
 1 

 
 

TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA ÜLDANDMED 2008 
 

Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „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 tegutsemise aadressid: 
Tervishoiuteenuse osutaja poolt täidetakse val-
la/linna/alevi nimi Kui asutus osutab tervishoiu-
teenust erinevatel aadressidel, täidab ta mitu te-
gutsemise aadressi, aga esitab ühe aruande põ-
hitegevuse järgsele maavanemale.  
 
Äriregistrikood/isikukood: kood, mille asutus 
saab ennast Äriregistris registreerides. FIE-d näi-
tavad isikukoodi või äriregistrikoodi. Kui FIE on 
Äriregistris registreeritud, siis esitab ta äriregistri-
koodi. 
 
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 omavalitsu-
se kapitaliosalus on 50% või suurem. 
Erasektorisse liigitatakse äriühing juhul, kui Eesti 
Vabariigil või kohalikul omavalitsusel ei ole äriühin-
gus 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 isi-
ku kapitaliosalus on 50% või suurem. Selle alaliigi 
alla kantakse ka välismaa äriühingu filiaal.  
 
Õiguslik vorm 
Õiguslikud vormid on käesoleva jaotuse tähendu-
ses kõikide isikute, asutuste ja organisatsioonide 
ning muude õigusobjektide Eesti Vabariigi õigus-
aktides sätestatud eksisteerimisvormid. 

11 — füüsilisest isikust ettevõtja 
12 — talupidamisega tegelev füüsilisest isikust 
ettevõtja 
21 — täisühing 
22 — usaldusühing 
23 — osaühing 
24 — aktsiaselts 
25 — tulundusühistu 
30 — välismaa äriühingu filiaal 
40 — sihtasutus 
50 — mittetulundusühing 
51 — mittetulundusühistu 
60 — riiklik üksus 
70 — kohaliku omavalitsuse üksus. 

 
 
Teenuseosutaja tüüp:  
märgitakse põhitervishoiuteenuse järgi 
 
 
Tegevuse alustamise ja lõpetamise kuupäev: 
Kuupäev, kuu, aasta 
 
Nt. kui asutus alustas tegevust esimesel jaanuaril 
2001.a.,märgitakse  01.01.2001 
Kui asutus töötab aastalõpu seisuga, ei täideta 
lõpetamise kuupäeva. 


