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TEHIK 
struktuur

abi@tehik.ee

Üldkontakt: 7943 900 Kasutajatugi: 7943 943

E-teenuste 
juhtimise 
osakond Andmeanalüüti

ka osakond
(sh standardimine, 

andmehõive, 
andmekvaliteet)

Infoturbe 

osakond

Infosüsteemi-
halduse 
osakond

Üldosakond

Dokumenteerimise kord 
mida ja millal tuleb TIS-i (tervise infosüsteemi) 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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Detailsem kohustus andmete edastamise aja osas vastavalt teenuse tüübile:

Ambulatoorse tervishoiuteenuse kohta koostatud dokumendid –

tööpäeva jooksul pärast asjakohase dokumendi kinnitamist tervishoiutöötaja poolt;

Nt: ambulatoorne epikriis, hambaravikaart, kasvamise teatis jne

Statsionaarse tervishoiuteenuse kohta 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 ajahetk ei ole õigusruumiga täpsemalt reguleeritud

Dokumenteerimise kord 
mida ja millal tuleb TIS-i saata 

TTO kohustus tagada 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/13349775?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

Lisa 20 Surmateatis (lisandub 2018)

Lisa 21 Surma põhjuse teatis (lisandub 2018)

Lisa 22 Perinataalsurma põhjuse teatis (lisandub 2018)
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Andmete laekumine TIS-i

*  Dokumentide laekumine perioodil 1. jaanuar – 6. november 2017

TIS andmehõivega seotud tegevused 
2017 - 2018

• Tegeleme otsesuhtlusega, et kaardistada, mis põhjustel 

andmeid ei edastata. Eesmärk on analüüsi põhjal kokku 

panna nt teavitustegevuse vajadus, koolituse vajadused 

jne

 Perearstide esmane tagasiside andmeedastusega seoses taandub tihti sellele, et 

tervishoiutöötajate oma töölaud ei võimalda andmeid mugavalt TIS-ist pärida, 

mistõttu ei peeta mõistlikuks kõiki andmeid TIS-i edastada. Tulem: ettepanekud 

arendajatele.

 Tagasisides kajastuvad veel ka põhimõttelised seisukohad, miks ei edastata kõiki 

andmeid ja tehakse valik nn „oluliste“ diagnooside saatmise kohta.  

 Teatud määral on ka teadmatust ja hirmu kasutada elektroonilisi vahendeid. 

• Andmehõive hindamise aluseks on epikriiside edastamine TIS-i

võrrelduna Haigekassale esitatud ravijuhtudega.

2017. aastal on olnud fookuses perearstide andmeedastus – antud tegevus jätkub 

ka 2018. aastal
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2018. aastal lisanduvad fookused ja 
tegevuste eesmärk

Lisandub fookus hambaravikaartide ja õendustöötajate poolt edastatud 

dokumentide vaatest.

EHL memorandumi vaatest varasemate standardite versioonide 

kasutuselevõtt, et tagada riigi poolt algatatud projekti juurutamine. 

Tegevuste vajadus ja eesmärk on tagada:

• vajalikud kliinilised andmed ravitööks (sh vältimaks dubleerivaid uuringuid ja analüüse)

• andmed teiseste teenuste jaoks (näiteks töövõime hindamise protsess on ajaliselt pikem 

ja eeldab Töötukassalt lisaressurssi arstiga täiendava kontakti loomisel)

• andmed riikliku statistika jaoks (madal andmehõive ei võimalda kokku panna õigeid 

aruandeid, mis eeldab, et tervishoiutöötajad täidavad eraldi aruandevorme)

• vastavus õigusregulatsioonile

Perearstide ambulatoorsete epikriiside
edastus TIS-i 2017
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Hambaravi statistika

