
COVID-19 vaktsineerimise eest täiendava tulemustasu arvutamise metoodika ja 

tasumise kord 

 

Kriteeriumid ja metoodika on kehtestatud Eesti Haigekassa juhatuse otsusega nr 503 ja selle 

muudatusega nr 018.  

Tulemustasu makstakse järgnevalt kirjeldatud kriteeriumide alusel vastavalt tulemuste 

tegelikule saavutamisele: 

1. Tulemustasu üldarstiabi teenuse osutaja kõigi nimistute vähemalt ühe doosiga 

hõlmatuse tagamise eest erinevates vanuserühmades kokku lähtuvalt COVID-19 

vaktsineerimise rakenduskavas1 seatud eesmärkidest: 

a. 12+ vanuserühmas alates 70% hõlmatusest; 

b. 60+ vanuserühmas alates 80%; 

c. 16-17 aastaste vanuserühmas hõlmatusest alates 70%; 

d. 18+ vanuserühmas hõlmatus alates 80%. 

 

Metoodika:  

Punktide jaotuse skeem kriteerium 1 puhul: 

Vanusrühm Vanusrühmas saavutatud hõlmatusele vastav 

punktide jaotus  

a) 12+ vanuserühmas alates 70% - 5 punkti 

80% - 10 punkti 

90% - 15 punkti 

b) 60+ vanuserühmas alates 80% - 5 punkti 

85% - 10 punkti 

90% - 15 punkti 

c) 16-17 aastaste vanuserühmas alates 70% - 5 punkti 

80% - 10 punkti 

90% - 15 punkti 

d) 18+ vanuserühmas alates 80% - 5 punkti 

85% - 10 punkti 

90% - 15 punkti 

 

Arvesse võetakse kõik COVID-19 vaktsiini esimeste doosidega vaktsineerimised kuni 

31.12.2021 ning kokkuvõtted tehakse 31.12.2021 seisuga. Hõlmatuse arvutamise aluseks on 

nimistute suurused 31.12.2021 seisuga ja tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimisteatiste 

andmed 31.12.2021 seisuga. Haigekassa teeb arvutuse 03.01.2022, hiljem laekunud 

immuniseerimisteatiste andmeid arvesse ei võeta.  

 

 
1 20211116_covid19_vaktsineerimise_rakenduskava.pdf (sm.ee) 

https://www.sm.ee/sites/default/files/20211116_covid19_vaktsineerimise_rakenduskava.pdf


2. Tulemustasu üldarstiabi teenuse osutaja kõigi nimistute vähemalt ühe doosiga 

vaktsineerituse hõlmatuse kasvu eest vanuserühmas 12+ perioodil 30. september 

kuni 31. detsember 2021. 

Metoodika:  

Punktide jaotuse skeem kriteerium 2 puhul: 

Hõlmatuse kasv  Punktid 

a) 3-4,9 % 1 

b) 5-6,9 % 3 

c) >7 % 6 

 

Arvesse võetakse kõik COVID-19 vaktsiini esimeste doosidega vaktsineerimised perioodil 

30.09.2021 kuni 31.12.2021 ning kokkuvõtted tehakse 31.12.2021 seisuga. Hõlmatuse 

arvutamise aluseks on nimistute hõlmatused vähemalt ühe süstiga 30.09.2021 ja 31.12.2021 

seisuga ja tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimisteatiste andmed 31.12.2021 seisuga. 

Haigekassa teeb arvutuse 03.01.2022, hiljem laekunud andmeid arvesse ei võeta. 

 

3. Tulemustasu maakondliku hõlmatuse saavutamisel vastava maakonna 

perearstidele: 

a. Üle 80% vähemalt ühe doosiga hõlmatuse saavutamise eest vanuserühmas 

12+; 

b. Oma maakonna nimistute vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise hõlmatuse 

kasvu eest vanuserühmas 12+ perioodil 30. septembrist kuni 31. 

detsembrini 2021. 

