohta koolis.  

Välishindamise teostamisel osalesid 5 intervjueerijat, kes omavad vastavat ettevalmistust ja 

töökogemust kooliõena. Kõiki välishindajaid instrueeriti eelnevalt välishindamise läbiviimise 

korrast, s.o Eesti Haigekassa ja välishindaja  kohustustustest ja õigustest. 

 

Välishindamise olemusest, selle korraldusest ja läbiviijast teavitati kirjalikult Eesti 

Haigekassa poolt nii vastavat erikooli kui ka kooliõe tööandajat. Andmete kogumine toimus 

vastavalt intervjueerija ja intervjueeritava vahel kokkulepitud ajakavale. Intervjueerija täitis 

poolstruktureeritud intervjuu kohapeal kirjalikult. Igast uurimistöös osalenud 

klassikomplektist võttis õde intervjueeritava juuresolekul vähemalt 3 tervisekaarti, millest tegi 

õpilase isikuandmetete koopia või kirjutas andmed käsitsi ümber. 

 



Andmete analüüs 

Andmete analüüsimisel kasutati deduktiivset sisuanalüüsi, sest analüüsi struktuur oli 

moodustatud varasema teabe (Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend) põhjal. Valitud meetod 

on igati põhjendatud, sest testiti juba olemasolevat teavet uues kontekstis. Lisaks kasutati 

andmete töötlemisel statistilist analüüsi. 

 

Välishindamise metoodika tõenduspõhisus 

Metoodika valikul lähtuti uurimistöö eesmärgist ja ülesannetest. Tõenduspõhisus tagati 

vastavusega haigekassa poolt esitatud nõudmistele, tõenduspõhise kirjanduse põhjal koostatud 

poolstruktureeritud intervjuuga, uurimismetoodikale vastavusega andmete kogumisel, 

töötlemisel ja analüüsimisel. 

 

Välishindamise tulemused  

 

Sissejuhatus 

Valdavalt lähtuvad õed Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendist osaliselt. Auditeeritud 

koolidest lähtuti teenuse osutamisel ettenähtud juhendist vaid kolmes, neist ühes juhindus 

sellest kooli palgal olev õde. Erisused esinesid kõigis neljas valdkonnas, s.o tervise ja heaolu 

edendamine, haiguste ennetamine, tervise järelevalve ja esmaabi. Tervisemeeskond 

auditeeritavate väitel töötab 17 koolis. Arvuti kasutamise võimalus oma kabinetis 

igapäevaseks tööks on olemas 16 õel.  

 

Tervise ja heaolu edendamine 

Tervise ja heaolu edendamiseks koolis tegeleb kooliõde tervisliku keskkonna tagamise 

kontrolliga, jälgides ruumide puhtust, temperatuuri, õhutatust, hinnates koolitoidu 

tervislikkust ja viies läbi vestlusi ning loenguid tervisekasvatuse teemadel. Koolikiusamisest 

esineb erikoolides harva, sest valdavalt on õpilased koos õpetajate, abiõpetajate ja 

kasvatajatega. Ennetamiseks teevad koostööd spetsialistid koolis koos õpilaste, võimalusel 

lastevanemate ja vajadusel noorsoopolitseiga. Koostöö eesmärgiks on heatahtliku/salliva 

mikrokliima kujundamine koolis. Suurt tähelepanu pööratakse suitsetamise ennetamisele ja 

vähendamisele, toimuvad loengud mõnuainete kasutamise ennetamiseks. Seksuaaltervisele 

pööratakse tähelepanu nii individuaalsetel vestlustel kui ka loengutes, vajadusel kaasatakse 

spetsialiste noortekabinetist või haiglast.  

 



Haiguste ennetamine ja järelevalve 

Profülaktiliste läbivaatuste osas toimitakse erinevalt, s.o vaadatakse läbi kõik õpilased või 

vastavalt Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendile (2010) uued ja 1., 3., 7. klasside õpilased. 

Läbivaatusi teevad valdavalt õed üksinda, esineb ka koos arstiga või vaatavad õde ja arst 

erinevate klasside õpilasi. Üksikutes koolides kasutatakse terviseküsitlust õpilase võimalike 

või tekkinud terviseprobleemide lahendamisel.  

