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Aruande eesmärk

• Eesmärk on saada ülevaade kõigi tervishoiuteenuse osutajate majandus-

tegevusest aruandeaastal, detailsemalt välja tuues tervishoiule omased näitajad.

•Majandusnäitajad võimaldavad analüüsida tervishoiuasutuste ja -ettevõtete 

majandustegevuse edukust ja arengut ajas ning tulude, kulude ja põhivara 

struktuuri teenuseosutajate liigiti.

• Andmeid kogutakse ja statistikat koostatakse Sotsiaalministeeriumi tellimusel.

•Majandustegevuse andmed on sisendiks Eesti tervishoiukulude arvutamisel. 

Laekumised füüsilistelt isikutelt e patsientidelt tervishoiuteenuste eest on 

oluline näitaja inimeste omaosaluse hindamisel tervishoius. 



Andmete avaldamine

• Tervishoiualase majandustegevuse aruande esitamise tähtaeg on 1. juuli.

•Majandustegevuse koondandmed avaldatakse 5 kuud hiljem, novembris TAI 

tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis https://statistika.tai.ee/

• Tervishoiuteenuse osutajate tulude, kulude ja põhivara koondandmed on 

avaldatud maakonna, teenuseosutaja ja omaniku liigi ning haiglate andmed ka 

haigla liigi järgi. 

• Eraldi on esitatud haiglavõrgu arengukava haiglate tulude ja kulude andmed.

• Põhivara liikumise andmetel arvutatakse tervishoiuinvesteeringute andmeid. 

Investeeringute ja tervishoiukulude andmeid edastab TAI rahvusvaheliseks 

võrdluseks ja need on avaldatud OECD andmebaasis.

https://statistika.tai.ee/


Andmete esitamine

• Aruandekohustuslased on kõik tervishoiuteenuse osutajad

• Aruanne täidetakse ja esitatakse tervishoiustatistika andmeedastuskeskkonnas 

A-veebis https://aveeb.sm.ee/

• A-veebi aruandes on rakendatud automaatselt summeerimist nendele ridadele, kus 

alaridade summa võrdub koondreaga. Need väljad on teistest eristatud sinise taustaga. 

Automaatselt summeeritud väärtust ei ole võimalik muuta.

• Haigekassa lepingupartnerite aruannetes täidab TAI haigekassa laekumiste andmed 

raviarvete järgi aprillikuu jooksul. Ette kuvatud andmed tuleb andmeesitajal üle 

vaadata ja vajadusel korrigeerida võimalike erinevuste tõttu majandusaasta aruandest. 

• TAI eeltäidab A-veebis ainult tühje aruandeid. Kui andmeesitaja on eelnevalt aruannet 

vaadanud ja salvestanud, siis eeltäitmist ei toimu.

https://aveeb.sm.ee/


Seos äriregistri majandusaasta aruandega

• Aruanne tugineb majandusaasta aruandel. Tervishoiualase majandustegevuse 

statistika koostamiseks on vajalikud detailsemad andmed, nt tulud rahastamisallika 

järgi, kulud meditsiinitarvikutele, -materjalidele, teistelt teenuseosutajatelt ostetud 

tervishoiuteenustele, põhivarana kajastatud meditsiiniseadmed.

• Äriregistrisse esitatud aastaaruandest on võimalus A-veebi aruandesse andmeid 

importida. Importida saab taksonoomia elementide andmeid konsolideerimata 

aruandest, kui aruande koosseisus on esitatud vastavad lisad.

• Äriregistrist imporditud andmed tuleb andmeesitajal üle vaadata, vajadusel parandada

ja lisada puuduolevad andmed.

• Kui A-veebi aruandes on autosummeeritavale väljale võimalik andmeid ka importida   

majandusaasta aruandest, siis A-veebis rakendub autosummeerimine.



Muudatused 2022. aruandeaasta aruandes

• Aruande näitajate nimetusi on ühtlustatud majandusaasta aruande 

taksonoomia elementide nimetustega või täpsustatud andmeesitajale 

arusaadavuse parandamiseks.

