
Tervishoiuteenuse osutajad ja aruannete 
esitamine 

Mare Ruuge 

08-11.02. 2005 



Üldkogum e kes on aruandekohuslased 

Alus — Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 
(TTKS) 

  Tervishoiuteenus 

  Tervishoiutöötaja 

  Tervishoiuteenuse osutaja  

  Sotsiaalministri ülesanded 

 

Statistikaseadus — Sotsiaalministeerium on 
tervishoiu osas riikliku statistika esitaja 
Statistikaametile 



§ 2. Tervishoiuteenus  

Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus 

haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, 

diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga 

leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema 

tervise seisundi halvenemist või haiguse 

ägenemist ning taastada tervist.  



§ 3. Tervishoiutöötaja  

(1) Tervishoiutöötajad käesoleva seaduse 

tähenduses on arst, hambaarst, õde ja 

ämmaemand, kui nad on registreeritud 

Tervishoiuametis.  

(2) Tervishoiutöötaja võib osutada 

tervishoiuteenuseid omandatud eriala piirides, 

mille kohta talle on väljastatud Tervishoiuameti 

tõend tervishoiutöötajana registreerimise kohta.  



§ 4. Tervishoiuteenuse osutaja  

Tervishoiuteenuse osutaja on 

tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuseid 

osutav juriidiline isik.  

 

§ 56. Sotsiaalminister kehtestab: 

1) Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 

majandustegevuse aruannete vormid ning 

nende esitamise korra 



Praegune andmekogumise süsteem veebis 
põhineb kohustamisel 

Kohustaja – lisab kohuslased (+annab juurdepääsu 

süsteemi), määrab kohustuse aruannet esitada ja 

viisi – kas sisestamine või koondamine 

Aadressil: http://www.sm.ee/aveeb 

Sotsiaalministeerium 

Maakond 

Asutus 

Allüksus 



Tegevuskohad ja allüksused 

Aruannete kogumine põhineb tegevuskohal. 

Eri tegevuskoht = eraldi üksus / asutus 

Teises maakonnas asuv üksus esitab 

aruanded teisele maavalitsusele, ei ole 

ühendatud  

Tervishoiualase majandustegevuse aruanne   

— koond kõigi tegevuskohtade kohta — kas 

kõik on aruande esitanud 

Vajadus asutuse üldandmete täpsemaks 

kogumiseks 



Tervishoiuteenuse osutajate andmed: 

Tervishoiuamet (registreerimine, tegevusload) 

Maakondade kohuslaste nimekirjad  

Haigekassa (lepingupartnerid) 

Äriregister 

Statistikaamet (statistiline profiil) 

Rahandusministeerium (riigi ja KOV asutused) 

… teised 

Ühtne kood tervishoiusüsteemi siseseks 
kasutamiseks ja teenuseosutajate 
identifitseerimiseks — Tervishoiuameti kood 



Põhiaruanded ja lisad 

1. Tervishoiuasutus 

2. Hambaarsti aruanne (hambaraviasutustel) 

3. + Tervishoiupersonal (eriharidusega 
tervishoiutöötajad põhikoha järgi)  

4. Tervishoiualane majandustegevus 

Lisad teenuste järgi: 
Haigla 

Päevaravi 

Rasedad ja sünnitajad 

Laste arstiabi 

Naha- ja suguhaigused 

Psüühika- ja käitumishäired 

 Iga aruande juhendis on öeldud, kes esitab! 



Teenuseosutajate liigitamine statistilises töötluses 

Põhitegevus või mitte 

Osutatavad teenused  

Omaniku liik  

Õiguslik vorm 

Maakond 

Iseseisev asutus / allüksus 

 

