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Dokumenteerimine ja andmete edastamine tervise 
infosüsteemi (TIS)

• Dokumenteerimise kord – mida ja kuna tuleb TIS edastada

• Dokumenteerimise korra rikkumine – sanktsioonid

• Andmete laekumine TIS-i

• Andmekvaliteedi tagamise mehhanismid – vigade monitoorimine ja parandamine
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Miks andmed TIS kogutakse (TTKS §591 lg1)

TIS on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse 
tervishoiuvaldkonnaga seotud andmeid 

• tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, 

• tervishoiuteenuste kvaliteedi ja 

• patsiendi õiguste tagamiseks ning 

• rahva tervise kaitseks, 

• sealhulgas tervislikku seisundit kajastavate registrite pidamiseks,

• tervisestatistika tegemiseks ja 

• tervishoiu juhtimiseks

Dokumenteerimise kord – mida ja kuna tuleb TIS-i saata 

Üldine õiguslik alus, mida tuleb järgida dokumenteerimisel (TTKS §42 lg 1). Tervishoiuteenuse 
osutamise dokumenteerimisel on kohustuslik kasutada riigi 

infosüsteemi 

 klassifikaatoreid, 

 loendeid, 

 aadressiandmeid ja 

 tervise infosüsteemi standardeid 

 Standardi dokumendid sh standardi selgitavad juhendid, loendid jne on kättesaadavad 
Publitseerimiskeskuses http://pub.e-tervis.ee/. Kohustus on tervishoiuteenuse osutaja poolt 
tagada, et tema poolt saadetav dokument vastaks täpselt standardidokumendis toodud nõuetele 

 Õigusruumis on kõik TIS-i edastatavad dokumendid toodud ministri määruses: Tervise infosüsteemi 
edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord
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TTO kohustus taga andmete edastamine TIS-i

 Iga tervishoiuasutuse kohustus on tagada, et kõikide teostatud tööde kohta on esitatud 
asjakohane dokument TIS-i ning, et see dokument vastab standardile. Hetkel on kehtiv 
dokumentide loetelu, mida tuleb esitada TIS-i järgmine:

https://www.riigiteataja.ee/akt/122062016039?leiaKehtiv
Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis
Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis
Lisa 3 Saatekirja andmekoosseis
Lisa 4 Saatekirja vastuse andmekoosseis
Lisa 5 Ambulatoorse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis
Lisa 6 Statsionaarse haigusjuhtumi avamise teatise andmekoosseis
Lisa 7 Ambulatoorse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis
Lisa 8 Statsionaarse haigusjuhtumi lõpetamise teatise andmekoosseis
Lisa 9 Arengu hindamise teatise andmekoosseis
Lisa 10 Immuniseerimise teatise andmekoosseis
Lisa 12 Läbivaatuse teatise andmekoosseis
Lisa 13 Nõustamise teatise andmekoosseis
Lisa 14 Kasvamise teatise andmekoosseis
Lisa 15 Kiirabikaardi andmekoosseis
Lisa 16 Hambaravikaart
Lisa 17 Tervisedeklaratsioon
Lisa 18 Tervisetõend
Lisa 19 Saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule

Dokumenteerimise kord – mida ja kuna tuleb TIS saata 

Detailsem kohustus andmete edastamise aja osas vastaval teenuse 
tüübile:

 ambulatoorse tervishoiuteenuse kohta koostatud dokumendid - tööpäeva jooksul pärast 
asjakohase dokumendi kinnitamist tervishoiutöötaja poolt;

Nt: Ambulatoorne epikriis, hambaravikaart, kasvamise teatis jne

 statsionaarse tervishoiuteenuse koostatud dokumendid - viie tööpäeva jooksul pärast asjakohase 
dokumendi kinnitamist tervishoiutöötaja poolt;

Nt: statsionaarne epikriis

 saatekirja andmed - kohe pärast saatekirja vormistamist

 Kinnitamise aeg on tervishoiutöötaja otsus, mis väljendab hetke, kui 
tervishoiutöötaja ei täienda enam vastava haigusjuhuga seotud dokumentatsiooni 
või on lõpetamiseks patsiendi poolne põhjus. Vastav ajahetke ei ole õigusruumiga 
täpsemalt reguleeritud
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Mis juhtub, kui andmeid ei edastata või edastatakse 
ebakorrektselt

• Järelevalvet andmete edastamise osas sh andmete korrektse edastamise osas teeb 
Terviseamet
• Terviseametil on õigus teha ettekirjutusi sh rakendada sunniraha või vajadusel ka tegevusloast 

ilma jäämist

• Hetkel teeb E-tervise SA aktiivset koostööd Terviseametiga, et parenda andmehõivet ja 
andmekvaliteeti. Toimub pisteline kontrollimine kui ka konkreetse valdkonnapõhine kontrollime

• Andmekaitse Inspektsioon teeb täiendavat kontrolli tema haldusala kohustuste 
täitmise osas ja saab rakendada trahve 

• E-tervise SA kontrollib andmete edastamist Eesti Haigekassa (EHK) raviarvetel 
edastatud info vastu - EHK teeb selle põhjal vajadusel enda lepingu kohased 
tegevused lepingu täitmata jätmise osas

Andmekvaliteedi tagamise mehhanismid – vigade 
monitoorimine ja parandamine



dets-16

5

Andmete laekumine TIS-i

 E-tervise SA loob 
võimalused 
andmevahetuseks

 Loomise algselt fookus 
andmete TIS-i 
jõudmisel, mitte 
kvaliteedi kontrollimisel

 Algne TIS loomise 
eesmärk erineb 
tänasest

Mis on kvaliteetsed andmed TIS vaatest?

