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Uuendused ja soovitused aruande 
„Tervishoiualane 

majandustegevus“ täitmisel 

Elin-Külliki Kruusmaa

26.11 Jõhvi 
3.12 Tallinn 

5.12 Tartu 
2013

Millest tuleb juttu

• Uuendused
• Tähelepanekud
• Faktid

NB! Palun edastage slaidid kindlasti oma 
raamatupidajale
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Uuendused 
1. Tabelis “1. Tulud” täiendus (rida 08)

Riigieelarvest saadavate tulude kohta lisandus 
rida rehabilitatsiooni- ja hoolekandeteenuste kohta

2.    Eeltäitmine SoM andmetega (rida 06)
Ravikindlustuseta isikute eest

3.    Eeltäitmine Haigekassa andmetega
• Laekumised Haigekassale osutatud teenuste eest
• Raviteenus, sh taastusravi (tuleb ise täita) ja perearsti pearaha
• Hooldusravi
• Ennetus, sh koolitervishoid
• Muud, sh perearsti baasraha, lisatasu kauguse ja lisapädevuse eest 
• NB! Hambaproteeside hüvitamine tuleb hambaraviasutustel ise lisada, kuna 

admin.allikates olev info pole eeltäitmiseks kättesaadav

NB! TAI saab Haigekassalt eeltäitmiseks vajalikud andmed 1.04., seega 
aruande varasemal täitmisel tuleb asutusel vastavad andmed endal sisestada
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Tabel 1 Tulud (1)

Tulud riigieelarvest 
1. Rida 06 eeltäidetakse juhul, kui asutus on esitanud 

Haigekassale arve ravikindlustuseta isikute ravi eest, mille 
tasub Sotsiaalministeerium (ca 165 TTO-d)

2. lisandunud on eraldi rida “sh muud (nt rehabilitatsiooni- ja 
erihoolekandeteenuse eest)” Arve esitatakse 

Haigekassale,
kuid tasuja on SoM

Sotsiaalkindlustusameti
jm summad
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Tabel 1 Tulud (2)
Laekumised Haigekassale osutatud teenuste eest (105 0 asutust)

• Raviteenus - 975 TTOd

• NB! Taastusravi - ca 30 TTOd, neist on ainult taastusravi 7 TTOs

• Hooldusravi - 77 TTOd

• Ennetus – 239 TTOd

• Muud 
– perearsti baasraha on saanud 477 TTOd
– perearsti lisatasu kauguse või lisapädevuse eest on saanud 326 TTOd
– NB! hambaproteeside kompenseerimine 126 TTOd
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Tabel 1 Tulud (3)

Haigekassa eeltäidetud andmete puhul on oluline mee les pidada
• EHK andmed on tekkepõhised, st FIE-de kassapõhise arvestusega 

ei pruugi need täpselt sobida. FIE-dele on summad eelkõige 
indikatsioon, milliste kulukategooriate eest raha on saadud

• EHK eeltäidetud andmed on parandatavad/muudetavad, kuna 
aruandeperioodile järgneva aasta jooksul võivad need erinevatel 
põhjustel muutuda

• EHK eeltäidetavad andmed on abiks:
– hambaraviasutustele eristamaks Haigekassalt saadud raviteenuse (rida 10) ja 

proteeside (rida 14) eest saadud summasid. NB! Proteeside kompensatsiooni 
summa peab asutus ise täitma.

– perearstiasutustele, sest lihtsustavad eristada pea- ja baasraha (koos kauguse 
ja lisapädevuse summadega), samuti ennetuseks saadud summasid.
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Päring Äriregistri majandusaasta aruandest 
(MAA)

• Kokku ca 1340 TTO-d, neist saab Äriregistrist (ÄR) 
andmeid pärida ca 1060

• ÄRst ei saa pärida FIE-d, sanatooriumid ja vanglate 
meditsiiniosakonnad 

• Iga aastaga suureneb ÄRst päritavate näitajate hulk
• Mida põhjalikum on ÄR aruanne, seda
rohkem on võimalik andmeid pärida
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vangla 
med.
0%

ÄR 
päring
79%

sanatoor
iumid
1%

FIE-d
20%
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Tabel 2 Kulud 

Table 2. Tööjõukulud (read 84-90) ↔ MAA lisa Tööjõukulud

� Oleme täiendanud ÄR päringu definitsiooni, et õnnestuks saada palgakulu koos 

erisoodustuse, puhkusereservi, pensionikulu jm-ga, kuid siiski tasub asutusel ÄR-st

päritud andmed MAA aruandest üle kontrollida

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes) 

 2011 

Palgakulu  21 055 

Sotsiaalmaksud  7 054 

Pensionikulu  299 

Puhkuse reserv 300 

Kokku tööjõukulud  28 708 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 

 

PÄRING
ÄRIREGISTRIST
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Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (1)
Äriregistrist päritavad andmed
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Täiendav kontroll –
kui aasta lõpus on 
põhivara 0, siis ei 

näita viga

Äriregistrist päritavad andmed

Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (2)
Soovitused MAA lisa täitmisel
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  Kokku 

Maa Ehitised  Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

materiaalne 

põhivara 
Transpordi-

vahendid 

Arvutid Muud 

masinad 

ja 

seadmed 

31.12.2010  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         

  

Ostud ja 

parendused 

        

Amortisatsioon         

Müügid         

Ümber-

klassifitseerimised 

        

Muud muutused         

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         
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MAA lisa MATERIAALNE PÕHIVARA näidis
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Tabel 1 (Laekumised füüsilistelt isikutelt)

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

• “sh hooldusravi teenuse eest” – siia kirjeldada eelkõige 
hooldushaiglate, aga ka õendus- ja koduõendusasutuste (erandina 
ka mõne eriarstiabiasutuse) töö eest saadud summad. NB! siia ei 
kuulu sanatooriumi- ega iluteenused
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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 muuga, siis tuleb muude tegevusalade tulud märkida 
reale 33, mitte reale 20.  
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Muud tegevus -, äri - ja finantstulud ning erakorralised tulud 33
sh koolitustulu 34
sh tulu ravimiuuringutest 35
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Tabel 2 Kulud – meditsiinilised kaubad ja 
materjalid 

- Milliseid kaupu ja materjale asutus kasutab?

Meditsiinitarvikud (rida 40) – püsiva väärtusega 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, patareid, pesemis/puhastusvahendid 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

Tabel 2 Kulud - tööjõukulud
• 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

• Sh hooldustöötajad – NB! siia kuuluvad ainult hooldajad, põetajad, 
hooldusõed. ISCO-08 koodid 5321, 5322. 
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Faktid: erinevate TTO-de tulude struktuur

Haiglad (%; summa tuhat eurot) Perearstiasutused (%; summa tuhat eurot)
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Faktid (2) TTO-de tulude struktuur

Eriarstiasutused (%; tuhat eurot) Hambaraviasutused (%; tuhat eurot)
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Faktid (3) TTO-de tulude struktuur

Õendusabiasutuste tulude jaotus, % Õendusabiasutuste tulud, tuhat eurot
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Faktid (4)
• Tervishoiuteenuste osatähtsus Haigekassa ravikindlustuse kuludes  

(%) ja Haigekassa ravikindlustuse kulude jaotus (tuhat eurot)
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TÄNAN!

tel: 659 3965
Elin-Kulliki.Kruusmaa@tai.ee


