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Tervishoiustatistika aruannete veebikoolitus



Tegevuslubade järgi kohustamine
Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 47 järgi on kõik tegevusluba omavad 

tervishoiuteenuse osutajad kohustatud seaduse § 56 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuete kohaselt 

koostama tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruandeid ning esitama need 

Sotsiaalministeeriumi või sotsiaalministri määratud asutusele. Selleks asutuseks on Tervise Arengu 

Instituut.

• Aruannete esitamise kohustus lisatakse vastavalt tegevusloa liigi ja sellel märgitud teenuste järgi.

• Aruannete esitamise kohustus lisatakse olenemata sellest, kas TTO vastaval aastal tegutses ja osutas

tervishoiuteenust või mitte. 

• TTO on aruandekohuslane seni kuni on olemas kehtiv tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba. TTO 

arvatakse aruandekohustuslaste nimekirjast välja siis, kui tal enam ühtegi kehtivat tegevusluba ei ole.

• Kehtiva tegevusloaga TTO arvatakse aruandekohustuslaste nimekirjast välja ka juhul kui TTO on 

Äriregistrist kustutatud ehk kui asutus on oma tegevuse juriidiliselt lõpetanud.



A-veebi esileht 



“Tervishoiutöötajad” täitmine

Aruande päises on juhend ja 
Exceli vorm

Kommentaari märkige
vigade seletus või muu
oluline märkus

Ei osutanud teenust või  
antud juhul ei olnud 
töötajaid



“Tervishoiutöötajad” täitmine

I variant 
Lae alla vorm Excelis, täida
ära ja salvesta arvutisse.

Vajuta nupule “Choose File”, 
otsi üles täidetud 
aruandevormi fail, mille 
omale arvutisse salvestasid
ja andmetega täitsid, vali see 
ja vajuta nupule “Impordi”

II variant 
Käsitsi aruande täitmiseks 
salvesta aruande ridade arv
(ridade lisamiseks salvesta
olemasolevast suurem arv
vastavalt töötajate arvule)



Rippmenüü kasutamine

Rippmenüüsid on võimalik 
kasutada
aruannete “Tunnipalk” ja
“Tervishoiutöötajad” 
täitmisel

Rippmenüü kasutamiseks peab 
olema tehtud linnuke valikus 
“näita personali
rippmenüüsid”.
Vali ametikood ja vajuta
kinnitamiseks



Tervishoiutöötajad

Ametikood
märgitakse
tehtava töö sisu
järgi, mitte
omandatud
eriala järgi

Töötab
asutuses 
juhina

Töötab
residentuuri 
lepinguga
antud
ametikohal

Kui koormus 
täistööaja suhtes 
ei ole lepingus 
määratletud, siis 
tuleb see märkida 
hinnanguliselt 

Märgitakse
erisused
iga töötaja
kohta



Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Kui perearstiabiasutuses töötavad ainult pereõed, siis rida 1 = rida 2.



Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Rida 1 on suurem alamridade summast kui asutuses teevad iseseisvaid vastuvõtte ka teistel ametikohtadel töötavad
õendustöötajad (n. diabeedi-, taastusravi-, vaimse tervise õde jne).



Tervishoiualane majandustegevus

Tabel 1. Tulud
Rida 33 – muud tegevus-, äri- ja finantstulud kokku

Muude tegevustulude hulka kuuluvad tulud, mis ei ole seotud tervishoiuteenuste osutamisega:

• Nt ruumide renditulu, edasimüügi eesmärgil ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud kaupade (nt kilesussid, 

hügieenitarbed, hambapasta, prillid jm optikakaubad jne) müügist saadud tulu, koolitustulud, tulu ravimiuuringutest.

• Asutuse töötajate toitlustamine, külastajate toitlustamine, auto ja bussi kasutamine, tervisekeskuse teenused (nt jõusaal, 

bassein, solaarium), tulu väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise eest (v.a haigekassa tasutav õendusteenus) 

jm. 

• Viivised ostjatele esitatud, kuid tähtajaks tasumata nõuetelt; lepingutingimuste rikkumise eest arvestatud trahvid, viivisetulu.

• Finantstulud, nt intressitulu, dividendide tulu jm. 

• Erakorralised, ühekordsed tulud, mis ei ole seotud põhitegevusega ja on oma esinemissageduse poolest haruldased 

(kindlustushüvitised, kasum ettevõtte struktuuriüksuse müügist jms). 



Tabel 2. Kulud

Rida 91 – muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud kokku

• Nt kahjum immateriaalse või materiaalse põhivara müügist, mahakandmisest, likvideerimisest või üleandmisest; 

ühingute ja liitude liikmemaksud; tegevuslitsentside maksumus; saastetasud; vee erikasutuse tasu; makstud 

trahvid; viivisekulud; kulud vara soetamisest, riigilõiv, pangaülekannete kulu, lootusetud võlad õigusaktide järgi, 

personali kindlustuskulud, tolliteenused, kapitalirendi sõlmimistasu, arstide vastutuskindlustuse kulu, kahjum 

valuutakursside muudatustest, reklaamikulud, tulumaks dividendidelt jm; intressikulu (sh kapitalirendi ehk 

kapitaliliisingu intressikulu); muud finantskulud, näiteks väärtpaberite müügikahjum. 

• Edasimüügi eesmärgil ostetud ja ilma lisatöötluseta edasimüüdud kaupade (nt kilesussid, hügieenitarbed, 

hambapasta, prillid jm optikakaubad jne) kulu. 

• Siia kuulub ka käibemaks, samuti erakorralised kulud. 

• FIE-d erikontole pandud raha. 



Tööjõukulud

Palgakulu real 
085 ei pea 
võrduma
alaridade
summaga
(sisaldab kõigi
ametikohtade
palgakulu)

Tabel 2. Kulud



Tabel 3. Põhivarade liikumine

Aasta alguses soetusmaksumuses, veerg 1

Arvestatud aasta kulum, tabel 2

Aasta lõpul soetusmaksumuses, veerg 6

Akumuleeritud kulum, veerg 7

Aasta lõpul jääkmaksumuses, veerg 8

(Äriregistrist)





Suur tänu teile! 

Teiega koos sünnib tervisestatistika


