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KOOLITERVISHOIUTEENUS KUTSEÕPPEASUTUSES VÄHEMALT 

20-AASTASELE ÕPILASELE KULUMUDELI METOODILINE JUHEND 

2021 AASTA 

 

Koolitervishoiuteenuse kulumudeli koostamisel on aluseks võetud õe töökoormus täistööaja 40 

tunni juures 600 õpilast, mis on määratud sotsiaalministri 2010. a 13. augusti määrusega nr. 54, 

jõustumise kp: 01.09.2010 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe 

tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“. 

Koolitervishoiuteenuse kulumudeli sisendite kirjeldamisel on aluseks võetud sotsiaalministri 

2010. a 13. augusti määrus nr 56 (jõustumise kp: 01.09.2010) „Nõuded ambulatoorse õendusabi 

iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja 

ravimitele“.  

Koolitervishoiuteenuse piirhinnas ühe õpilase kohta sisalduvad: 

1) personalikulu: 

a. kooliõde 

b. kooliõe juhendaja/töönõustaja 

2) ühekordse kasutusega meditsiinitarvikute ja ravimite kulu: 

a. tarvikud 

b. ravimid 

3) korduvkasutusega meditsiiniseadmete ja tarvikute kulu: 

a. meditsiiniseadmed ja tarvikud 

4) muud ressursid: 

a. riist- ja tarkvara kulud 

b. juhtimiskulud. 

Personalikulu koosneb brutopalgast, maksudest brutopalgalt ning koolituskulust. Tööjõukulu 

arvestamisel lähtutakse kooliõe ja kooliõe juhendaja tööaja määramisel taotluses esitatud 

andmetest, kuid mitte rohkem, kui on kehtestatud „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused 

ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ määruses. 

Kooliõe tööaeg lisatakse mudelisse arvestades riiklikku normi (168h kuus, 12 kuud), mis on 

kehtestatud „Töö- ja puhkeaja seadusega“. Kooliõe juhendaja/töönõustaja tööaeg lisatakse 

mudelisse arvestusega 8h kuus, 10 kuud.  

Personalikulu arvestamisel võetakse aluseks tervishoiuala töötajate miinimumtunnitasu 

kokkuleppega kehtestatud miinimumtunnipalk. Kooliõe töönõustaja palk on võrdsustatud 

kooliõe tunnipalgaga. 

Brutopalgad 01.04.2021-31.12.2021 mudelis: 

1) õel 8,40 € tunnis; 

2) töönõustajal 8,40 € tunnis. 

Ühekordse kasutusega meditsiinitarvikute ja ravimite kulu agregeeritakse kahte gruppi 

järgmiselt:  

1) meditsiinitarvikud; 
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2) ravimid. 

Meditsiinitarvikute kulu arvestamisel piirhinda võetakse aluseks meditsiinitarvikute keskmine 

sisseostuhind ja keskmine vajadus (hulk) kalendriaastas. Meditsiinitarvikute hulka kuuluvad 

tänases koolitervishoiuteenuse kulumudelis järgmised tarvikud:  

• ühekordsed kaitsekindad 

• pinna desinfitseerimise rätik 

• kiirdesinfektsiooni vahend 

• desinfektsioonivahend 

• käte desinfektsioonipaber 

• vedelseep 

• paberkäterätik 

• rullkate 

• elastne võrkside 

• steriilne esmaabisideme pakend 

• rullplaaster haavale 

• ühekordsed spaatlid 

• steriilne haavatampoon 

• steriilne haavalapp 

• infusioonsüsteem 

• kanüülid 18G, 20G, 22G, 24G 

• kanüülplaastrid/isekleepuvad plaastrid 

• verelantsetid 

• haavasulgemisteip 

• vatitikud 

• ühekordsed pintsetid 

• ühekordsed neerukausid 

• pabertutikud 

• süstalde ja nõelte hävitamise konteiner 

• oksekotid  

• jäätmekotid 

• joogitopsid 

• ühekordsed maskid 

• steriilsed silmaplaastrid, kleebitavad 

• termomeetri kaitsekiled 

• steriilsed salvtampoonid ninaverejooksu peatamiseks 

• ühekordne kolmnurkrätik 

• steriilsed haavaplaastrid 

• sidemerullid (haavasidumismaterjalid) 

• sõrmeplaastrid 

Ravimite kulu arvestamisel võetakse aluseks keskmine hulgimüügihind ja ravimite keskmine 

vajadus kalendriaastas. Ravimite hulka kuuluvad: 

• külmaaerosool 
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• aktiveeritud süsi 

• Adrenalini inj 1mg/ml (epinefriin) 

• NaCl 

• haavaliim 

• glükoosi testribad 

• glükoositabletid 

• paratsetamool 500 mg 

• antihistamiinikum 

• salbutamool 

• kurgupastillid 

• külmageel 

• iivelduse ja seedehäirete vastane ravim (ingver vms) 

• haavasalv  

• palderjaniekstrakt 

• niisutavad silmatilgad 

• ülemiste hingamisteede haigusi leevendav preparaat 

• kiire glükoosigeel 1WW, üks fooliumpakend 

• vahend põletuse esmaabiks 

• Sodium Chloride B.Braun 0,9% infusioonilahus 

Korduvkasutusega meditsiiniseadmete ja tarvikute kulu agreteeritakse ühte gruppi 

järgmiselt: 

1) seadmed ja tarvikud 

Korduvkasutusega meditsiiniseadmete ja tarvikute kulu leidmisel arvestatakse piirhinda 

keskmise sisseostuhinna ja keskmise vajaduse alusel kalendriaastas. Korduvkasutusega 

meditsiiniseadmete ja tarvikute hulka kuuluvad:  

• vererõhuaparaat 

• glükomeeter 

• kuuldetoru 

• veenisulgur 

• lamp neelu vaatamiseks 

• termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks 

• kontaktivaba infrapuna termomeeter 

• luup 

• käärid 

• kaelatugi 

• termotekk 

• geelikott 

• elustamismask 

• esmaabi kohver 

• külmakapi termomeeter 

• ruumiõhu termomeeter 

• uuringulaud 
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• tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks 

• külmkapp 

• tilguti statiiv 

• lukustatav ravimikapp 

• tööriietus 

• vererõhuaparaadi mansetid 

• ambukott 

Riist- ja tarkvara kulu leidmisel arvestatakse piirhinda keskmise sisseostuhinna ja keskmise 

vajaduse alusel kalendriaastas. Riist- ja tarkvara hulka kuuluvad:  

• arvutikomplekt 

• kontoritarkvara 

• printer-skänner-koopiamasin 

• telefon 

• tarkvarakulud 

Juhtimiskulud moodustavad 12% kõikidest kuludest, kuid sealt on maha arvestatud 

arvutikomplekti, printeri ja telefoni maksumused. 

Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta arvutatakse, jagades kõikide kulude summa 

(personalikulu, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite kulu, korduvkasutusega 

meditsiiniseadmete ja tarvikute kulu ning muud ressursid) kalendriaastas 12 kuuga ning seejärel 

arvuga 600. 


