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Tervishoiualane majandustegevus 

– mida arvestada aruande esitamisel?

Olga Boitsov

Enim esinenud vead

• Tabel 1 Tulud. 

Laekumised Haigekassalt ja füüsilistelt isikutelt ning muud 
tegevustulud.

• Tabel 2 Kulud. 

Meditsiinilised kaubad ja materjalid, 

tööjõukulud, 

muud tegevus-, äri- ja finantskulud ja 

majandusaasta tulem.

• Seos tabel 2 (kulud) ja tabel 3 (põhivara) vahel
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1. Tulude tabeli eeltäidetud read – Eesti Haigekassa

2. Need read vajavad asutuse poolt täiendamist:

• sh taastusravi – asutused, kes osutavad taastusravi ja on saanud 
haigekassalt selleks raha

• muud – hambaraviasutused (lisada hambaproteesihüvitised), perearsti 
baasraha ja lisatasud eripädevuse ja kauguse eest, haigekassa poolt 
hüvitatud meditsiiniseadmed jm

NB! Juhul, kui eeltäidetud read ei vasta teie arvutustele, tehke parandus.

Tabel 1 Tulud
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• Kui asutuse hinnakirjas puudub visiiditasu (rida 28), siis tuleb 
patsientidelt tervishoiuteenuse eest saadud summad kanda reale 
31 “tasulised teenused”

• Rida 30 “sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) eest”

– siia kirjeldada eelkõige õendushaigla (või vastavat osakonda 
omav muu haigla), aga ka õendus- ja koduõendusasutuste 
(erandina ka mõne eriarstiabiasutuse) töö eest saadud summad. 

NB! siia ei kuulu sanatooriumi- ega iluteenused

Tabel 1 (Laekumised füüsilistelt isikutelt)

Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 20
tervishoiuasutustelt 21
rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 22
sh annetused 23

juriidilistelt isikutelt 24
sh annetused 25

füüsilistelt isikutelt 26
sh annetused 27
sh visiiditasu 28
sh voodipäeva tasu 29
sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) eest 30

sh tasulised teenused 31
sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse eest 32
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Selgitused

Visiiditasu – kui on olemas asutuse hinnakirjas, siis tuua 
see ka välja aruandes (nt koduvisiit perearsti või 
visiiditasu eriarsti puhul või konsultatsioon hambaarsti 
juures)

Tasulised teenused ei sisalda visiiditasu 

• perearstide puhul nt erinevate tõendite väljastamise või 
vaktsineerimisega seotud tasud; 

• eriarsti teostatud ravi või uuringud 

• hambaarsti vastuvõtul raviteenuste eest saadud tasu 

• Isikute hooldusravitasu, tasulised uuringud, protseduurid 
jne

Tabel 1 Tulud (Muud tegevustulud)

4. Muud tegevus-, äri- ja finants- ning erakorralised 
tulud

• NB! Reale 33 kantakse kõik mittetervishoiuteenusega seotud 
tegevuste tulud – nt kui asutus tegeleb lisaks 
tervishoiuteenusele ka iluteenuste või sotsiaalhoolekande või 
muuga, siis tuleb muude tegevusalade tulud märkida reale 
33, mitte reale 20.  

Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33

sh koolitustulu 34

sh tulu ravimiuuringutest 35
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Aruande täitmisel on oluline koostöö raamatupidajaga, 
st aruandluse eest vastutaja peab aegsasti teavitama 
raamatupidajat, kui on vaja eristada erinevaid kuluartikleid 
(ravimid, med. tarvikud, hamba täitematerjalid jne); 
masinate-seadmete all näidata ka med. seadmeid

Alus:
Aruanne on kinnitatud sotsiaalministri määrusega ja 
asutusel on kohustus neid tulu/kulukohti eristada, 
selline tulude jaotus aruandes pole uuendus, vaid on 
olnud nii juba aastaid. Tervishoiuasutusel on kohustus 
pidada sellist raamatupidamisarvestust, mis vastaks 
riiklikule infovajadusele. 