Alates 1.juulist 2015 on hambaarstidel kohustus saata ravi käigus 

tekkinud andmeid TIS-i elektroonilise hambaravikaardi koosseisus

ASUTUSI KOKKU 550

 Mais esitas hrk 311 asutust

 Juunis esitas hrk 299 asutust

 Juulis esitas hrk 271 asutust

 Augustis esitas hrk 296 asutust

 Septembris esitas hrk 317 asutust

 Oktoobris esitas hrk 314 asutust

TIS-i edastatavate dokumentide 
standardite versioonid

TEHIK-ul on võetud fookusesse uute standardiversioonide

kiirem kasutuselevõtt tervishoiuteenuse osutajate 

infosüsteemide arendajate poolt

Vanade standardite versioonide kasutamine:

 ei võimalda tihti struktureeritud andmete edastamist

 ei sisalda piisavalt detailseid välju erinevate kliiniliste andmete 

edastamiseks

 ei võimalda andmeid piisavalt automaatselt töödelda

 ei taga piisavalt detailseid andmeid teiste teenuste vaatest (näiteks 

teenus Sotsiaalkindlustusametile, Töötukassale)
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Viimase standardikogumiku 
rakendamine statsionaarne epikriis

Asutuste vaatest esitab 

36 asutusest 16 TTO-d.

Dokumentide koguarvu vaatest 

esitati 

18 497 edastatud dokumendist 

uues versioonis 3717

dokumenti.

2017. aasta oktoobri seisuga esitatakse standardi kogumiku 6.0/6.1 

statsionaarse epikriisi versioone järgmiselt:

Viimase standardikogumiku 
rakendamine ambulatoorne epikriis

Asutuste vaatest esitab 

664 asutusest 51 TTO-d.

Dokumentide koguarvu vaatest esitati 

387 808 edastatud dokumendist 

uues versioonis 48 639 dokumenti.

2017. aasta oktoobri seisuga esitatakse standardi kogumiku 6.0/6.1 

ambulatoorse epikriisi versioone järgmiselt:

12%

88%

AMB. EPIKRIISI
ESITAMINE

Realiseeritud 6.0 Varasemad versioonid

7%

93%

AMB. EPIKRIISI 
ESITAMINE

realiseerinud 6.0
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Varasemad projektid, mida TTO-d ei ole arendanud enda 
infosüsteemides

Projekt/Teenus Standardi  aasta Milleks loodi ja mis sellest sõltub

Uneapnoe määramine
(tervisetõendi 
teenuses)

Juuni 2016 (kogumik 6.0) • Juhtimisõiguse aluseks oleva tervisekontrolli üks oluline diagnoos/uuring tulenevalt 
Euroopa Liidu direktiivist ja kehtivast määrusest

E-immuniseerimispass Juuni 2016 (kogumik 6.0) • Immuniseerimise info elektroonilisele kujule viimine
• Aegkriitilistes andmetes õige info (kiirabi jne)
• Patsiendile immuniseerimispassi teenuse pakkumine

Jämesoolevähi 
skriiningu vastus VSR-
ile (vähi sõeluuringute 
register) edastamiseks 
(TAI)

Juuni 2016 (kogumik 6.0) • VSR registri toimimine jämesoolevähi skriiningu läbiviimiseks ja tulemuste 
hindamiseks

• Struktureeritud kujul uuringu vastuste edastamine – alus kiiremate päringute 
kuvamiseks, otsustustoeks

• Haigekassa juhitud teenus, lepinguga kohustati ja osaliselt arend. TTO-del tehtud

NAKIS 
(nakkushaiguste
register) teatised (TA)

Dets 2015 (kogumik 5.2) • NAKIS (Terviseameti) registri toimimine otse arsti töölaualt, muu hulgas TIS baasilt 
andmete edastamise võimalus (paber, veeb, TIS vahendusel)

• Osaliselt arendused TTO-del tehtud

Vähisõeluuringute 
registri toimimiseks 
vajalikud uuringu 
vastuste andmed (TAI)

Juuli/oktoober 2014 
(kogumik 5.0, muudetud 
5.1)

• VSR registri toimimine emakakaela vähi skriiningu läbi viimiseks ja tulemuste
hindamiseks

• VSR registri toimimine rinnavähi skriiningu läbi viimiseks ja tulemuste hindamiseks
• Struktureeritud kujul uuringu vastuste edastamine - alus kiiremate päringute 

kuvamiseks, otsustustoeks
• Osaliselt arend. TTO-del tehtud, aga esitatakse enamasti vana standardil (vaba tekst)

E-labor Juuli/okt 2014 (kogumik 
5.0, muudetud 5.1)

• Laborianalüüside struktureeritud kujul edastamine.
• Eeldus kiiremate ja mugavamate päringute tegemist arstile
• Alus otsustustoe realiseerimiseks, osaliselt TTO-del tehtud (ITK, TÜK, PH, Synlab, 