Metoodika:  

Punktide jaotuse skeem kriteerium 3a puhul vastavalt maakonnas hõlmatuse eesmärgi 

saavutamisele vanusrühmas 12+: 

Saavutatud hõlmatus Punktid 

80% 5 

85% 10 

90% 15 

 

Punktide jaotuse skeem kriteerium 3b puhul vastavalt maakonna nimistute hõlmatuse kasvule 

vanusrühmas 12+: 

Hõlmatuse kasv  Punktid 

a) 3-4,9 % 1 

b) 5-6,9 % 2 

c) >7 % 3 

 

Arvesse võetakse kõik COVID-19 vaktsiini esimeste doosidega vaktsineerimised kriteeriumi 

3a puhul kuni 31.12.2021 ja kriteeriumi 3b puhul perioodil 30.09.2021 kuni 31.12.2021. 

Kokkuvõtted tehakse 31.12.2021 seisuga. Hõlmatuse arvutamise aluseks on tervise 



infosüsteemi edastatud immuniseerimisteatiste andmed 30.09.2021 ja 31.12.2021 seisuga ja 

elanike andmed rahvastikuregistris maakondade lõikes 30.09.2021 ja 31.12.2021 seisuga. 

Haigekassa teeb arvutuse 03.01.2022, hiljem laekunud andmeid arvesse ei võeta. 

 

4. Tulemustasu osalemise eest kogu esmatasandi panuses elanikkonna 

vaktsineerimisega hõlmatusse (üldarstiabi osutaja kohta keskmine süstide arv, nii 

esmased kui tõhustusdoosid), kui üldarstiabi teenuse osutaja kohta keskmine 

süstide kogus on vähemalt: 

a. keskmine; 

b. keskmine+10%; 

c. keskmine+20%. 

Punktide jaotuse skeem kriteerium 4 puhul vastavalt üldarstiabi teenuse osutaja panusele 

(keskmine süstide arv) elanikkonna vaktsineerimisega hõlmatusse võrreldes kogu esmatasandi 

panusega: 

Keskmine süstide arv võrreldes kogu 

esmatasandi panusega 

Punktid 

a) keskmine 5 

b) keskmine + 10% 10 

c) keskmine + 20% 15 

  

Arvesse võetakse kõik COVID-19 vaktsiini esimeste doosidega vaktsineerimised kuni 

31.12.2021 ning kokkuvõtted tehakse 31.12.2021 seisuga. Hõlmatuse arvutamise aluseks on 

tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimisteatiste andmed 31.12.2021 seisuga. Haigekassa 

teeb arvutuse 03.01.2022, hiljem laekunud infot arvesse ei võeta. 

 

5. Üldarstiabi teenuse osutaja tulemustasu nimistu- ja tegevuskohavälise töö eest 
5.1. Tulemustasu, kui nimistuvälised COVID-19 vaktsiinisüstid moodustavad enam kui 

10% asutuses tehtud süstide koguarvust 

Metoodika: COVID-19 vaktsineerimise täiendavaks tasuks on 1000 eurot, kui üldarstiabi 

teenuse osutaja poolt teostatud nimistuvälised COVID-19 vaktsiinisüstid moodustavad enam 

kui 10% asutuses tehtud COVID-19 vaktsiinisüstide koguarvust. Arvesse võetakse kõik 

COVID-19 vastased vaktsineerimised perioodil 28.12.2020-31.12.2021 ning kokkuvõte 

tehakse 31.12.2021 seisuga. Süstide arvestuse aluseks on üldarstiabi teenuse osutaja poolt 

tervise infosüsteemi edastatud immuniseerimisteatiste info 31.12.2021 seisuga ning nimistusse 

kuulumise andmed 31.12.2021 seisuga. Osakaal leitakse valemiga: nimistuväliste süstide arv 

jagatud asutuse kogu süstide arv. 

 

5.2. Tulemustasu, kui üldarstiabi teenuse osutaja on vaktsineerimiskeskus või 

vaktsineerinud väljaspool tegevuskohta 

Metoodika: COVID-19 vaktsineerimise täiendavaks tasuks on 1000 eurot, kui üldarstiabi 

teenuse osutaja on tegutsenud COVID-19 vaktsineerimiskeskusena või viinud COVID-19 



vaktsineerimisi läbi väljaspool oma tegevuskohta. Tasu maksmise aluseks on Haigekassa 

andmed vaktsineerimiskeskuste kohta ja üldarstiabi teenuse osutaja poolt Haigekassale esitatud 

andmed väljaspool tegevuskohta COVID-19 vaktsineerimiste läbi viimise kohta. Kokkuvõtted 

tehakse 31.12.2021 seisuga. Tervisekeskuste puhul, mille koosseisu kuulub mitu juriidilist 

isikut, jaotatakse täiendav tasu 1000 eurot võrdselt jagatuna koosseisu kuuluvate juriidiliste 

isikute arvuga.  

