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Ingrid Valdmaa

2012. aruandeaasta

• Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse 
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise 
kord.

Vastu võetud sotsiaalministri 20. detsembri 2007. a määrusega nr 92 ja
muudetud sotsiaalministri 14. detsembri 2011. a määrusega nr 56

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122011013  

• Aruandevormid koos juhenditega ja määruse linkidega asuvad TAI kodulehel 
tervisestatistika osakonna info juures:

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-
esitajatele

2012. a vormid A-veebi esilehel saadaval exceli formaadis.
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Esitamiskord ja kuupäevad alates 
1. jaanuarist 2013

Aruandekohuslased on kõik perearstiasutused ja tervishoiuteenuse 
osutamise tegevusloa omanikud. 
A-veebis lisatakse 2012 . aasta aastaaruannete kohustused 15. detsember 
2012.
Aruanne Sagedus Asutus esitab TAI-le:

«Tervishoiupersonal» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Tervishoiuasutus» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Haigla» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Rasedad ja sünnitajad» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Laste arstiabi» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Psüühika- ja käitumishäired» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Hambaarsti aruanne» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Päevaravi» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Verekeskus» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Kunstlik viljastamine» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks

«Ravivoodid ja hospitaliseerimine» kuu aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks

«Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid» kvartal aruandekvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks

«Tervishoiualane majandustegevus» aasta aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks

«Tervishoiutöötajate tunnipalk» märtsikuu aruandekuule sama aasta 15. aprilliks

Andmekoosseisu muutused 2013. aasta 
jooksul esitavate aruannete osas

ARUANNE VORM ja JUHEND

Haigla 2012 Ei muutunud

Hambaarsti aruanne 2012 Ei muutunud

Kunstlik viljastamine 2012 Ei muutunud

Laste arstiabi 2012 Ei muutunud

Psüühika- ja käitumishäired 2012 Ei muutunud

Päevaravi 2012 Ei muutunud

Rasedad ja sünnitajad 2012 Ei muutunud

Tervishoiualane majandustegevus 2012 Muutus!

Tervishoiuasutus 2012 Muutus!

Tervishoiupersonal 2012 – viimane andmekogumise aasta, selle 
aruande järgi, kehtestatakse uus aruanne “Tervishoiutöötajad”. Vt 
täpsemalt Gettrin Kivisild ettekannet.

Muutus!

Verekeskus 2012 Ei muutunud

Geriaatriline hindamine 2012 Uus 

Ravivoodid ja hospitaliseerimine 2013 Muutus!

Arsti vastuvõtud ja koduvisiidid 2013 Ei muutunud

Tervishoiutöötajate tunnipalk 2013 Muutus!
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Andmekoosseisu muutused 2012:

Täpsustunud nimetused:

• aruannetes “Tervishoiuasutus”, “Tervishoiupersonal” ja “Hambaarsti aruanne”

�õendusalatöötaja —> õendustöötaja

• Aruandes “Tervishoiuasutus” (tabel 3)

�hooldusõde (põetaja) —> hooldustöötaja/hooldaja

�proviisor —> proviisori haridusega apteeker

�farmatseut —> farmatseudi haridusega apteeker

Täpsustunud mõisted:

• Aruannetes “Tervishoiupersonal” ja “Tervishoiuasutus”:

�neist kõrgharidusega —> neist ilma kõrghariduseta õde 

�neist haiglas —> neist statsionaaris

�“Tervishoiuasutus” tabel 8.1 Radioisotoopdiagnostiline töö (parandati veeru 
pealkiri ‘planaarsed’)

�Haiglavälised surmatõendid —> Haiglavälised surmateatised

Andmekoosseisu muutused 2012:

Muudatused tabelites

Aruanne “Tervishoiupersonal”:

•Andmekoosseisust jäetakse välja 
veerg “Teaduslik kraad”

•Lisatud erialad:
kliiniline immunoloogia 

kliiniline mikrobioloogia 

erakorralise meditsiini tehnik

intensiivõendus

kliiniline õendus

terviseõdendus

vaimse tervise õendus

Aruanne “Tervishoiuasutus”:

•Andmekoosseisust jäetakse välja read:
- radioloogiaõde
- massaažiõde
- reast 39 arstid

•Lisatud ametialad:

kliiniline immunoloog 

kliiniline mikrobioloog 

abiarst

arst-juhid

õendusjuhid

abiõde

abiämmaemand

abiradioloogiatehnik

erakorralise meditsiini tehnik

sotsiaaltöötaja

loetelu 
alguses
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Geriaatrilist hindamist vajab ~ 10% üle 65-aastastest elanikest.