Osutatavad erialapõhised teenused 

määravad esitatavate aruannete 

koosseisu ja teenuseosutaja tüübi 



Omaniku liik 

  

aruanne-

te arv protsent 

riik 28 2,2 

KOV 56 4,4 

eesti eraõiguslik isik 1196 92,9 

välismaa eraõiguslik isik  3 0,2 

muu 4 0,3 

kokku 1287 100 



Teenuseosutaja tüüp 

Ei näita palju antud teenust osutab, vaid liigitab 

asutuse tervikuna — peamise teenuse järgi 

Näide. Kui tegutsevaid hambaraviasutusi oli 438, 

siis tegevuse aruande esitas 485 asutust 



Esitatud aruandeid teenuseosutaja tüübi ja õigusliku 
vormi järgi 

  FIE ÄÜ sh   SA riigi ja kov kokku 

      OÜ AS    üksus   

haiglaravi 29 9 20 37 2 68 

üldarstiabi 208 275 269 5 4 10 497 

amb.eriarstiabi 92 130 106 24 3 1 226 

hambaravi 141 294 272 19 2 1 438 

kiirabi 1 1 3 3 7 

taastusravi 10 25 11 14 1 1 37 

laborimeditsiin 2 4 2 2 2 8 

õendusabi 1 5 4 10 6 

kokku 454 763 673 86 50 20 1287 



Majandustegevuse aruannet mitte-esitanud 

  FIE ÄÜ sh   SA 

riigi ja 

kov kokku % 

      OÜ AS   üksus   

Haiglaravi 

Üldarstiabi 9 9 9 1 19 4 

amb.eriarstiabi 13 31 25 6 1 45 20 

Hambaravi 22 62 56 4 83 19 

Kiirabi 1 1 14 

Taastusravi 3 12 4 8 15 40 

Laborimeditsiin 2 3 2 1 5 83 

Õendusabi 5 1 4 1 6 37 

kokku 49 122 97 23 4 174 13 

% 11 16 14 27 20 13 



Tervishoiualase majandustegevuse aruanne 
esitamata 

219 (koos allüksustega) 

174 mitteesitatud aruannet, sh 22 ei ole 
põhitegevus (13 %) 

 

ca 120 meili aadressil teade  

9 tuli tagasi 

9 meiliga küsimust 

Mõned helistajad 
Vastustest tuleb 
välja infopuudus 



Korduvad küsimused aruannetest 

Mare Ruuge 



Väljatrükk — kellele ja miks 

Asutuses  (endale, maavalitsusele) 

Maavalitsuses (asutused, koond) 

 

Sisu kontrollimiseks, arhiveerimiseks 

 

SoM — saame trükkida a-veebist, töötlusfail on 

juba parandustega 



Kinnitamine = esitamine 

Aruannete täitmisel alguses salvestada kõik 
eraldi, kontrollida ja alles siis kinnitada 

Ükshaaval kinnitades tulevad tabelite vahelised 
seosed vigased 

Veateadete puhul kontrollida numbreid.  

Kontrollitud erandite puhul ja ignoreerides 
veateadet — saata seletus maavalitsusele 



Vana asutus/uus asutus  

Kas esitada 1 või 2 aruannet? 

Nt FIE-st OÜ-ks 

Kui on võimalik esitada koos ja muutus oli väike, 
siis statistika jaoks eraldi ei pea tegema. 

Kui muutus on suur, üks lõpetab, teine alustab, 
siis 2 aruannet. 

Perearst vahetab nimistut – uus asutus 



Tervishoiutöötajad Tervishoiuametist? 

Praegu registreeritud tervishoiutöötajad (a lõpu 

seisuga) ehk inimesed, kellele on antud õigus 

praktiseerida erialal 

Kui info töötajate töökohavahetustest liigub 

korrapäraselt ja kõikselt registrisse, saab ära jätta 

aruande Tervishoiupersonal 

Alles siis, kui info ametikohtadest koos 

koormustega liigub registrisse, saab ära jätta 

ametikohtade tabeleid  



Sanatooriumid ja koolitervishoid 

Sanatooriumid — meie aruanded 

(Tervishoiuasutus, -personal, majandustegevus) 

+ Statistikaameti aruanne Taastusraviteenust 

osutav majutusasutus /sanatoorium  

 

Koolitervishoid — kogutakse haigekassa 

aruandega 



Kiirabi 2004 

Tööaruanne Tervishoiuametile 

kvartaliaruannete põhjal 

Ametikohtade tabel aasta lõpu seisuga 

Tervishoiuametile 

Nn põhikohaga tervishoiutöötajad  –

Tervishoiupersonali aruandesse  

Koostöös Tervishoiuametiga on aastal 2005 

kavas välja töötada uus kord 

 



Täname … 

…tublisid 
tervishoiuteenuse 

osutajaid ja 
aruande esitajaid!  


