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Koolides kiirtestimise kokkuvõte 

17.-21. jaanuar 2022 

 

Põhijäreldused: 

• Positiivsete kiirtestide arv on võrreldes eelmise nädalaga enam kui kolmekordistunud – 

kokku tuvastati sel nädalal küsitlusele vastanud koolides 3899 positiivset kiirtesti 

(eelmisel nädalal 1231). Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse kokku 3321 õpilast 

ja 439 töötajat, kutsekoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse kokku 113 õpilast ja 26 töötajat. 

55% positiivsetest kiirtestidest on tuvastatud Harjumaa koolides. 

 

• Koole, kus polnud ühtegi positiivse kiirtesti tulemusega õpilast oli kokku 170 (eelmisel 

nädalal 252), neist 160 üldhariduskoolid (32% vastanutest) ja 10 kutsekoolid (33% 

vastanutest). 

 

• 40% küsitlusele vastanud üldhariduskoolides oli sel nädalal distantsõppele suunatud klasse. 

Kutsekoolides on vähemalt ühe õppegrupi distantsõppele suunanud 8 kooli. 

 

• Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides ligi 140 000 õpilast ja 24 000 töötajat, sh 128 039 

õpilast ja 21 967 töötajat üldhariduskoolides ning 12 260 õpilast ja 2226 töötajat 

kutsekoolides. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 81% õpilastest ja 87% töötajatest ning 

kutsekoolides 65% tasemeõppe õpilastest ja 79% töötajatest (mitte arvestades praktikal 

viibinud õpilasi). 

 

• Sarnaselt eelmisele nädalale testis valdav enamus koole sel nädalal kõiki õpilasi ja 

õpetajaid kaks korda nädalas, kuid paljudes koolides testiti lisaks täiendavalt õppekäigule 

minevaid klasse või neid klasse, kus oli eelmise testimisega leitud COVID-positiivseid 

õpilasi.  

 

• Endiselt on suurem osa koole korraldanud õpilaste kiirtestimise koolis. 

Üldhariduskoolides testib 52% vastanutest õpilasi koolis, 20% kodus ning 27% nii koolis kui 

kodus. Kutsekoolidest testib 19 kooli õpilasi koolis, 1 kool kodus ja ülejäänud 10 nii koolis 

kui kodus. Üldse ei testinud õpilasi sel nädalal 5 üldhariduskooli, kus õpilased olid 

distantsõppel. 

 

• Järeldused tuginevad 501 üldhariduskooli ja 30 kutsekooli andmetele (97% 

üldhariduskoolidest ja 94% kutsekoolidest). 
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1. Andmed edastanud koolid 

 

Reede õhtuse (21.01.22 kell 18:00) seisuga on 17.-21. jaanuari kiirtestimise andmed olemas 501 

üldhariduskoolist (97% kõigist üldhariduskoolidest) ja 30 kutseõppeasutusest (kutsekoole on 

kokku 32).   

 

 
 

 

2. Testimiskorraldus: testimiste ja testitute arvud, sihtrühmad, testimiskoht 

 

Kokku testiti küsitlusele vastanud koolides 140 299 õpilast ja 24 193 töötajat, sh 128 039 õpilast 

ja 21 967 töötajat üldhariduskoolides ning 12 260 õpilast ja 2226 töötajat kutsekoolides. Keskmiselt 

testiti üldhariduskoolides 81% õpilastest ja 87% töötajatest ning kutsekoolides 65% tasemeõppe 

õpilastest ja 79% töötajatest. Võrreldes eelmise nädalaga on testitute osakaal üldhariduskoolides 

pisut langenud ja kutsekoolides kasvanud. 

 
Tabel 1. Testitud õpilaste ja töötajate arvud üldharidus- ja kutsekoolides maakonniti. 

Maakond 
Üldhariduskoolid  Kutsekoolid  

Õpilased Töötajad Õpilased Töötajad 

Harjumaa 60 769 8676 3747 691 

Hiiumaa 808 197 47 28 

Ida-Virumaa 10 074 1970 2080 247 

Jõgevamaa 2474 605 115 49 

Järvamaa 2683 626 565 129 

Läänemaa 1746 401 438 86 

Lääne-

Virumaa 
5789 1236 470 65 
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Joonis 1. Vastanud koolide arv maakonniti
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Maakond 
Üldhariduskoolid  Kutsekoolid  

Õpilased Töötajad Õpilased Töötajad 

Põlvamaa 2084 474 129 61 

Pärnumaa 8217 1465 714 135 

Raplamaa 3304 738 281 97 

Saaremaa 3166 703 800 110 

Tartumaa 17 726 2724 2103 378 

Valgamaa 2606 637 171 9 

Viljandimaa 3826 882 600 141 

Võrumaa 2767 633 na na 

 

Vastavalt HTMi juhistele testis valdav enamus koole ka sel nädalal kõiki õpilasi ja õpetajaid 

kaks korda nädalas. Täpsema ülevaate testimiskordade arvust saab jooniselt 2.  