Teostatakse multiprobleemsetele eakatele eesmärgiga koostada 
individuaalne hooldusplaan.

• Geriaatrilise hindamise statistika on vajalik:

ambulatoorse hooldusravi,

hooldusravi voodikohtade,

haigekassale rahalise ressursi planeerimiseks ja

rahvusvaheliseks võrdluseks.

• Haigekassaga leping käesoleval aastal 11 haiglal. 

Uus aruanne – “Geriaatriline hindamine” 2012

Uus aruanne – “Geriaatriline hindamine” 2012

Tabel 2. Hinnatud isikute jaotus soo- ja vanusr ühmade j ärgi

vanusrühm

<65a 65–69 70–74 75–79 80–84 >85 Kokku

M N M N M N M N M N M N M N

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HINNATUD ISIKUTE ARV

Aruande täidavad kõik 
aruandeaasta jooksul geriaatrilise 

hindamise teenust osutanud 
juriidilised isikud (haigekassa kood 

3027).

Loendatakse hindamisi, seega 
võib üks inimene aruandes 
mitmekordselt kajastuda.

Esitamise tähtaeg 1. märts 

Nimetus
Rea 
nr Kokku

A B 1

Teostatud hindamiste arv kokku (02+06) 01

neist oma haiglas ravil olevatele isikutele 02

sh hooldusravi osakonnas 03

sh teises statsionaarses osakonnas 04

sh ambulatoorses osakonnas 05

neist mujalt suunatud isikutele 06

sh perearstiasutusest 07

sh teisest haiglast 08

sh ambulatoorsest eriarstiasutusest 09

sh hoolekandeasutusest 10

Hindamise tulemusena vajas statsionaarset hooldusravi 11

...ambulatoorset hooldusravi 12

...hoolekande teenuseid 13

Tabel 1. Teostatud hindamised
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2013. aruanded ja määrus

• Määrus on hetkel kooskõlastusringil.

21.09.2012 Eelnõu saadeti ministeeriumisse.

23.11.2012 allkirjastasid minister ja kantsler eelnõu.

• Seoses tervisestatistika tsentraliseerimisega ei ole alates 
01. jaanuarist 2013 maavalitsuse vahelüli aruannete 
kogumisel.

Esialgu ei puuduta see Tallinna ja Tartu linnas tegutsevaid 
asutusi, sest nende linnavalitsustega sõlmib TAI 2 aastaks 
halduslepingud tervishoiustatistiliste aruannete 
kogumiseks endisel viisil.

2013. aruanded
kuuaruanne “Ravivoodid ja hospitaliseerimine”

• Aruanne on lühem, väheneb esitatavate andmete maht

• Aruande ridade jaoks (voodiprofiilid) on kasutusele võetud 
E-tervise ravivoodite klassifikaator 

Täpsemalt vaata ettekannet: 

Muudatused kuuaruandes “Ravivoodid ja 

hospitaliseerimine”

alates 2013. aastast ja muutused  sellega seotud A-veebi 

koondaruande funktsioonis
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2013. aruanded
aruanne “Tervishoiutöötajate tunnipalk”

Võetakse vormist välja veerud: 

• töönädala normpikkus

•maksuvaba tulu arvestamine

Haiglate jaoks lisanduvad andmeveerud valves oldud 
töötundide ja –tasu arvestuse märkimiseks.

Täpsemalt vaadake Angela Poolakese ettekannet.

Andmekoosseisu muutused 2014. aasta 
jooksul esitavate aastaaruannete osas

ARUANNE VORM ja JUHEND

Haigla 2013 Muutub!

Hambaarsti aruanne 2013 Muutub!

Kunstlik viljastamine 2013 Ei muutu

Imikute rinnapiimaga toitmine 2013 Muutub!

Psüühika- ja käitumishäired 2013 Ei muutu

Päevaravi 2013 Muutub!

