„TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA ÜLDANDMED“ 2013–2020
Sotsiaalministri 7. detsembri 2012.a määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete
koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend

Aruannet ei kohustata sarnaselt teiste aruannetega A-Veebi keskkonnas, vaid täidetakse eraldi A-Veebi
esitajate lehel.
Registreerimise aadress ja tegevuse aadressid:
Tervishoiuteenuse osutaja poolt täidetakse
valla/linna/alevi nimi. Kui asutus osutab
tervishoiuteenust erinevatel aadressidel, täidab ta
mitu tegutsemise aadressi, aga esitab ühe
aruande Tervise Arengu Instituudile.
Äriregistrikood: kood, mille asutus saab ennast
Äriregistris registreerides. FIE-d näitavad samuti
äriregistrikoodi.
Omaniku liik
Avalikku sektorisse liigitatakse äriühing siis, kui
riigi ja kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus on
kokku 50% või suurem:
• 10 – riik, kui riigi kapitaliosalus on äriühingus
50% või suurem;
• 20 – kohalik omavalitsus, kui kohaliku
omavalitsuse kapitaliosalus on 50% või
suurem. Erasektorisse liigitatakse äriühing
juhul, kui Eesti Vabariigil või kohalikul
omavalitsusel
ei
ole
äriühingus
kapitaliosalust või kui see on alla 50%:
• 30 – Eesti eraõiguslik isik, kui Eesti füüsiliste
või
juriidiliste
isikute
kapitaliosalus
äriühingus on 50% või suurem. Selle alaliigi
alla kantakse ka füüsilisest isikust ettevõtjad;
• 40 – välismaa eraõiguslik isik, kui välismaa
isiku kapitaliosalus on 50% või suurem. Selle
alaliigi alla kantakse ka välismaa äriühingu
filiaal.
Õiguslik vorm
Õiguslikud vormid on käesoleva jaotuse
tähenduses kõikide isikute, asutuste ja
organisatsioonide ning muude õigusobjektide
Eesti
Vabariigi
õigusaktides
sätestatud
eksisteerimisvormid.

Juhend uuendatud 9.10.2019
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FIE — füüsilisest isikust ettevõtja
OÜ — osaühing
AS — aktsiaselts
Välismaa äriühing
Täisühing
SA — sihtasutus
MTÜ — mittetulundusühing
Riiklik üksus
KOV üksus — kohaliku omavalitsuse
üksus
Muu

Tervishoiuteenuse osutaja tüüp:
märgitakse põhitervishoiuteenuse järgi.
Haigla liik:
täidetakse vaid haigla puhul
• Piirkondlik haigla
• Keskhaigla
• Erihaigla
• Üldhaigla
• Taastusravihaigla
• Kohalik haigla
• Hooldushaigla ehk õendushaigla
Tegevuse alustamise ja lõpetamise kuupäev:
Kuupäev, kuu, aasta
Nt. kui asutus alustas tegevust esimesel
jaanuaril 2019. a, märgitakse 1. jaanuar 2019.
Kui asutus töötab aastalõpu seisuga, ei
täideta lõpetamise kuupäeva.