• Andmed on hea kvaliteediga, kui need vastavad konkreetse kasutaja vajadustele, et 
oma eesmärke saavutada

• TIS vaatest kvaliteetsed need tervise infosüsteemi laekuvad andmed, mis vastavad 
nii tehnilisele kui sisulisele andmevahetusstandardile

• Meditsiinidokumentide kvaliteedi all on võimalik vaadata täielikkust ja korrektsust 
sisuliste andmete vaatest kui ka on võimalik vaadata andmete kvaliteeti tehnilisest 
vaatest 

• TIS vaade andmete kvaliteedile erineb Tervise Arengu Instituudi või 
tervishoiutöötaja vaatest
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Miks TIS-i jõuavad vigased andmed?

• Erinevad põhjused, näiteks:

• Tehnilised vead protsessis, kuidas tervishoiuteenuse osutaja infosüsteem TIS-i 
dokumendi saatmiseks kokku paneb

• Tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide arendajate TIS 
andmevahetusstandardite mittetundmine ning sellest tulenevalt erinevused 
standardi ning tegeliku TIS-i edastatava dokumendi struktuuris

• Kasutaja poolt sisestamata jäänud väärtus, mis on andmevahetuse standardi 
mõttes kohustuslik andmeväli (aga tervishoiuteenuse infosüsteemis ei ole see 
kohustuslikuna märgitud ning kasutajal on võimalik dokument kinnitada ja TIS-i 
saata ka ilma)

• jm.

Andmete kvaliteedi olulisus

• Lisaks statistika võimaldamisele, on TIS andmete kvaliteet ka oluline 
selleks, et:

• Et teine tervishoiutöötaja, kes patsiendi andmeid vaatab, saaks sealt tema jaoks 
olulise informatsiooni kätte, muuhulgas, et see dokument avaneks tal tõrgeteta

• Et ei tekiks vigu ja tõrkeid teistes andmeid kasutavates teenustes 

näiteks terviseandmetele ligipääsu teenus Sotsiaalkindlustusametile, tervisetõendi 
koostamine, patsiendi aegkriitiliste andmete dokumendi koostamine

• Et patsient saaks näha tema kohta tervise infosüsteemi edastatud andmeid

• jm.
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Tervise infosüsteemi andmekontrollide võimalikud tasemed

Tehnilise 
kvaliteedi 
kontrollid

e. dokumendi 
tehnilise struktuuri 
kontrollid

Andmemudeli 
kontrollid

e. andmemudeli 
reeglite kontrollid 
(andmeelementide 
kohustuslikkus, 
klassifikaatori 
kontrollid)

„Loogilised 
andmekontrollid“ 

e. andmeelementide 
vaheliste seoste 
kontrollid 

TIS-is rakendatavad tehnilised ja sisulised kontrollid

• Tehnilised kontrollid vigade korral tagasi lükkamisega (ei võeta TIS-i vigast 
dokumenti vastu) – kehtib kõikidele peamistele dokumentidele:
• Ambulatoorne, statsionaarne, päevaravi ja sünniepikriis, saatekirja vastus, hambaravikaart, 

saatekiri ambulatoorsele vastuvõtule, saatekiri e-konsultatsioonile, immuniseerimise teatis (uus 
standard), HIV, nakkushaige ja nakkushaige kahtluse teatised 

• Vea korral kuvatakse dokumendi saatnud töötajale vastav veateade

• Ülejäänud dokumentide puhul on peal tehnilised kontrollid logimisega (st logitakse viga, kuid 
dokument võetakse vastu ilma hoiatuseta)

• Andmemudeli kontrolle on rakendatud osaliselt järgmistele dokumentidele:
• Ambulatoorne, statsionaarne, päevaravi epikriis, saatekirja vastus, immuniseerimise teatis (uus 

standard), HIV, nakkushaige ja nakkushaige kahtluse teatised
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Edasised plaanid tervise infosüsteemi poolel andmekvaliteedi 
tagamisega seoses

• Selleks, et tagada kvaliteetsed andmed tervise infosüsteemis, on vajalik 
andmekontrolle jooksvalt edasi rakendada

• Kõikide kontrollide kohene rakendamine tähendaks suurt hulka tagasi lükatud 
dokumente ning veel suuremaid andmehõive probleeme, mistõttu on oluline 
järkjärguline lähenemine

• On oluline, et tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide arendajad tegeleksid 
aktiivselt oma infosüsteemi poolel esinevate vigade parandamisega

• On oluline tervishoiuteenuse osutajate teadlikkuse tõstmine andmekvaliteediga 
seotud probleemidest

Statistika TIS-i laekunud dokumentide kohta

• Eesti E-tervise SA poolt loodud statistikamoodul võimaldab näha statistikat tervise 
infosüsteemi saadetud andmete kohta

• Sealhulgas on loodud võimalus pärida aruannet sisuliste vigade esinemise kohta
dokumentides

• Igal tervishoiuteenuse osutajal on samuti võimalik oma TIS-i saadetud andmete 
kohta saada ülevaade, st saada ligipääs statistikamoodulile
• Et kontrollida enda asutuse poolt TIS-i laekunud dokumentide hulka

• Et näha, kas nendes dokumentides on esinenud sisulisi kvaliteedi vigu

• Statistikamoodulile ligipääsu saamiseks on vajalik sõlmida leping                 
Täpsemat infot saab abi@e-tervis.ee
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Statistika TIS-i laekunud dokumentide kohta

Kontaktid

Küsimuste korral palume pöörduda Eesti E-tervise SA standardimise 
osakonna poole aadressil

standardimine@e-tervis.ee

Üldiste küsimuste korral aadressil

abi@e-tervis.ee või telefonil 694 3943

Katre Pruul
katre.pruul@e-tervis.ee

Mari Asser
mari.asser@e-tervis.ee