Rasedate ja sünnitajate haigestumine 2013 Muutub!

Tervishoiualane majandustegevus 2013 Muutub!

Tervishoiuasutus 2013 Muutub!

Tervishoiutöötajad 2013 Uus

Verekeskus 2013 Ei muutu

Geriaatriline hindamine 2013 Ei muutu
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2013. aruanded
uus aruanne “Tervishoiutöötajad”

• Ülesehituselt sarnane tunnipalga aruandega, aga 
küsitakse iga isiku novembrikuu töötundide infot.

• Aruande vormi testiti 2012 aprillis, kui kogusime andmeid 
kõikide arstide töötundide kohta.

• Esitamise tähtaeg A-veebi kaudu on 1. veebruar.

Täpsemalt vaadake Gettrin Kivisild ettekandeid.

2013. aruanded
aruanne “Tervishoiuasutus”

Aruanne lüheneb - jäävad välja aruandeosad:
• Tabel 1. “Ambulatoorse arstiabi osutamise võimalused”

• Tabel 2.1 “Võimaluste olemasolu”

• Tabel 3. “Ametikohad”

• Tabel 6.2 “Ambulatoorsed abordid”

• Tabel 10. “Haiglavälised surmateatised”

Uus tabel: “Operatsioonivõimekus”

• Kolm andmerida: operatsioonitubade, ärkamisruumide ja 
ärkamisruumis olevate kohtade arv.

Muudetakse kahte tabelit:

• “Kõrgtehnoloogilised seadmed” – uus rida “mammograaf”

• “Raviosakondade (-kabinettide) töö – taastusraviprotseduuride 
loetelu lüheneb ja täpsustub.
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2013. aruanded
aruanne “Haigla”

Aruandest jäetakse samuti välja abortide tabel, milles 
sisalduvaid andmed kogub ka Sünniregister ja 
Raseduskatkestusandmekogu:

• 5. “Abordid”

Muudetakse erakorraliste patsientide tabeleid.

Täpsemalt vaadake ettekannet:

EMO tabelite uuendus “Haigla” 2013 aruandes

2013. aruanded
aruanne “Rasedad ja sünnitajad”

Aruande andmekoosseisu lühendatakse ja täpsustatakse 
pealkirja, milleks saab “Rasedate ja vastsündinute 
haigestumine”.

Jäetakse välja tabelid, milles sisalduvaid andmed kogub ka 
Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu:

• 2. “Sünnitusabi”

• 3. “Vastsündinute andmed”

Täpsemalt vaadake Hedi Liivlaid ettekannet.
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2013. aruanded
aruanne “Laste arstiabi”

Aruande andmekoosseisu lühendatakse oluliselt –

jääb välja aruande põhiosa perearstide seltsi ettepanekul. 

• Täpsustatakse vaid aruande lisaosa, mis küsib andmeid 
imikute rinnapiimaga toitmise kohta, seega saab aruande 
uueks nimeks “Imikute rinnapiimaga toitmine”.

Täpsemalt vaadake Hedi Liivlaid ettekannet.

2013. aruanded
aruanne “Hambaarsti aruanne”

Aruande andmekoosseisus tehakse olulisi täpsustusi ja 
mõistete kaasajastamisi.

Täpsemalt vaadake Riina Tilk ettekannet.
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2013. aruanded
aruanne “Päevaravi”

Aruandest jäetakse samuti välja abortide tabel, milles 
sisalduvaid andmed kogub ka Sünniregister ja 
Raseduskatkestusandmekogu:

• 5. “Abordid”

2012. ja 2013. aruanded
aruanne “Tervishoiualane majandustegevus”

Haigekassalt saadavate hüvitiste jaotus muudetakse praeguse 
ajaga vastavaks ja põhivara tabelis ühendatakse 
sissetulekute uued ja muud üheks andmeveeruks, mis 
võimaldab rohkem andmeid otse Äriregistrist pärida.

Täpsemalt vaadake Elin-Külliki Kruusmaa ettekannet.
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Kindlasti on aruannete esitamisel abi ka 
juhendite lugemisest. Kättesaadavad nii 
TAI tervisestatistika osakonna kodulehel 

kui ka A-veebis.

Tänan kuulamast!