 

6. Tulemustasu vaktsineerimist toetavateks lisategevusteks 

6.1. Tasu täiendava tööjõu kaasamise eest  

Metoodika: Täiendavaks tasuks on 2000 eurot üldarstiabi teenuse osutaja kohta, kui ta on 

võtnud perioodil 01.10.2021-31.12.2021 vaktsineerimist toetavate lisategevuste läbiviimise 

jaoks täiendavat personali mahus minimaalselt 120 tundi kogu perioodi jooksul. Tasu maksmise 

aluseks on üldarstiabi teenuse osutaja poolt Haigekassale 31.12.2021 seisuga esitatud andmed.  

6.2. Tasu täiendavate tegevuste eest patsientide teavitamiseks (kõned, SMSid) 

Metoodika: Täiendavaks tasuks on 500 eurot, kui üldarstiabi teenuse osutaja on perioodil 

01.10.2021-31.12.2021 teinud täiendavaid kulutusi kõnedele või SMSidele patsientide 

teavitamiseks COVID-19 vaktsineerimisest. Tasu maksmise aluseks on üldarstiabi teenuse 

osutaja poolt Haigekassale 31.12.2021 seisuga esitatud kuludokumendid, mis tõendavad 

lisakulutuste tegemist võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.  

 

7. Tulemustasu üleriigilise digiregistratuuriga liidestumise ja seal aegade broneerimise 

võimalikkuse eest 

Metoodika: Täiendavaks tasuks on 200 eurot, kui üldarstiabi teenuse osutaja on enne 

31.12.2021 liidestunud üleriigilise digiregistratuuriga ning seal on võimalik aegu broneerida. 

Tasu maksmise aluseks on TEHIKu andmed 31.12.2021 seisuga üleriigilise digiregistratuuriga 

liidestumise ja aegade broneerimise võimalikkuse kohta.  

 

8. Tulemustasu üldarstiabi teenuse osutajale avalikus meedias vaktsineerimisprotsessi 

toetamise ja vaktsineerima ärgitamise eest 

Metoodika: Täiendavaks tasuks on 500 eurot, kui üldarstiabi teenuse osutaja või tema personal 

on perioodil 01.10.2021-31.12.2021 toetanud COVID-19 vaktsineerimise protsessi avalikus 

meedias (tele, raadio, kohalik meedia, üleriigilise levikuga meedia, online meedia) andes 

pikemaid intervjuusid, osaledes tele- või raadiosaadetes (nt Postimehe või Delfi otsestuudio, 

Terevisioon vms), avaldades pikemaid artikleid vms. Kriteeriumit ei loeta täidetuks üksikute 

lühikeste meedias avaldatud kommentaaride või sotsiaalmeedia postituste alusel. Tasu 

maksmise aluseks on üldarstiabi teenuse osutaja poolt Haigekassale esitatud andmed. 

Kokkuvõtted tehakse 31.12.2021 seisuga. Haigekassale jääb õigus esitatud andmete põhjal 

otsustada, kas kriteerium lugeda täidetuks või mitte.  

 



Tasumine: Kriteeriumide 1–8 alusel makstava tulemustasu eelarve maht kokku on 4,7 miljonit 

eurot.  

Kriteeriumide 5-8 põhjal arvutatakse teenuseosutajate fikseeritud tulemustasud. Kriteeriumide 

1-4 tulemustasude arvutamiseks lahutatakse kogu tulemustasu eelarvest (4,7 miljonit eurot) 

fikseeritud tulemustasude summad (kriteeriumide 5-8 täitmine). Lahutustehte järel saadud 

summa jagatakse teenusosutajate vahel vastavalt kriteeriumide 1-4 saadud punktiskoorile. 

Kriteeriumide 5-8 arvutatud tasu ning kriteeriumide 1-4 punktiskoori põhjal arvutatud tasu 

summad liidetakse ning saadakse teenuseosutaja kogu tulemustasu summa. Tulemustasu 

makstakse teenuseosutajale välja 2022. aasta veebruaris. 

 

 