 

 
 

95% üldhariduskoolidest testis kõiki töötajaid ja õpilasi, kelle vanemad on testimiseks nõusoleku 

andnud. 10 üldhariduskooli testis ainult vaktsineerimata ja COVID-19 läbipõdemata õpilasi ja 

töötajaid, üksikud koolid jätsid testitute seast välja haiguse hiljuti läbipõdenud ning mõned koolid 

ei testinud kedagi või testisid ainult töötajaid, sest kõik õpilased olid suunatud distantsõppele.  

 

Kutsekoolidest 90% testis kõiki sel nädalal koolis viibinud õpilasi ja töötajaid. Ühes kutsekoolis 

testiti kõiki õpilasi, kuid ainult vaktsineerimata töötajaid ning ühes kutsekoolis on kiirtestid kõigile 

kättesaadavad ja testivad need, kes seda vajalikuks peavad. 

 

Enamuses koolides viiakse kiirtestimisi läbi koolis. Täpsema ülevaate sellest, kus õpilased kiirtesti 

läbi viivad, saab jooniselt 3.  
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3. Positiivsed testitulemused 

 

Kokku saadi küsitlusele vastanud koolides nädala jooksul 3899 positiivset kiirtesti tulemust 

(eelmisel nädalal 1231).  

 

Üldhariduskoolides oli kiirtesti tulemus positiivne 3321 õpilasel (eelmisel nädalal 990), neist 1481 

(45%) olid alla 12-aastased ja 1840 õpilast (55%) 12-aastased või vanemad. Koolitöötajate 

positiivseid kiirteste leiti üldhariduskoolides kokku 439, seega kokku tuvastati üldhariduskoolides 

sel nädalal 3760 positiivset kiirtesti. Võrreldes eelmise nädalaga on positiivsete testide arv 

üldhariduskoolides enam kui kolmekordistunud ning ühe nädalaga leiti rohkem COVID-

positiivseid, kui kogu novembrikuu testimistega kokku.  
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Kutsekoolides oli kiirtesti tulemus positiivne 113 õpilasel ja 26 töötajal, st kutsekoolides oli kokku 

139 positiivset testi, mida on samuti rohkem kui eelmisel nädalal (73 õpilast ja 19 töötajat, kokku 

92). 

 

 

 

Üldhariduskoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse 2,4% testitud õpilastest ja 1,8% 

töötajatest (eelmisel nädalal mõlemad 0,7%), kutsekoolides 0,9% õpilastest ja 1,2% 

töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 0,6% ja 0,8%). 
 

Tabel 2. Positiivsete kiirtestide arv maakonniti 

Maakond 

Üldharidus

koolide alla 

12-aastased 

õpilased 

Üldharidus

koolide 12+ 

õpilased 

Üldharidus

koolide 

õpilased 

kokku 

Kutse-

koolide 

õpilased 

Üldharidus

koolide 

töötajad 

Kutse-

koolide 

töötajad KOKKU 

Harjumaa 863 992 1855 39 235 12 2141 

Tartumaa 167 225 392 25 58 7 482 

Pärnumaa 104 121 225 7 22 0 254 
Lääne-

Virumaa 74 97 171 10 24 1 206 

Ida-Virumaa 55 87 142 2 14 2 160 

Võrumaa 43 48 91 NA 18 NA 109 

Läänemaa 40 53 93 1 10 1 105 

Raplamaa 24 41 65 15 11 0 91 

Järvamaa 29 34 63 5 8 2 78 

Viljandimaa 23 31 54 6 17 1 78 

Valgamaa 17 35 52 0 9 0 61 

Saaremaa 17 32 49 3 4 0 56 

Jõgevamaa 9 28 37 0 6 0 43 

Põlvamaa 5 13 18 0 1 0 19 

Hiiumaa 11 3 14 0 2 0 16 

 

73 113

19

26

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

10.-14.jaan 17.-21.jaan

Joonis 5. Positiivsete kiirtestide arv kutsekoolides

Õpilased Töötajad



6 
 

Ühtegi positiivset õpilast ei leitud kiirtestimisega 160 üldhariduskoolis ja 10 kutsekoolis ehk umbes 

kolmandikus vastanud koolidest. Enam kui 10 positiivse kiirtestiga õpilast oli nädala jooksul 57 

üldhariduskoolis ja 3 kutsekoolis, sh 20 üldhariduskoolis leiti nädala jooksul enam kui 30 positiivse 

kiirtestiga õpilast. 

