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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. Millised 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, siis tuleb patsientidelt 
tervishoiuteenuse eest saadud summad kanda reale 31 “tasulised 
teenused”

• “sh hooldusravi teenuse eest” – siia kirjeldada eelkõige 
õendushaiglate (või vastavat osakonda omava 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)
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Selgitused

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

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 erakorrali sed tulud 33
sh koolitustulu 34
sh tulu ravimiuuringutest 35
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Tabel 2 Kulud – meditsiinilised kaubad ja 
materjalid 

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 
korduvkasutamises

Enamus TTO-sid 
kasutab oma töös

kõigis
peakategooriates
esindatud kaupu,

ainult proportsioon 
on erinev

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
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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“.

Tabel 2 Kulud

• Rida 91 – muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning er akorralised 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 tehtud, seda 
rohkem saab andmeid pärida (materiaalne põhivara-
masinad, seadmed, inventar, meditsiiniseadmed, 
transpordivahendid, info- ja kommunikatsiooniseadmed jne)
•Tervishoiuteenuste 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 (eurodes) 

Tabeli ülaservas on nupp [Päri andmeid]. 
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Näide kasumiaruandest  (eurodes)

2014 2013 Lisa nr

Müügitulu 85 860 79 387 7

Muud äritulud 0 9 809

Kaubad, toore, 

materjal ja 

teenused 

-15 278 -13 937 8

Mitmesugused 

tegevuskulud 

-12 372 -9 643 9

Tööjõukulud -37 582 -34 806 10

Põhivara kulum ja 

väärtuse langus 

-1 651 -4 419

Muud ärikulud  -4 -2 659

Lisa 5 Materiaalne põhivara  (eurodes)

Kokku
Masinad 

ja 
seadmed

Muu 
materiaal-
ne
põhivaraTranspordi-

vahendid

Arvutid ja 
arvutisüs-
teemid

Muud 
masinad 
ja 
seadmed

31.12.2014

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
31.12.2015

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
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Kui päring õnnestub (majandusaasta aruanne on esitatud ja 
põhivara lisa täidetud), siis saadud arvud tõstetakse 
arvutiekraanil kuvatud aruandetabelisse ära (teistesse tabelitesse 
autom. ei lisata, seega tuleb nii tabeli 2 kui tabeli 3 puhul 
kasutada kõigepealt “Päri andmeid” nuppu). 

NB! Päringu abil saadud arve on võimalik muuta.

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

NB! Pärast päringut saab TAI võrrelda kahele eri instantsile 
esitatud aruandeid, seega parandamised peavad olema 
põhjendatud. 

Statistikat …
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Statistikat …
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Statistikat …
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Statistikat …

Haiglate tulud rahastusallika järgi, 2009−−−−2014

Statistikat …

Perearstiabiasutuste tulud rahastusallika järgi, 2009−−−−2014
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Statistikat …

Hambaraviasutuste tulud rahastusallika järgi, 2009−−−−2014

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