Meeldetuletuseks: (Palve)

Väljavõte kasumiaruandest  (näidis)

Tulemiaruanne/kasumiaruanne

2015 2014

Müügitulu 1 603 300 1 474 500

Muud äritulud 11 300 500

Kaubad, toore, materjal ja teenused -255 300 -233 000

Mitmesugused tegevuskulud -236 000 -242 000

Tööjõukulud -1 044 000 -944 000

Põhivara kulum ja väärtuse langus -22 600 -22 600

Muud ärikulud -1 300 -1 100

Kokku ärikasum (-kahjum) 55 400 32 300

Intressikulud -2 200 -150

Muud finantstulud ja kulud -110 200

Aruandeaasta kasum (kahjum) 53 090 32 350
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Tulud

Lisa X Tulu ettevõtlusest/Müügitulu

2015 2014

Raviteenused 1 205 500 905 700

Hoolekanne 296 300 288 000

Kinnisvara üürileandmine 40 700 220 000

Röntgenuuringud 60 800 60 800

Kokku 1 603 300 1 474 500

Lisa X Muud äritulud

2015 2014

Kasum materiaalse põhivara müügist 5 500 0

Trahvid, viivised ja hüvitised 500 400

Sihtfinantseerimine 5 000 0

Kaupade müük 300 100

Kokku 11 300 500

Rida
33

Tabel 2 Kulud – meditsiinilised kaubad ja 
materjalid 

Meditsiinitarvikud (rida 40) – vähem väärtuslik, kuid korduvalt kasutatav või pikema 
tarbimiseaga käibevara – meditsiiniinstrumendid, mida saab korduvalt kasutada (nt 
glükomeeter, oftalmoskoop, otoskoop, hambaravi tarvikud, 
operatsiooniinstrumendid)

Meditsiinilised materjalid (rida 41) – ühekordse kasutusega meditsiiniline käibevara
Rida 47 “muud” – meditsiinitrükised, blanketid jm
NB! Ridade 40 ja 41 vahe ei ole maksumuses, vaid eseme/vahendi/asja 

korduvkasutamises 

Enamus TTO-sid 
kasutab oma töös

kõigis 
peakategooriates
esindatud kaupu,

ainult proportsioon 
on erinev
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Meditsiinilised materjalid

Med. kuluinventar (rida 45)

• kui testribad on miski, kuhu 
pannakse peale verd/uriini/sülge, siis 
on see med. kuluinventar. 

• meditsiinilise kuluinventari 
maksumus on määratud 
tervishoiuasutuse raamatupidamise 
sise-eeskirjas – väheväärtuslik 
meditsiiniline kuluinventar. Seda 
lahtrit kasutada juhul, kui 
meditsiiniliste materjalide kulu 
alajaotuste kaupa ei ole võimalik 
tuvastada (ka mitte 
proportsionaalselt). Näiteks: vatt, 
marli, 1x kasutusega materjal, peale 
kasutamist kohe utiliseeritakse; jm)

Muud (rida 47)

• Kui see on "riba", mis pannakse  
aparaadi sisse (nt EKG paber), 
et sellele projitseeruks tulemus
või see on paber infoga, mis 
antakse patsiendile, siis on 
tegemist reaga r47.

• pesemis-puhastusvahendid 

• med. trükised

• blanketid

• patareid jne

Väljavõte kasumiaruandest  (näidis)

Tulemiaruanne/kasumiaruanne

2015 2014

Müügitulu 1 603 300 1 474 500

Muud äritulud 11 300 500

Kaubad, toore, materjal ja teenused -255 300 -233 000

Mitmesugused tegevuskulud -236 000 -242 000

Tööjõukulud -1 044 000 -944 000

Põhivara kulum ja väärtuse langus -22 600 -22 600

Muud ärikulud -1 300 -1 100

Kokku ärikasum (-kahjum) 55 400 32 300

Intressikulud -2 200 -150

Muud finantstulud ja kulud -110 200

Aruandeaasta kasum (kahjum) 53 090 32 350
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Lisa X Kaubad, toore, materjal, teenused

2015 2014

Ravimid 5 000 3 800

Tooraine ja materjal 64 000 50 000

Müügi eesmärgil ostetud tervishoiuteenused 120 000 120 000

Müügi eesmärgil ostetud mitte tervishoiuteenused 66 300 59 200

Kokku 255 300 233 000

Rida 54 – majanduskulud (alaread)