 

Esineb puudujääke immuniseerimise osas, s.o kõigi osapoolte teavitamine, kirjaliku 

nõusoleku saamine, immuniseerimisega kaasuvatest võimalikest tüsistustest teavitamine enne 

nõusoleku võtmist. Puudulik on koolides töö riskirühma õpilastega: puudub tegevuste 

planeerimine ja hinnang tehtule. Sellest tulenevalt polnud võimalik enamikes koolides saada 

ülevaadet riskirühma õpilaste tervisest ja selle muutustest. Samas on juba rida koole, kus õde 

on alustanud ja täidab väga hästi õendusplaane riskirühma õpilastele. Auditeerimise käigus sai 

kõikidele õdedele antud selgitusi ja konkreetseid näpunäiteid õendusplaanide tegemiseks, 

tehtud kohapeal arvutis või saadetud pärast auditeerimist e-posti teel näidis õendusplaanidest 

erinevate terviseprobleemide korral. Lisaks anti õdedele kontaktid, kelle poole probleemide, 

küsimuste korral pöörduda.  

 

Koolis tehakse järgmisi tegevusi: ravimite manustamine, analüüside võtmine, eluliste näitajate 

mõõtmine, nahahooldus, mähkmete vahetus, toidu peenestamine ja söötmine, patsiendiõpetus. 

Regulaarne ravimite manustamine tuvastati 8 koolis kas õe, kasvataja või nende mõlema 

poolt. Hooldustoimingutega tegelevad valdavalt kasvatajad.  

 

Esmaabi 

Koolides on plaanid tegutsemiseks tulekahju, pommiähvarduste ja koolitulistamise korral. 

Koolides on välja töötatud ja kättesaadavad kasutamiseks juhendid tegutsemiseks traumade, 

õnnetuste ja äkiliste haigestumiste korral, s.o kes annab esmaabi, kellele ja millal sellest 

teatatakse. Koolid tegelevad ise süstemaatiliselt oma personali esmaabi koolitusega. Koolides, 

kus õde pole iga päev kohal, annavadki esmaabi, vajadusel kutsuvad kiirabi ja teavitavad 

lapsevanemaid õpetajad, kasvatajad. Enamikes koolides on määratud isikud, kes vastutavad 

esmaabi andmise eest, s.o valdavad seda ise ja vajadusel on võimelised juhendama teisi. 

Esmaabi andmist õpetavad õpilastele nii õed kui ka õpetajad. Õpetuse sisu erinevates 

klassides on kooliti erinev. Üksikud õed lähtusid esmaabi õpetamisel Koolitervishoiuteenuse 

tegevusjuhendist (2010) ja õpilaste õpivõimekusest. Probleemiks on elustamisvahendite 



olemasolu ja käepärasus. Puudujääke esineb ravimite säilitamisel (nõutav temperatuur, 

originaalpakend, kasutamiskõlblikkus), nende manustamise dokumenteerimisel (puudub 

annus, manustamisviis, sagedus, manustaja nimi, allkiri). Ravimite ja sidumismaterjalide 

ostmist finantseerivad suuremas osas koolid. 

 

Tervishoiuteenuse osutaja tööks kasutatavad materjalid ja täienduskoolitustel osalemine 

Õe töö tulemuslikkuse hindamist pärsib tööplaani puudumine. Kooliõe täiendkoolitused ei 

lähtu sageli konkreetse inimese vajadustest vaid sellest, mis loengud parasjagu toimuvad 

selles piirkonnas või asutuses. Kooliõe töös kasutatavad juhendid on valdavalt õdedel olemas 

v.a üksikud juhud.  Õed, kes töötavad üksi, kasutavad ka arsti või õe nõustamist. Samas on 

see üksikutel juhtudel dokumenteeritud. Rakendunud on õe nõustamine õe poolt, millele oleks 

ka edaspidi vaja suuremat tähelepanu pöörata, kaasates nõustajatena lisaks lasteõdedele ka 

vaimse tervise õed. 

