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1) Sihtrühm: esmatasandi tervisekeskused, 

2) Kooskõlastamine ja informeerimine: rakendusjuhend on kooskõlastatud erialaseltsidega 

(EPS, EÕL Koduõdede Seltsing).. 

3) Avaldamise kanalid: haigekassa kodulehel, partnerite otseteavitus, erialaseltsid 

4) Juhendi või uue versiooni valmimisest teavitaja: haldurid 

5) Teavitajani info jõudmise eest vastutaja: ravikindlustushüvitiste osakond, esmatasandi 

paketi arenduse talitus 

6) Muutuste vajadus: perioodiline uuendamine vastavalt esmatasandi tervisekeskuste 

organisatoorse mudeli täienemisele ja/või muutumisele 

 

  



Rakendusjuhend koduõendusteenusele esmatasandi tervisekeskustes 

 

 

Esmatasandi tervisekeskuses (ETTK) koduõendusteenuse osutamisel lähtutakse järgmistest 

tingimustest: 

1) ETTKs koduõendusteenuse osutamine toimub üldise esmatasandi teenuste 

arendamise kontseptsiooni alusel. 

2) Koduõendusteenuse osutamiseks on vajalik koduõendusteenuse tegevusluba ja arsti 

saatekiri teenusele suunamise kohta. 

3) Koduõendusteenuse baasi (ehk ruumi) kulud on arvestatud ETTK taristu ruumi 

kulude hulka. 

4) Koduõendusteenuse osutamisel rakendatakse tervisekeskuse baasrahale koefitsiente, 

kui koduõenduse baas ei asu ETTK pinnal (ehk koduõendusteenuse osutamiseks on 

sõlmitud koostöökokkulepe teise juriidilise isikuga). Koefitsiendid on järgmised: 

1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99; 

2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99; 

3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0; 

4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0; 

5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0; 

6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0. 

5) Koduõendusteenuse osutamise miinimummaht perioodil 1.07.2018 – 31.12.2018 on 

ETTK kohta vähemalt ETTK nimistute arv korrutatud kalendrikuude arvuga (näiteks 

3 nimistuga ETTK puhul on minimaalne koduõenduse visiitide (ehk teenuse kordade) 

arv 3 nimistut *6 kalendrikuud = 18); 

6) Nõuded ruumide, sisseseade ja aparatuuri osas  - tervisekeskusesse mittekuuluva 

teenuseosutaja puhul on aluseks määrus Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt 

osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja 

ravimitele 

7) ETTKga töösuhtes oleva koduõe poolt teenuse osutamisel on aluseks tervisekeskusele 

kehtestatud ruuminõuded1. 

8) Teenust osutav koduõde peab olema registreeritud Terviseameti tervishoiutöötajate 

registris ja läbinud Eesti Õdede Liidu poolt tunnustatud koduõendusalase baaskoolituse 

vähemalt 112 tunni ulatuses ja alates 2015. aastast vähemalt 65 tunni ulatuses. 

9) Koduõendusteenuse osutamise alustamisel perioodil 01.07.2018 – 31.12.2018 võib 

teenust osutada ka koduõe baaskoolituse läbinud pereõde, kuid tagatud peab olema 

õe iseseisev vastuvõtt vastavalt sotsiaalministri määruses „Perearsti ja temaga koos 

töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend“ sätestatule ning  teenust osutava isiku tööaja 

määramisel tuleb arvestada Töölepingu seaduses sätestatud. 

10) Koduõe pädevust omav täiskoormusega töötav pereõde võib osutada ETTK-s 

koduõendusteenust tulenevalt Töölepingu seaduses sätestatust kuni 8 tundi nädalas 

(ehk kokku tööaeg võib olla 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise 

arvestusperioodi jooksul). 

                                                           
1 Hetkel vastavasisulist õigusakti ei ole kehtestatud. Juhul kui tekib, siis antud punkt kehtib. 

https://www.haigekassa.ee/haigekassa/organisatsioon/esmatasandi-teenuste-arendamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117012014011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012013015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012013015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/107122016012
https://www.riigiteataja.ee/akt/107122016012


11) Koduõde, osutades teenust ETTK-s, märgib raviarvele Vabariigi Valitsuse määruses 

„Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (TTL)“ kehtestatud teenuse: 

Koduõendusteenus (kood 3026) rakendustingimustega: 

• Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses 

rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust 

vähemalt viiele isikule. 

• Koodiga 3026 tähistatud teenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka 

kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja 

arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja 

meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed. 

12) Koduõendusteenuse eest tasutakse täiendavalt üldarstiabi rahastamise lepingu 

mahtudele ehk sarnaselt teiste tegevusfondi arvelt rahastatavate teenustega.  

13) Kolme nimistu kohta on koduõe koormus 1,02. Optimaalne minutite arv ühe 

täistööajaga personali kohta aastas on 91800 minutit3, seega optimaalne teenuste 

maht, arvestades teenuse keskmist osutamise aega (90 min) on, 1020. 

14) Koduõendusteenuse osutamisel on aluseks koduõenduse tegevusjuhend. 

15) ETTK tagab vajadusel oma nimistutesse kuuluvatele isikutele koduõendusteenuse 

kättesaadavuse kõikidel nädalapäevadel, sh laupäevad, pühapäevad ja riiklikud pühad. 

 

 

                                                           
2 https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Uudised/osaraport_2_terve_th_jaanuar_2015_teenusvajaduse_mudelid.pdf  
3 Siit on maha arvestatud puhkus, pühad, nädalavahetus ning koolitusaeg 60 tundi aastas. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122016013?leiaKehtiv
http://www.ena.ee/images/KUTSE_ARENG/Koduoenduse_tegevusjuhend_2015.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised/osaraport_2_terve_th_jaanuar_2015_teenusvajaduse_mudelid.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised/osaraport_2_terve_th_jaanuar_2015_teenusvajaduse_mudelid.pdf

