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TERVISHOIUALANE MAJANDUSTEGEVUS 
 

Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 
majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande 

juhend 
 
 
Statistilise aruande “Tervishoiualane majandustegevus” esitamise kohustus on kõikidel ter-
vishoiuteenuseid osutavatel asutustel, isegi kui nende põhitegevus pole tervishoid.  
Aruanne täidetakse ja esitatakse veebipõhises tervishoiualase statistika kogumise keskkon-
nas A-veeb (Sotsiaalministeeriumi kodulehelt - www.sm.ee/aveeb, peale paroolide sisesta-
mist minge lingile „Kohustused“ - ning vajutage teemale „Tervishoiualase majandustegevu-
se“). 
NB! A-veebis aruannet täites tekivad summad automaatselt. Summade lahtrid on eristatud 
lilla taustaga. 
 
 
 
  
 
ARUANDE ESILEHT 
 
Aruande esilehele märgitakse asutuse 
üldandmed: asutuse nimi, tegevusko-
ha aadress, e-posti aadress, äriregistri 
kood (FIE-l isikukood), tervishoiutee-
nuse osutaja kood, omaniku liik, õi-
guslik vorm, tervishoiuteenuse osutaja 
tüüp, (haigla liik) ja majandustegevuse 
perioodi puudutavad andmed. 
 
OMANIKU LIIK 
Omaniku liikide  jaotus on aluseks 
asutuste klassifitseerimisele lähtudes 
nende kapitaliosalusest (häälteena-
muse kuuluvusest äriühingus). 
Avalikku sektorisse liigitatakse äriühing 
siis, kui riigi ja kohaliku omavalitsuse 
kapitaliosalus on kokku 50% või suu-
rem: 
10 – riik , kui riigi kapitaliosalus on äri-
ühingus 50% või suurem; 
20 – kohalik omavalitsus , kui kohaliku 
omavalitsuse kapitaliosalus on 50% või 
suurem. 
Erasektorisse liigitatakse äriühing juhul, 
kui Eesti Vabariigil või kohalikul omava-
litsusel ei ole äriühingus kapitaliosalust 
või kui see on alla 50%: 
30 – Eesti eraõiguslik isik , kui Eesti 
füüsiliste või juriidiliste isikute kapitali-
osalus 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 jaotu-
se tähenduses kõikide isikute, asutus-
te ja organisatsioonide 
ning muude õigusobjektide Eesti Va-
bariigi õigusaktides sätestatud eksis-
teerimisvormid. 

11 — füüsilisest isikust ettevõtja 
12 — talupidamisega tegelev füüsili-
sest 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 
 
TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA 
TÜÜP 
Mitme teenuse puhul näidata olulisim. 
Haigla; 
Perearstiabi; 
Eriarstiabi; 
Hambaravi; 
Kiirabi; 
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Taastusravi; 
Õendusabi; 
Labor; 
Muu (nt verekeskus/teenistus jt). 
 
HAIGLA LIIK 
Haigla puhul märgitakse ka haigla liik. 
 
Aruande esilehele märgitakse majan-
dusaasta algus ja lõpp. 
Kui asutus alustas tegevust aruande-
aasta kestel, siis tuleb märkida ära ma-
jandustegevuse alustamise täpne 
kuupäev . Samal põhimõttel tuleb vaja-
dusel märkida majandustegevuse lõ-
petamise kuupäev.   
Kui aruandeaastal majandustegevus 
puudus, siis tuleb täita vastav lahter, 
märkides sinna „1“. 
 
Esilehele märgib aruande täitaja oma 
nime ja telefoni. 
 
 
 
1 PERSONAL 
 
 
Tabeli ametialade jaotuse aluseks on 
Ametite Klassifikaator, mis põhineb rah-
vusvahelisel klassifikaatoril ISCO-88.  
 
Kui juriidilise isiku põhitegevusala ehk 
asutuse tegevus, millele kulub kõige 
rohkem töötunde on tervishoiutee-
nuse osutamine , siis tuleb personali 
tabelis ära märkida kõik asutuse tööta-
jad (näiteks ka asutuses töötavad klien-
diteenindajad). 
 
Kui põhitegevusalaks ei ole tervis-
hoid , siis märgitakse üksnes see osa 
personalist, kes otseselt tegeleb medit-
siiniga. 
 
Lapsehoolduspuhkusel olevad tööta-
jad  märgitakse aruandesse vaid selles 
ulatuses, mil nad olid tööl.  
 
Töövõtulepinguga (käsundusleping) 
töötavad inimesed  märgitakse ainult 
veergudele 5 – 7. Ülejäänud veerud täi-
detakse lepingu alusel töötavate töötaja-
te kohta. 
 

Veergudesse 7 - 15 tuleb märkida ta-
sud aasta kohta kokku, mitte kuu koh-
ta. NB! Kõik rahasummad märgitak-
se kroonides.  
 
Kõik FIE-d ja asutuse juhtkond arvesta-
takse töötajate hulka. 
 
1.JUHID 
 
Juhtide ridadele 1 - 91 märgitakse  
töötajad, kes tegelevad juhtiva tööga 
rohkem kui 50% oma tööajast. Kui töö-
taja ei tegele juhtiva tööga  või juhtiv 
töö võtab tema tööajast vähem kui 50%, 
siis tuleb andmed tema kohta märkida 
tervishoiu tippspetsialistide vastava eri-
ala reale (read 92 - 220). 
 
