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2019. aasta 
tervishoiustatistika 

aruandevormide muudatused 

Olga Pihlak

statistik
tervisestatistika osakond
Tervise Arengu Instituut

Tervishoiustatistika aruannete ja registriteatiste koolitus 2019

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 
majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, 

andmete koosseis ja esitamise kord

Aruandevormid, juhendid ja muud olulised viited asuvad: 
• TAI veebilehel tervisestatistika info juures
https://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• 2019. a vormid ja juhendid on A-veebis saadaval ning esilehelt 
allalaaditavad Exceli formaadis. 

https://aveeb.sm.ee/

Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrus nr 51 
https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv
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Esitamiskord ja kuupäevad

Kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa omanikud (TTO) esitavad 
aruanded. 

A-veebis lisatakse 2019 aastaaruannete kohustused hiljemalt 16.12.2019

Aruanne Periood Esitamise tähtaeg
Tervishoiutöötajad november aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks

Ambulatoorsed visiidid aasta

aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

Tervishoiuasutus aasta

Haigla aasta

Vastsündinute haigestumine aasta

Imikute rinnapiimaga toitmine aasta

Psüühika- ja käitumishäired aasta

Hambaarsti aruanne aasta

Päevaravi aasta

Verekeskus aasta

Tervishoiutöötajate tunnipalk märts 15. aprilliks

Tervishoiualane majandustegevus aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

Muutused 2019. a aruannetes

1. “Tervishoiuasutus” 2019

2. “Haigla” 2019
3. Uus ametite klassifikaator alates 2019

Määruse muutust koos seletuskirjaga saab lugeda Eelnõude 
Infosüsteemis:

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a1662ec4-6576-4ac6-a8e4-1914fbf31ef6
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Tervishoiuasutus 2019

Aruandest jäävad välja vigastuste ja nende välispõhjuste esmasjuhtude 
andmeväljad.
Tabelitest 3.1. ja 3.2. jäävad välja read 20.0 kuni 20.9.

Tabelid 3.3−3.6 ehk vigastuste välispõhjuste osa jääb aruandest välja.

Edaspidi tehakse vigastuste ja nende välispõhjuste esmasjuhtude 
statistikat Eesti Haigekassa, tervise infosüsteemi, Maanteeameti ja 
Tööinspektsiooni ning surma põhjuste registri ühendandmete põhjal. 

Tervishoiuasutus 2019
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Haigla 2019

Tabel 4.1 Haiglaravi põhjus ja kestus
• tabelist jäävad välja haiglaravi kvaliteeti iseloomustavad tunnused 

- read 24.0−26.1
Edaspidi saame andmed surma põhjuste registrist, 
müokardiinfarktiregistrist, tervise infosüsteemist ja Eesti Haigekassa 
andmebaasist.

Haigla 2019

Alates 2019 jätsime ära kuuaruande ”Ravivoodid ja hospitaliseerimine”.

Selle asemel kogume andmeid terve aasta kohta analoogse tabeliga 
aruandes „Haigla“ (tabel 1. Ravivoodid ja hospitaliseerimine).

…
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Ametikoodide ühtlustamine aruannetes “Tervishoiutöötajad” ja 
“Tervishoiutöötajate tunnipalk” ning töötamise registris (TÖR)

…

Palun kasutage uusi 8-kohalisi ametikoode.

VIGADE VÄLTIMINE ARUANNETE 
KOOSTAMISEL
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Imikute rinnapiimaga toitmine     79%
Tervishoiualane majandustegevus 64%
Haigla 63%
Vastsündinute haigestumine 63%
Tervishoiutöötajate tunnipalk       62%
Ambulatoorsed visiidid 61%
Tervishoiuasutus 58%
Psüühika- ja käitumishäired 55%
Päevaravi 54%
Tervishoiutöötajad 47%
Hambaarsti aruanne 46%

Tähtajaks laekunud 2018. a aruanded 

Tühja või erandkorras vigadega aruande esitamise 
puhul lisage alati kommentaar ja salvestage.

ja salvestage

Siia lisage põhjus
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FIE kinnitab enda kohta 0-aruande. FIE esitab andmed ainult oma 
töö- ja käsunduslepinguga töötajate kohta.
Lapsehoolduspuhkusel olijate kohta andmeid ei esitata.
Kui töötaja oli terve märtsikuu puhkusel või haiguslehel, siis täidetakse 
tema kohta 6 esimest veergu. 

Tervishoiutöötajate tunnipalk

Arst-resident

• Arst-resident on residentuuris erialaõpet jätkav arst või 
hambaarst.

• Residendi märge tehakse vaid siis, kui arst või hambaarst 
töötab asutuses residentuurilepingu raames ja teeb 
residentuuri eriala praktikat.

• Kui arst ei tööta residentuurilepinguga, siis kajastatakse 
tema amet tehtava töö sisu järgi.