 

 

4. Distantsõpe 

Vähemalt ühe klassi on distantsõppele suunanud 199 üldhariduskooli (40% vastanutest) ja 8 

kutsekooli (27%), sh 11 üldhariduskoolis olid vähemalt ühe päeva distantsõppel kõik õpilased. 

Täpset distantsõppel olnud õpilaste ja klasside/õppegruppide arvu andmed hinnata ei võimalda, 

sest koolid on vastanud küsimusele erinevalt – mõned on andnud teada ainult distantsõppel olevate 

klasside arvu ja mõned ainult õpilaste arvu, mõned on arvestanud ainult täies koosseisus distantsil 

olevaid klasse, mõni on aga lugenud ka üksikuid eneseisolatsioonis olevaid õpilasi.  

Kui siiski liita kokku kõik koolide esitatud andmed eelmisel nädalal vähemalt ühe päeva 

distantsõppel olnud klasside (kutsekoolides õppegruppide) ja õpilaste kohta, siis võib öelda, et 

distantsõppel on üle Eesti vähemalt 748 klassi ja 15 638 õpilast. 

 

5. Koolide täiendavad kommentaarid 

 

Üldhariduskoolidest lisas täiendava kommentaari 113 kooli ehk 23% kõigist vastanutest.  

 

Neist üle poole (62 kooli, 55%) väljendas muret kiirtestide peatse lõppemise pärast ja/või 

pahameelt teate üle, et järgmist tarnet enne veebruari lõppu oodata ei ole. 

 

Viljandimaa kool: „Juhul, kui koolid peavad hakkama ise kiirteste muretsema, on see meie 

kooli jaoks üsna keeruline - kõrgemad energiahinnad pingestavad koolide eelarveid.“ 

 

Lääne-Virumaa kool: „Kahetsusväärne, et ei ole leitud võimalust toimiva süsteemi 

kestmiseks - meie koolil saavad testid järgmisel nädalal otsa. Erikoolile, kuhu tulevad 

õpilased üle maakonna, lähimaakondadest, sotsiaalsete probleemidega peredest, peaks 

siiski riik leidma võimaluse piisava koguse testide tagamiseks.“ 

 

Jõgevamaa kool: „Kolmapäevane infokiri: Tuletame meelde, et hetkel koolidesse 

täiendavaid kiirteste ministeerium ei tarni. Väga tobe on kui riik paneb kohustusi (2x 

testimine, kiirtesti nõue peale isolatsioon), aga nende täitmise jätab kooli ja KOV kanda. 

Meie ja teiste koolide kogemus näitab, et testimisest on kasu ja seda tuleks jätkata.“ 

 

Tartumaa kool: „Palun - palun jätkake kiirtestimise toetamist koolides! See on olnud väga 

tänuväärne meede koolide lahti hoidmiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks.“ 
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17 vastanut täpsustas oma kooli testimise korda ja 16 vastanud ankeedi eelmisi vastuseid, nt 

testitulemusi või eneseisolatsioonis olevate õpilaste arvu. 

 

Tallinna kool: „Isolatsiooni oli sellel nädalal saadetud 18 klassi, mis on rohkem, kui pool 

klassikomplekte koolis. Õpilasi on hetkeseisuga koolis vaid 120. Õpetajad on ka 

haiguslehel“ 

 

Harjumaa kool: „Koolist puudus seoses erinevate haigestumiste ja isolatsiooniga u 120 

õpilast 258st. Haiguslehel oli sel nädalal 5 õpetajat.“ 

 

Tartumaa kool: „Jätkaksime edaspidi vaksineerimata isikute testimisega. Teistega enam 

mitte.“ 

 

Lääne-Virumaa kool: „Jätkame laustestimisega jaanuari lõpuni s.t kaks korda nädalas 

kõiki õpilasi ja koolitöötajaid.“ 

 

10% vastanutest kommenteeris või esitas küsimusi uue lihtsustatud karantiini korra kohta, sh oli 

korduvaks küsimuseks, kas 5. päeval kiirtestimiseks vajaliku testi peab võimaldama kool või on 

see õpilase/tema pere enda vastutus. 

 

Tallinna kool: „Kui nüüd muutus lähikontaktsete isolatsiooni kord ja PCR-testi asemel 

tehakse kodus kiirtest, siis kes selle kiirtesti peab hankima? Kool peab lähikontaktsele 

andma või lähikontaktse pere ise peab hankima? Samuti oleme mures, et HTM hetkel 

kiirteste juurde ei saada, samas ei ole ka koolipidaja eraldanud lisaressursse, et kiirteste 

kool hankida saaks. Kooli eelarvelised ressursid on aga piiratud, mistõttu kiirtestide 

hankimine ei saa olla vaid kooli oma vahenditest.“ 

 

Tallinna kool: „Ei tundu mõistlik lubada ainult kiirtesti alusel lapsi edaspidi kooli tagasi, 

kui klassis on olnud haigestunud õpilane. Kahjuks nüüd suurema haigestumise lainel on 

ilmnenud palju vastutustundetust, kus kiirteste kodus ei tehta (tihti ka põhjusel, et testid on 

otsas, sest teised pereliikmed on ära kasutanud ja ise uusi ei osteta asenduseks)  või 

tulemustest ei teavitata. Kooli saadetakse ka lähikontaktseid õpilasi, kui peres koroona jne. 

