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1. Tulud (eurodes)

Tulu liik Rea nr. Summa

A B 1

Eelmise aasta tulem 00

TULUD KOKKU (read 02+09+15+20+33) 01

Tulud riigieelarvest (read 03+04+07+08) 02

sh põhivara sihtfinantseerimine 03

sh tervishoiuteenuste sihtfinantseerimine 04

sh  kiirabi finantseerimine 05

sh ravikindlustuseta isikute eest 06

sh ennetustegevuseks 07

sh muud (nt rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse eest) 08

Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 10+12+13+14) 09

raviteenus (sh taastusravi ja perearsti pearaha) 10

sh taastusravi 11

iseseisev õendusabi (hooldusravi) 12

ennetus (sh koolitervishoid ) 13
muud (k.a perearsti baasraha, hambaproteeside hüvitamine patsientidele jm) 14

Laekumised kohalikult omavalitsuselt 15

sh põhivara soetuseks 16

sh tervishoiuteenuste finantseerimiseks 17

sh ravikindlustuseta isikute eest 18

sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 19

Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 20

tervishoiuasutustelt 21

rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 22

sh annetused 23

juriidilistelt isikutelt 24

sh annetused 25

füüsilistelt isikutelt 26

sh annetused 27

sh visiiditasu 28

sh voodipäeva tasu 29

sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) eest 30

sh tasulised teenused 31

sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse eest 32

Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33

sh koolitustulu 34

sh tulu ravimiuuringutest 35

Tervise Arengu Instituut tagab esitatavate 

andmete täieliku kaitse.

Tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik esitab 

aruande Tervise Arengu Instituudile hiljemalt 

aruandeaastale järgneva aasta 1. juuliks. 

Sotsiaalministri 07. detsembri 2012. a määruse 

nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 

majandustegevuse aruannete koostamise 

nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ 

lisa 13



2. Kulud (eurodes)

  Kulu liik Rea nr. Summa

A B 1

TEGEVUSKULUD KOKKU (read 37+48+51+54+73+84+91) 36

Ostetud meditsiinilised kaubad, materjalid (read 38+40+41) 37

Ravimid, vaktsiinid, veri ja verepreparaadid 38

sh veri ja vere preparaadid 39

Meditsiinitarvikud (nt stetoskoop, vererõhuaparaat, käärid, pintsetid) 40

Meditsiinilised materjalid (read 42+…+47) 41

filmid, reaktiivid 42

proteesid, implantaadid, läätsed, kuuldeaparaadid, hamba täitematerjalid 43

meditsiinilised gaasid 44

meditsiiniline kuluinventar 45

ühekordse kasutusega pesu ja eririietus 46

muud (nt EKG paber, sonograafiapaber, meditsiinitrükised, blanketid) 47

Ostetud tööd ja teenused (read 49+50) 48

Ostetud meditsiiniteenused 49

Ostetud mittemeditsiiniteenused 50

Põhivara soetusmaksumus (ainult FIE-le) 51

sh meditsiiniseadmed 52

sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia varad 53

Majanduskulud (read 55+56+57+60+61+63+69) 54

Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 55

Kinnistute, hoonete ja ruumide rent 56

Infotehnoloogia (inventar, teenused, rent) 57

sh inventar (riistvara, tarkvara) 58

sh ostetud teenused 59

Transpordivahendite rent ja ülalpidamine 60

Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite ja infotehnoloogia rent)) 61

sh meditsiiniseadmete rent 62

Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 63

meditsiiniseadmed 64

masinad ja mittemeditsiiniseadmed 65

kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 66

vooditarvikute kulu 67

töö- ja eririiete kulu 68

Muud majanduskulud (sh büroo- ja lähetuskulud jm) 69

sh koolituskulud 70

sh tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd 71

sh annetused, sponsorlus 72

Kulum ja allahindlus (read 74+75+83) 73

Immateriaalse põhivara kulum 74

Materiaalse põhivara kulum (read 76+77+78+79+82) 75

sh hooned  ja rajatised (k.a kinnisvarainvesteeringute kulum) 76

sh transpordivahendid 77

sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 78

sh masinad, seadmed ja inventar 79

sellest meditsiiniseadmed 80

sh. kapitalirendilepinguga omandatud meditsiiniseadmete kulum 81

sh muu materiaalne põhivara 82

Käibevara allahindlus 83

Tööjõukulud (read 85+90) 84

Palgakulu ja muud tööjõukulud 85

sh arstid (v.a. hambaarstid) 86

sh õendustöötajad, ämmaemandad (v.a. hambaraviõed) 87

sh hooldustöötajad (ISCO kood 3221, 5321, 5322) 88

sh infotehnoloogia personal 89

Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks 90

Muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud 91

MAJANDUSAASTA TULEM (rida 01- rida 36) 92



3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes)

FIEd seda tabelit ei täida!

müük      
(soetus-

maksumuses)

mahakantud 
(soetus-

maksumuses)

muud (sh 

ümber-

klassifitseeri-

mine)

A B 1 2 3 4 5 6 = 1+2-3-4-5 7 8 = 6-7 9

Immateriaalne põhivara 01

   sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 02

Materiaalne põhivara (read 

04+05+06+09+10+11+14+15+16) 03

Hooned ja rajatised 04

Maa 05

Kinnisvarainvesteering (read 07+08) 06

     sh. hooned ja rajatised 07

     sh. maa 08

Transpordivahendid 09

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 10

Masinad, seadmed ja inventar 11

     sellest meditsiiniseadmed 12

          sh kapitalirendilepingutega omandatud 

meditsiiniseadmed 13

Lõpetamata ehitus 14

Ettemaksed materiaalse põhivara eest 15

Muu materiaalne põhivara 16

Aasta lõpul 

jääkmaksu-

muses

Müük 
(müügihinnas)

Akumuleeritud 

kulum
Materiaalse põhivara liik

Rea 

kood

Aasta alguses 

soetus-

maksumuses 
(eelnevad aastad 

kokku) 

Väljaminek      

Aasta lõpul 

soetusmaksu-

muses

Sissetulek 
(sh uued 

soetusmaksu-

muses)