• Erialase spetsialiseerumiseta arsti tööd tegevat arsti ei 
märgita residendiks.
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6. Diagnostika Tabel 6.2. Funktsionaaldiagnostika 
 
< Eelmine tabel Järgmine tabel > 

  
Rea 
nr 

Uuringute 
üldarv 

neist 
ambulatoorselt Üldarvust 

lastele 

neist 
ambulatoorselt 

kokku 
sh. 

päevaravis 
kokku 

sh. 
päevaravis 

A B 1 2 3 4 5 6 
Uuringuid kokku 01 330 330 0 0 0 0 
    vereringeelundid (nt EKG, vererõhu 
monitooring) 

02 330 330 0 0 0 0 

    hingamiselundid (nt spirograafia, 
bronhodilataatortest) 

03 0 0 0 0 0 0 

    närvisüsteem (nt EEG, ENMG) 04 0 0 0 0 0 0 
    loode (kardiotokograafia) 05 0 0 0 0 0 0 
    muud (nt seoses kuulmise, 
nägemise, urodünaamikaga) 

06 0 0 0 0 0 0 

 

Tervishoiuasutus

Perearstiabiasutused näitavad kõik oma asutuses läbi 
viidud uuringud.

Alaridade täitmine on oluline kõikide aruannete puhul.

Nt kui pereõde teeb vastuvõtte iseseisvalt, siis aruandes 
“Ambulatoorsed visiidid” täita kindlasti alarida pereõe visiitide 
kohta. 

Õendustöötjate koduvisiitidest tuua välja koduõe ametikohal tehtud töö.
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Aruannete võrdluse kasutamine

Andmete võrdlemine eelmiste perioodidega

1. Kontrollige, kas 
andmed on õigel real

2. Vaadake üle 
andmete suurusjärk 
– kas “0” pole 
üleliigne?

3. Vaadake 
õendustöötaja 
vastuvõtte, sh 
pereõe, 
ämmaemanda või 
koduõe visiitide 
arve.

…

? ?

?

?
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Viga ühe maakonna ja asutuse piires, mis mõjutas 
oluliselt kogu Eesti andmeid  

Pärast parandust:

Kui tervishoiutöötajate aruandes on näidatud 
vastavad ametid, siis ambulatoorsete visiitide 

aruandes peaks olema näidatud samadel 
ametikohtadel tehtud töö ja vastupidi.

Seos aruannete “Tervishoiutöötajad” ja 
“Ambulatoorsed visiidid” vahel

Tabel 2. Tervishoiutöötajad

Töötaja 
isikukood 

Amet 
Juht/ 
omanik 

Arst-
resident 

Lepinguline 
koormus 

Tegelikult töötatud 
töötundide arv 
novembris 

sh 
ületundide 
arv 

Märkus 
töötaja 
kohta 

arv kood kood kood arv arv arv kood 
01 02 03 04 05 06 07 08 

0000000000 22120601 1 0 1.00 222.00 33.00 0 
0000000000 22220001 0 0 1.00 0.00 0.00 2 
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Hambaarsti aruanne 

1. tabelisse märgitakse kõigi 
hambaarsti erialade visiidid kokku 
(tabelid 2−4)

“Ambulatoorsed visiidid” vs “Psüühika- ja käitumishäired” 

Näiteks kui üks isik pöördub aasta jooksul ühe diagnoosiga psühhiaatri vastuvõtule 4 korda, siis 
visiite on kokku 4, mis märgitakse aastaaruandes „Ambulatoorsed visiidid“, aga isikuid on 1, mis 
näidatakse „Psüühika- ja käitumishäired“ 1. tabelis ehk siis isik läheb kirja aruandeaasta jooksul 
ühekordselt.

1. Ambulatoorsel ravil viibinud

Visiitide arv vs patsientide arv
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     Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 20 791.00 
            tervishoiuasutustelt 21 0.00 
            rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 22 0.00 
                  sh annetused 23 0.00 
            juriidilistelt isikutelt 24 0.00 
                  sh annetused 25 0.00 
            füüsilistelt isikutelt 26 791.00 
                  sh annetused 27 0.00 
                  sh visiiditasu 28 250.00 
                  sh voodipäeva tasu 29 0.00 
                        sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 30 0.00 
                  sh tasulised teenused 31 541.00 
                        sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 32 0.00 

 

Kui asutuse hinnakirjas puudub visiiditasu, siis tuleb patsientidelt
tervishoiuteenuse eest saadud summad kanda reale 31 “tasulised
teenused”.

Tervishoiualane majandustegevus
Laekumised füüsilistelt isikutelt

Muud tegevustulud ja -kulud

   Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33 
            sh koolitustulu 34 
            sh tulu ravimiuuringutest 35 

 

Muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud 091 

 

Siia märgitakse tulud ja kulud, mis ei ole seotud tervishoiuteenuse 
osutaja põhitegevusega. 

Tabel 1. Tulud

Tabel 2. Kulud
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Seosed Tabel 2 (read 73−83) ja Tabel 3 (kui veerg 7 on täidetud) 
vahel. 
Veerg 7 − akumuleeritud kulum

Põhivara kulum

Samade põhivara liikide kaupa peab olema aastane kulum esitatud 
tabelis 2. Kui mõnele põhivara liigile enam kulumit ei arvutata, siis 
kirjutada selle kohta aruande esilehe lahtrisse „Kommentaar“.

Tabel 2. Kulud

Tabel 3. Põhivara liikumine

Kui Teil tekib aruannete täitmisel küsimusi, siis saab alati abi 
telefoni või e-posti teel. 

Kontaktisikud on jaotatud vastavalt TTO tegevuskoha järgi

Olga Pihlak
tel 659 3822
olga.pihlak@tai.ee

Harju maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Pärnu maakond
Tartu maakond
Tartu

Gaili Osi
tel 659 3823
gaili.osi@tai.ee 

Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Saare maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Võru maakond

Ave Priimägi
tel 659 3824
ave.priimagi@tai.ee 

Tallinn