 

Koolitervishoiuteenuse korraldamine koolis 

Koolide esindajad teadsid väga hästi kooliõe tegevusvaldkondi ja tööülesandeid ning leidsid, 

et kooliõe olemasolu on väga vajalik. Õed, kes olid tasustatud ka kooli poolt, pidid täitma 

tööülesandeid, mis ei nõua õe pädevust ja pole sätestatud ka Koolitervishoiuteenuse 

tegevusjuhendis. Õe ametijuhendis oli aga see just märgitud tööülesannete aluseks. Koolides 

toimus ka meeskonnatöö erinevate spetsialistide vahel. Õed võiksid selles valdkonnas 

aktiivsemad olla. Ruumid ja tööks vajalikud vahendid olid õdedel olemas, v.a üksikud 

erandid. Probleemina tõstatus teatud juhtudel privaatselt telefoni kasutamisvõimaluse 

puudumine.  

 

Kooliõe väga hea koostöö hambaarstiga toimib koolides, kus hambaarst töötab või käib 

koolis. Lisaks on koole, kus hambaarsti juurde viiakse õpilased kooli transpordiga ja on ka 

neid õpilasi, kes käivad ise oma hambaarsti juures. Sellest tulenevalt jagunevad ka õdede 

tööülesanded alates profülaktilisest läbivaatusest kuni regulaarselt õpilastega hambaarsti 

juures käimiseni.  



 

Valdav osa õdedest oskas ja tahtis kasutada oma töös arvutit. Positiivne oli see, et enamus 

teenuse osutajatest soovis liituda e-tervisega. 

 

Tagasiside 

Suuline tagasiside aruteludes, vestlustes anti auditeerimise käigus nii tervishoiutöötajale kui 

ka kooli esindajale. Positiivne on, et auditeerimisel osales ka tööandjaid või nende esindajaid. 

Nii mõnedki ettepanekud on tänaseks juba realiseerunud (ametinimetuse muutus, kabineti 

nimetuse muutus, nõusoleku lehtede info täiendamine, elustamisvahendite olemasolu, arvuti 

ja telefon õe töölaual jt).  Kirjalik tagasiside välishindamise tulemustest iga kooli kohta 

edastati kirjalikult Eesti Haigekassale, igale uurimuses osalenud koolile, kooliõe tööandjale ja 

soovi korral õele individuaalselt. Tagasiside sisaldas ülevaadet konkreetsete nõuete täitmisest, 

auditi läbiviija üldhinnangut teenuse osutamise korraldusele, ettepanekuid 

koolitervishoiuteenuse osutajale kvaliteetse teenuse osutamiseks ja kooli pidajale teenuse 

osutamise korralduse tõhustamiseks. 

 

Kokkuvõte 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et välishindamine täitis oma ülesande kooliõdede küsitluse ja 

dokumentatsiooni analüüsi osas. Koolid tegelevad väga aktiivselt õpilaste tervise ja heaoluga. 

Probleeme esineb nendes koolides, kus õel on mitu tööandjat või pole tööandja teinud endale 

ja oma töötajale selgeks, millest tuleb oma töös juhinduda. Läbi tuleks mõelda ka 

panustamine ravimitesse ja tarvikutesse. 

 

Seoses täiendustega esmaabi õpetamisel Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhendis (2010) jääb 

loota, et muutuvad paremaks õpilaste oskused esmaabi andmisel. Positiivseks pidasid õed 

tegevusjuhendisse sisseviidud täiendusi esmaabi õpetamise valdkondade/teemade osas.  

 

Kindlasti oleks edaspidi vajalik rohkem kasutada e-kooli võimalusi, et teavitada 

lapsevanemaid koolitervishoiuga seonduvast.  

 

Lähtudes eeltoodust on edaspidi vajalik jätkata koolitustega kooliõdedele, kus käsitletakse 

seadusandlust, lapse läbivaatust, dokumenteerimist, ravimite manustamist ja vaimse tervisega 

seonduvaid probleeme ning nende lahendamist kooli keskkonnas.  

 