Rakvere)

Hambaravikaart Juuli/okt 2014 (01.2015)
(kogumik 5.0, muudetud 
5.1)

• Elektroonilise hambaravikaardi loomiseks patsiendile
• Hambaravis tehtud info kuvamine teistele arstidele, ca 55% asutustest kasutusele 

võtnud

Struktureeritud 
objektiivne leid

Aprill 2014 (kogumik 4.0) • Tervisekontrolli käigus struktureeritud tulemuste kuvamiseks
• Puude määramise ja töövõime hindamise alusandmed 
• Näiteks Pereast2 (80% perearstidest kasutab Medisofti toodet) ei ole realiseerinud, kogu tekst on 

vabatekstina.

1. Tervise infosüsteemi avaldatud standard tuleb TTO-de poolt rakendada 

hiljemalt 1 aasta selle avaldamisest TEHIK-u publitseerimiskeskuses, kui 

projektist või õigusruumist ei tulene teistsugune kokkulepe. 

2. Avaldatud loendi või klassifikaatori rakendamise tähtaeg jäetakse TEHIK-u

poolt enamikel juhtudel TTO poolt otsustada. Erandjuhul määratakse 

rakendamise tähtaeg kokkuleppel seotud osapooltega ning kasutusele 

võtmise kuupäev avaldatakse publitseerimiskeskuses koos vastava loendi 

või klassifikaatori materjalidega.

3. Alates 2019. aastast viiakse sisse põhimõte, et TIS toetab iga 

dokumendistandardi 3 viimase versiooni vastuvõtmist. Varasemad 

versioonid lükatakse TIS-i poolt tagasi ja andmete esitaja on kohustatud 

seadusega pandud ülesande täitmiseks edastama andmed uuemal 

standardi versioonil.

Koostöömemorandum
Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja 
Heaolu Infosüsteemide Keskus, Eesti Haiglate Liit
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Koostöömemorandum
Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja 
Heaolu Infosüsteemide Keskus, Eesti Haiglate Liit

4. Kõik osapooled peavad andmekvaliteedi tõstmist oluliseks, rakendades

täiendavaid ja regulaarseid andmekontrolle andmevahetuses (sh nii TIS-i

kui TORU-ga);

5. TEHIK-u publitseerimiskeskuses avaldatud ja TIS-i poolel rakendatud

andmekontrollid tuleb lisaks rakendada saatva asutuse infosüsteemi

poolel eesmärgiga vähendada TIS-i poolel standardile mitte vastavuse

tõttu tagasilükatud dokumentide arvu.

TIS andmete kvaliteet

Üldise definitsiooni kohaselt on andmed hea kvaliteediga, kui 

need vastavad konkreetse kasutaja vajadustele, et oma 

eesmärke saavutada

TIS-i vaatest on TIS-i laekuvad andmed kvaliteetsed, kui need 

vastavad nii tehnilisele kui sisulisele andmevahetusstandardile

TIS-i andmete üha laiem kasutamine eeldab kvaliteetseid 

andmeid 
Näiteks lisaks kliinilises töös kasutamisele ka puude ja töövõime 

hindamine, riiklik statistika, Haigekassa ja Terviseameti poolne 

järelevalve TIS-i andmete pealt
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TIS andmete kvaliteet

Selleks, et tagada kvaliteetsed andmed TIS-is, 

on vajalik andmekontrollide rakendamine dokumendi edastamisel TIS-i

Eesmärk rakendada kontrolle järjepidevalt, kuid vähehaaval - kõikide 

kontrollide kohene rakendamine tähendaks suurt hulka tagasi lükatud 

dokumente ning veel suuremaid andmehõive probleeme, mistõttu on 

oluline järkjärguline lähenemine

Oluline on suhtlus tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide 

arendajatega ning aktiivselt infosüsteemide poolel esinevate vigade 

parandamine

Oluline on tervishoiuteenuse osutajate

teadlikkuse tõstmine andmekvaliteediga seotud probleemidest

Aitäh!
Standardimisega seotud küsimused 

standardimine@tehik.ee

Üldised küsimused või infopäringud

abi@tehik.ee, 794 3943