Rida 55 – kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamise kulud: küte, vesi ja kanalisatsioon, 
elekter, valve ja signalisatsioon, lumekoristus jne. 
Rida 56 – kinnistute, hoonete ja ruumide rendikulu. 
Rida 57 – infotehnoloogilised kulud kokku (riistvara, tarkvara, arendustööd, arvutitehnika 
hooldus, remont, rent jm remont, internetiühenduse kulud jt). NB! Siin ei kajastata 
põhivarana arvele võetud infotehnoloogia inventari
Rida 58 – riistvara (nt arvuti, server, kuvar, hiir, printer jm) ja tarkvara 
Rida 59 – ostetud tööd ja teenused (internetiühenduse kulud (juhul kui telefoni- ja 
internetikulud on ühe paketina, siis märkida kõik siia)
Rida 60 – asutuse transpordivahendite ülalpidamiskulud kokku 
Rida 61 – muu inventari kasutusrent – bürooinventar, meditsiiniaparatuur, masinad-seadmed 
jm
Rida 62 – meditsiiniseadmete rent 
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Lisa X Mitmesugused tegevuskulud (Äriregistrist)

2015 2014

Üür ja rent/kommunaalkulud 80 000 78 000

Küte 30 000 35 000

Koolituskulud 3 500 8 500

Mitmesugused bürookulud 25 000 40 000

Sidekulud, internet 2 500 2 500

Arvuti remont/hooldus 800 200

Transpordikulud/autokulud 10 000 8 700

Väheväärtuslik kuluinventar/Inventari soetus 30 000 28 500

Jooksev remont 50 000 35 000

Riiklikud ja kohalikud maksud 700 700

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 1 500 2 900

Meditsiiniseadmete kindlustusmaksed 2 000 2 000

Kokku 236 000 242 000

Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja 
kindlustus, rida 63 alaridadega

Rida 64 – meditsiiniaparatuuri remont ja hooldus, mis on ostetud teenusena 
väljastpoolt asutust. Mittepõhivarana ostetud meditsiinilised (väike)seadmed tuleks 
kirjeldada real 40. 
Rida 65 – büroomasinate, seadmete ja muu inventari remont ja hooldus ning 
mittepõhivarana soetatud mittemeditsiiniline inventar kasutuseaga kauem kui aasta nt 
kontoritool, kapp, laualamp jm. 
Rida 66 – bürooinventari, ruumide kuluinventari, ruumitarvikute, mittemeditsiinilise 
kuluinventari soetus, mille kasutusiga on alla aasta. 
Rida 67 – haiglariietus patsientidele (NB! arstide tööriided kirjeldatakse real 68), 
voodipesu, madratsid, padjad jne 
Rida 68 – asutuse personalile mõeldud eririietus töösisekorraeeskirja järgi (personali 
ameti/eririietus, nt kitlid, jalatsid jm). 



dets-16

9

Muud majanduskulud (sh büroo- ja lähetuskulud jm) rida  69

Rida 69 – muud majanduskulud kokku, sh omatoitlustamine, töö- ja 
koolituslähetuste kulu, esinduskulud, kuulutused, reklaamikulud jne
Rida 70 – tervishoiuasutuse töötajate tööga seotud koolitus ja sellega seonduv  
Rida 71 – tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd. Siia kuuluvad uurimis- ja 
arendustööprogrammid, mis on suunatud inimeste tervise kaitsele ja 
parandamisele.  
Rida 72 – ettevõtte poolt tehtud rahalised annetused, kingitused, sponsorsummad 
koos tulumaksuga.

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

Kulum ja põhivara

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



dets-16

10

Tabel 2 Kulud - tööjõukulud

• sh hooldustöötajad – NB! siia kuuluvad ainult hooldusõed, hooldajad, 
hooldustöötajad med. asutuses. ISCO-08 koodid 3221, 5321, 5322. 
Mitte märkida hambaarsti abilisi ega koristajaid

• sh arstid (v.a hambaarstid) – NB! hambaraviasutused, kus töötavad 
ainult hambaravile spetsialiseerunud töötajad, ei pea palgakulu 
alajaotusi täitma

• sh õendustöötajad, ämmaemandad (v.a hambaraviõed). ISCO-08 
koodid 2221 ja 2222...

