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Tervishoiutöötajad

Tabel 2. Tervishoiutöötajad

Amet

näidatakse

tehtava töö

sisu järgi.

Tervishoiutöötajana töötav 

isik, kes teeb asutuses sama 

lepingu raames tööd ka 

juhina, näidatakse 

tervishoiutöötaja ametil 

(veerg 2) vastavalt tehtava 

töö sisule, märkides veerus 

3 isiku juhiks. 

Residendi märge 

tehakse vaid 

reale, kus näidati 

isiku residentuuri 

lepingu raames 

tehtav töö.

Kui tervishoiutöötaja 

koormus täistööaja 

suhtes ei ole lepingus 

kindlalt määratletud, 

siis tuleb see märkida 

hinnanguliselt.

Tuuakse välja 

erisused iga 

töötaja kohta.



Tervishoiutöötajad

• Tervishoiutöötaja ametiala kodeerida tehtava töö sisu järgi, mitte omandatud

eriala järgi.

• Mitmel ametikohal töötav isik märkida vastavalt ametiala järgi eraldi ridadele.

• Amet kodeerida vastavalt ametite klassifikaatorile 8-kohalise koodiga (juhendi 

Lisa 1. Ametite kodeerimine). 

• Kui juhendi Lisas 1. ei ole vajalikku ametikoodi ja te märgite ametikoodiks „Mujal 

liigitamata spetsialist”, siis lisada selle töötaja ametikoodi nimetus aruande 

lahtrisse „Kommentaar“.

• Kui tervishoiutöötaja koormus täistööaja suhtes ei ole lepingus kindlalt 

määratletud, siis märkida see hinnanguliselt.



Arst-resident

• Arst-resident on residentuuris erialaõpet jätkav arst või hambaarst.

• Residendi märge tehakse vaid siis, kui arst või hambaarst töötab asutuses 

residentuurilepingu raames ja teeb residentuuri eriala praktikat.

• Arst-residendi amet kajastatakse veerus 2 lähtuvalt omandatavast erialast.

• Kui arst ei tööta residentuurilepinguga, siis kajastatakse tema amet tehtava töö 

sisu järgi.

• Erialase spetsialiseerumiseta arsti tööd tegevat arsti ei märgita residendiks.



Tervishoiutöötajad

Veerus 8. tuuakse välja erisused iga töötaja kohta.

Kodeeritakse järgmiselt:
0 – oli terve novembrikuu tööl;
1 – oli terve novembrikuu lapsehoolduspuhkusel;
2 – oli terve novembrikuu haiguslehel, puhkusel, tasemekoolitusel vms;
3 – oli osa ajast haiguslehel, puhkusel, tasemekoolitusel, 
lapsehoolduspuhkusel vms;
4 – asus aruandeperioodil asutusse tööle või lahkus töölt;
5 – muu põhjus



Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

m
Märkida ametiala



Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid

Märkida kõik õendusametid



Hambaarsti aruanne

Märkida kõik

proteesimisega

seotud

vastuvõtud

Märkida ainult uute proteeside arv

Märkida kõik

vastuvõtul käinud

inimesed ühekordselt



“Psüühika- ja käitumishäired” vs “Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid”

Kui üks isik pöördub aasta jooksul ühe diagnoosiga 

psühhiaatri vastuvõtule 4 korda, siis visiite on kokku 4, 

mis märgitakse aastaaruandes „Ambulatoorsed visiidid“, 

aga isikuid on 1, mis näidatakse „Psüühika- ja 

käitumishäired“ 1. tabelis ehk siis isik läheb kirja 

aruandeaasta jooksul ühekordselt.



“Haigla” ja “Päevaravi” 

Kontrolli!

• Kas kirurgias on operatsioonid õigesti jagatud päeva- ja statsionaarse ravi vahel.

Nt päevaravis ei teostata puusa totaalseid endoproteesimisi, alajäseme amputatsioone.

• Songade operatsioonide all on probleemid nii kokku arvestuse kui kubemesonga 

eristusega.

• Hemodialüüsid märgitakse “Tervishoiuasutuse” tabelisse 5.1. Protseduurid. Hemodialüüsi

patsiendid peavad olema ka “Päevaravi” aruandes kui teenus on osutatud päevaravina.

• Märkimata on alaread, nt ravipõhjuste tabelites tüsistunud diabeet.



Tervishoiualane majandustegevus

Märkida laekumine ainult
tervishoiuteenuste eest

Kui asutuse hinnakirjas puudub 
visiiditasu, siis tuleb patsientidelt
tervishoiuteenuse eest saadud 
summad kanda reale 31

Märkida kõik tulud mis ei ole 
seotud tervishoiuteenuse
osutamisega

Summa  märgitakse visiiditasuks
ainult juhul, kui asutuse hinnakirjas
on vastav kirje olemas

Tabel 1. Tulud



Tabel 2. Kulud

rida069 >= rida070 + rida071 
+ rida072

Märkida kõik kulud, mis ei ole 
seotud tervishoiuteenuse 
osutaja põhitegevusega. 

Märkida puhaskasum (-kahjum) 
kõigi tulusummade ja 
kulusummade vahena



Kulum ja põhivara

Seosed Tabel 2 (read 73-82 aruandeaasta kulum) ja 

Tabel 3 (veerg 7 akumuleeritud kulum) vahel. 

Samade põhivara liikide lõikes peab olema näidatud nii aruandeaasta kulum kui

akumuleeritud kulum. Kui mõnele põhivara liigile enam kulumit ei arvutata, siis kirjutada 

selle kohta aruande esilehe lahtrisse „Kommentaar“.

Tabel 2

Tabel 3



Tabel 3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara
liikumine (eurodes); FIEd seda tabelit ei täida!



Põhivarade ümberliigitamine
Ümberliigitamise korral (tavaliselt lõpetamata ehitusest hooneks/maaks) väljaminek ühest 

põhivara liigist kajastatakse veerus 5 ja ümberliigitamine teise põhivara liiki näidatakse selle 

sissetuleku veerus 2.



Kontrollseosed I
kui saate teate, et aruandes on 

vigu, siis vea sisu näeb teatel

klikates



Kontrollseosed II

linnuke näitab, et 

seos on kontrollitud

ja korras

kriips näitab, 

et seos ei ole 

korras

kontrolli sõnalist 

selgitust



Tänan kuulamast