• Tulude tabelis on seoses kiirabi finantseerimise ja ravikindlustuseta isikute 

vältimatu ravi rahastuse üleviimisega haigekassasse tõstetud need näitajad 

riigieelarvest rahastatud teenuste alt haigekassast rahastatavate teenuste 

alla.

• Põhivarade liikumise tabelis on muudetud põhivara liikide järjestust 

sarnasemaks majandusaasta aruande lisadega.



Tabel 1. Tulud rahastusallika järgi

• Riigieelarvest

• Haigekassast – lepingupartnerite andmed on eeltäidetud – üle vaadata ja korrigeerida! 

• Kohalikust omavalitsusest

• Teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt tervishoiuteenuste eest

✓Juriidilised isikud: teised tervishoiuteenuse osutajad, rahvusvahelised 

organisatsioonid ning  mitte-tervishoiuteenuse osutajatest asutused ja ettevõtted

✓Füüsilistelt isikutelt (patsientidelt) laekumised liigiti: visiiditasu, voodipäevatasu, 

tasulised teenused, sh laekumised iseseisva õendusabi teenuse raames

• Muud tegevus-, äri-, finantstulud – ruumide renditulu, edasimüügiks ostetud kaupade 

müügitulu, tulu väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest



Tabel 2. Kulud

Äriregistri majandusaasta aruandest (MAA) on võimalik importida:

• Tööjõukuludest palgakulu ning sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse andmed 

MAA lisast “Tööjõukulud”;

• Põhivarade aruandeaasta kulumi andmed MAA lisadest  

“Kinnisvarainvesteeringud”, “Materiaalsed põhivarad” ja “Immateriaalsed 

põhivarad”;

• Muude majanduskulude koosseisust koolituskulude andmed MAA lisast 

“Mitmesugused tegevuskulud”;

• Aruandeaasta kasumi (kahjumi) / tulemi andmed MAA kasumi- või 

tulemiaruandest



Tabel 3. Põhivarade liikumine

• Kinnisvarainvesteeringud – kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa hoonest), mida 

hoitakse renditulu teenimise või väärtuse kasvu eesmärgil

• Materiaalsed põhivarad – sealhulgas meditsiiniseadmed ja nendest aruandeaastal 

kapitalirendiga soetatud seadmed

• Immateriaalsed põhivarad – sealhulgas arvutitarkvara

• Väljaminek (müük, mahakandmine, muud) soetusmaksumuses

• Sissetulek: lisaks ostudele ja parendustele ka sissetulek ümberliigitamisest teisest 

põhivara liigist

• Ümberliigitamine ühest põhivara liigist teise: väljaminek ühest põhivara liigist veerus 5 

Muud väljaminekud, liigitamine teise põhivara liiki veerus 2 Sissetulek



Tabel 3. Põhivarade liikumine: 
ümberliigitamine



Tabel 3. Põhivarade liikumise andmete 
import majandusaasta aruandest

Andmed majandusaasta aruande lisadest “Kinnisvarainvesteeringud”, “Materiaalsed 

põhivarad” ja “Immateriaalsed põhivarad”, kui need lisad ja vastavad 

taksonoomiaelemendid on esitatud:

• Põhivara väärtus aasta algul (= eelmise aruandeperioodi lõpul) soetusmaksumuses;

• Sissetulek – ostud ja parendused ning sissetulek lõpetamata ehituse 

ümberliigitamisest;

• Akumuleeritud kulum aruandeperioodi lõpul;

• Müüdud põhivara müügihinnas;

• Väljaminek (müük, mahakandmine) on TAI aruandes soetusmaksumuses, mitte 

jääkmaksumuses – andmeesitajal tuleb lisada puuduvad andmed!



Aitäh kõigile andmeesitajatele sisendi ja koostöö eest 

tervisestatistika koostamisel!

reet.nestor@tai.ee

Telefon: 659 3819
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