• Rida 85 ei pea võrduma  alaridade summaga

T
Ä
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E

Tööjõukulud (read 85+90) 84

Palgakulu ja muud tööjõukulud 85

sh arstid (v.a. hambaarstid) 86

sh õendustöötajad, ämmaemandad (v.a. hambaraviõed) 87

sh hooldustöötajad (ISCO kood 3221, 5321, 5322) 88

sh infotehnoloogia personal 89

Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 90

• Rida 91 – muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud kokku. 
Nt kahjum immateriaalse või materiaalse põhivara müügist, mahakandmisest, 
likvideerimisest või laenamisest; 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 vastuskindlustuse kulu, kahjum 
valuutakursside muudatustest, reklaamikulud, tulumaks dividendidelt jm; 
intressikulu (sh kapitalirendi e. kapitaliliisingu intressitulu); muud finantskulud, 
näiteks väärtpaberite müügikahjum. Siia kuulub ka käibemaks, samuti 
erakorralised kulud. Siia märgivad FIE-d erikontole pandud raha.

• Rida 92 – majandusaasta tulem  = Tulud kokku (Tabel 1rida 01) - Kulud 
kokku (Tabel 2 rida 36). See number  tuleb ise arvutada ja käsitsi märkida. Kui 
tegemist on kahjumiga, märkida väärtus miinusmärgiga.
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Pärimine Äriregistrist

•Tervishoiuteenuste osutaja, kes osutab vaid 
tervishoiuteenust, saab suurema osa aruandest täita pärides 
Äriregistrile esitatavast majandusaasta aruandest – A-veebis 
on selleks eeltäidetavad lahtrid. Pärida saab, kui on täidetud 
tööjõu ja põhivara LISAD. Mida täpsemini on lisad esitatud, 
seda rohkem saab andmeid pärida (materiaalne põhivara -
masinad, seadmed, inventar, meditsiiniseadmed, 
transpordivahendid, info- ja kommunikatsiooniseadmed jne)

•Tervishoiuteenuse osutaja, kelle põhitegevus ei ole  
tervishoiuteenuse osutamine (nt prillipoed, sanatooriumid, 
hoolekandeasutused) täidavad aruande vastavalt 
proportsionaalselt ainult tervishoiu kohta.

Tervishoiualase majandustegevuse aruande täitmisel on kahe tabeli 
korral võimalus “tõmmata” andmed Äriregistrile esitatud 
majandusaasta aruandest. 

Need tabelid on: 

2. Kulud 

3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine 

Tabeli ülaservas on nupp [Päri andmeid]. 
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Kui päring õnnestub (majandusaasta aruanne on esitatud 
ja põhivara lisa täidetud), siis saadud arvud tõstetakse 
ekraanil avatud aruandetabelisse (mittenähtavatesse ei 
panda, seega tuleb nii tabeli 2 kui tabeli 3 puhul pärimist 
korrata). 

NB! Päringu abil saadud arvulisi väärtusi on võimalik 
muuta.

Peale päringu õnnestumist tuleb vaadata tabel üle ja 
vajadusel täiendada alaridu, st lisada andmed 
meditsiiniseadmete jm kohta. 

Lisa X Materiaalne põhivara

Kokku
Masinad 

ja 
seadmed

Muu 
materiaal-
ne
põhivaraTranspordi-

vahendid

Arvutid ja 
arvutisüs-
teemid

Muud 
masinad 
ja 
seadmed

31.12.2015

Soetusmaksumus 34 410 5 939 9 434 49 783 103 254 153 037

Ostud ja parendused  699 699 699

Amortisatsioonikulu   -725 -719 -1 444 -6 239 -7 683
Müügid -2 400 -2 400 -2 400

Muud muutused -329 -329
31.12.2016

Soetusmaksumus      34 410 6 638 9 434 50 482 103 254 153 736

Akumuleeritud kulum    -23 395 -5 965 -9 434 -38 794 -93 575 -132 369
Jääkmaksumus     11 015 673 0 11 688 9 679 21 367

T
A

B
E
L
 2

T
A

B
E
L
 3
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Põhivara, tabel 3

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas (Äriregistrist)

2015 2014

Masinad ja seadmed 16 000

Transpordivahendid 577

Kokku 577
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Tervishoiualase majandustegevuse aruande eest 
vastutav analüütik on Elin-Külliki Kruusmaa. 

Tema poole saab pöörduda aruande sisulistes 
küsimustes.

Tel: 659 3965, Elin-Kulliki.Kruusmaa@tai.ee


