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2019. aasta 
tervishoiustatistika 

aruandevormide muudatused 

Olga Pihlak

Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 
majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, 

andmete koosseis ja esitamise kord

on kinnitatud Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määrusega nr 51 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

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

• 2018. a vormid ja juhendid on A-veebis saadaval ja esilehelt
allalaaditavad Exceli formaadis. 

https://aveeb.sm.ee/

• 2019. a vormid ja juhendid on kättesaadavad TAI kodulehel →
tervisestatistika → viited aruannete esitajatele
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Esitamiskord ja kuupäevad

Aruandekohuslased on kõik tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa 
omanikud. 

A-veebis lisatakse 2018 aastaaruannete kohustused hiljemalt 14.12.2018

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
Ravivoodid ja hospitaliseerimine
(kehtiv kuni 2018. a lõpuni)

detsember 15. jaanuariks 2019.a

Muutused 2018. ja 2019. a aruannetes

1.“Tervishoiuasutus” 2019

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

4.“Geriaatriline hindamine” jääb ära 2018. a!
5.“Ravivoodid ja hospitaliseerimine” jääb ära 2019. a!

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 andmeväljad vigastuste ja nende välispõhjuste 
esmasjuhtude kohta.
Tabelitest 3.1 ja 3.2 jäävad välja read 20.0−20.9!

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 1 ”Ravivoodite kasutamine” asendatakse tabeliga
”Ravivoodid ja hospitaliseerimine”, kus näidatakse aasta
andmed kokku.
Kuuaruanne “Ravivoodid ja hospitaliseerimine” jääb ära.

Haigla 2019

Tabelist 4.1 Haiglaravi põhjus ja kestus jäetakse välja haiglaravi 
kvaliteeti iseloomustavad tunnused ridadel 24.0−26.1

Edaspidi saame andmed teistest andmeallikatest.
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Alates 2019. a kehtivad uued 8-kohalised ametikoodid
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

…