Praeguses olukorras 7 päevane isolatsioon ei toimi. Teade haigest tuleb hetkel ainult 

vanematelt ja seda ka tihti 6. või 7. päeval ja isolatsioon ei mõju midagi ning testi ka enam 

ei tehta, vaid tullakse rõõmsalt järgmisel päeval jälle kooli. Terviseamet on vist taas 

loobunud haigestunud õpilastest teavitamisest. Sellel nädalal on koolile teadaolevalt 18 

õpilast saanud positiivse PCR testi ja neist on tulnud info Terviseametist 1 juhul.“ 

Ida-Virumaa kool: „HTM on teatanud et pärast õpilase kokkupuudet viirusega nakatunuga 

tuleb jääda koju ja viiendal päeval teha uus kiirtest. Kui see on negatiivne, võib õpilane 

taas kooli naasta, kui mitte, siis tuleb minna tegema PCR-testi. See oleks edasiminek. 

Lähikontaktsetele kiirtest kaasa ja koju. 6.päeval kooli, kui terve. Jääb PCR testi 

järjekorras seismine ära, nakkuskolle koheselt laiali aetud.“ 

Pärnumaa kool: „Uus juhend on keeruline, tore oleks kui teeks skeemi.“ 
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8 vastajat tõi välja kiirtestide kvaliteediga seonduvaid probleeme, sh valepositiivseid/ 

valenegatiivseid teste ja mittetäielikke testikomplekte. 

 

Põlvamaa kool: „Kiirtestide komplektid on sageli halvasti komplekteeritud. Näiteks viieses 

pakis on ainult neli testpulka.“ 

 

Tartumaa kool: „Saime ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui suletud kasti avades selgus, et 

kasti keskel oli 2 karpi pandud mitte rõhtselt, vaid püsti asendis ja seetõttu oli 

täiskomplektses kastis kaks testikarpi vähem. Ka testikarpides on ebatäpsusi- komplekti 

osiseid ei ole kõiki võrdsel arvul, kõige enam on siiski puudu testreid.“ 

 

Tartumaa kool: „Kolm õpilast said valepositiivse tulemuse (PCR negatiivne). Selle 

testipartiiga on seda juhtunud juba 5 korda.“ 

 

5 vastajat väljendas kommunikatsiooniga seonduvaid ootusi, 5 vastajat väljendas tänu kiirtestimise 

võimaldamise pärast. 

 

Harjumaa kool: „Info, et ministeerium teste enam ei jaga, on ootamatu ja nõuab taas kord 

väga kiireid ümberkorraldusi. Samuti on endiselt puudu ametlik info selle kohta, millised 

on reeglid kahe päeva pärast ehk esmaspäeval.“ 

 

Tartumaa kool: „Koolid ootavad väga selgust ja kaalutletud tegutsemist.“ 

 

Viljandimaa kool: „Aitäh testimisvõimaluse eest!“ 

 

Valgamaa kool: „Oleme väga tänulikud, et saame testida, sest meie kooli tulevad õpilased 

erinevatest töökohtadest kokku.“ 

 

Kutsekoolidest lisas täiendavaid kommentaare 9 vastajat, peamiselt puudutasid kommentaarid 

testimiskorralduse täpsustusi. Näiteks: 

 

• „Mitmed õpperühmad on ettevõtte praktikal, neid me ei testi.“ 

• „Sel nädalal oli 8 õpperühma koolist väljas ettevõttepraktikal. Lisaks ei testitud neid 

mittestatsionaarse õppe õpilasi, kellel ei olnud sel nädalal kontaktõppe tunde.“ 

• „Töötajatel/õpilastel on käes testikomplektid (5 tk.), mida kasutatakse mitmel nädalal. 

Kindlasti testime lähikontaktseid õpilasi ja töötajaid, eriti neid, kes pole viiruse vastu 

vaktsineeritud või läbipõdenud“ 

• „Kolme gruppi milles avastati kas positiivsed õpilased või toimusid lõimitud tunnid 

positiivsete õpilastega, testiti igapäevaselt esmaspäevast neljapäevani.“ 

• „Väga vajalik, et testimisega jätkame.“ 