Rida 1  – juhid kokku (rida 1 = rida 2 + 
rida 3 + rida 4 + rida 91) 
 
Rida 02 – nõukogu liikmed. Kui nõuko-
gu liige töötab põhikohaga teises asutu-
ses, siis märgitakse ta töövõtulepinguga 
töötajate veergudesse 5-7. Kui töötaja 
teeb lisaks põhitööle ka nõukoguliikme 
tööd, siis märgitakse nõukogu liikme töö 
veergudele 6 ja 7. Kui nõukogu liige töö-
tab terve aasta ettevõttes ainult nõuko-
gu liikmena, siis märgitakse ta töölepin-
guga töötavate töötajate veergudesse. 
 
Rida 03  – direktorid ja juhatajad ehk  
isikud, kes on organisatsiooni eesotsas 
ning määravad kindlaks ja formuleeri-
vad tegevussuunad ja –plaani, juhivad 
ja koordineerivad organisatsiooni üldist 
tegevust ja kannavad vastutust soorita-
tud tööde ja saavutatud tulemuste eest 
(nt asutuste juhataja, ettevõtte peadirek-
tor, polikliiniku juhataja,  juhatuse liige ja 
direktori asetäitjad, kui nad ei ole põhi-
tegevuse juhid).  
 
Väikefirmades, kus direktoriks või juha-
tajaks on peamiselt tervishoiualast tööd 
tegevad isikud (nt. perearsti või hamba-
arsti kabinetid), siis tuleb nende andmed 
märkida põhitegevuse juhtide alla vas-
tava eriala reale. 
 
Rida 04  – põhitegevuse juht on medit-
siinilise haridusega juht: arst, hamba-
arst, õde või ämmaemand, kes on hõi-
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vatud nii juhtimis- kui ka ravitegevuses, 
kuid juhtiv töö võtab tema tööajast roh-
kem kui 50% (peaarst, ravijuht, 
õendusala juht, osakonnajuhataja).  
 
Põhitegevuse juhi andmed tuleb märki-
da tema meditsiinilise eriala järgsele 
reale. Näiteks: Asutuses töötab neuro-
loog, kellel kulub juhtiva töö peale um-
bes 80% tööajast. Siis tuleb andmed 
tema kohta esitada tabeli 26. real. 
 
Põhitegevuse juhid on aruandes jaota-
tud (read 05 + 43 + 47 +88). 
 
Rida 05  – juhina töötavad arstid on isi-
kud, kes töötavad arstina ning tegelevad 
juhtiva tööga, kus juhtiv töö võtab töö-
ajast rohkem kui 50%. (read 06 + … + 
42). 
 
Rida 42  – näidatakse asutuse kõikide 
juhina töötavate arstide arv, kelle eri-
ala ridades 06 – 41 olevas loetelus 
puudub.   
 

 
Rida 43  – juhina töötavad hambaarstid  
(read 44+ 45+46). 
 
Rida 47  –  õendusala juhid (read 48 + 
68).  
 
Rida 48  – õendusala juhtidest tuuakse 
eraldi välja kõrgharidusega õendusala 
juhid (read 49 + … + 67). 
 
Rida 67  – näidatakse asutuse kõikide 
juhina töötavate kõrgharidusega 
õendusala juhtide arv, kelle eriala ri-
dades 49 – 66 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 68  – õendusala juhtidest tuuakse 
eraldi välja kesk- eriharidusega 
õendusala juhid (read 69 + …. + 87). 
 
Rida 87  – näidatakse asutuse kõikide 
juhina töötavate kesk-eriharidusega 
õendusala juhtide arv, kelle eriala ri-
dades 69 – 86 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 88  – juhina töötavad ämmaeman-
dad (read 89 + 90). 

 

Rida 89 – juhina töötavatest ämma-
emandatest tuuakse eraldi välja kõrgha-
ridusega ämmaemandad. 
 
Rida 90 – juhina töötavatest ämma-
emandatest tuuakse eraldi välja kesk-
eriharidusega ämmaemandad. 
 
Rida 91  – muude alade juhid on näiteks 
haldusdirektor, majandusosakonna ju-
hataja, peafinantsist, peaökonomist, 
pearaamatupidaja, personalijuht jt. 
 
 
2.TERVISHOIU TIPPSPETSIALISTID 
 
Kui töötaja ei tegele juhtiva tööga või 
juhtiv töö võtab tema tööajast vähem kui 
50%, siis tuleb andmed tema kohta 
märkida tervishoiu tippspetsialistide vas-
tava eriala reale (read 92 - 220). 
 
Rida 92  – Tervishoiu tippspetsialistid  
(read 93 + 94 + 169 + 170 + 177 + 218). 
 
Rida 93  – Arstide read  täidetakse ilma 
residentideta (read 95 +97+…+167). 
 
Rida 94  – Residendid kokku (read 96 + 
98 +…+168) näidakse selle eriala real, 
millele ta spetsialiseerub, sõltumata 
osakondadest, kus ta töötas. Täidetak-
se juhul, kui resident saab oma töö eest 
raha. 
 
Rida 167  – näidatakse asutuse kõikide 
arstide arv, kelle eriala ridadel 95 - 
165 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 168  – näidatakse asutuse kõiki-
de residentide arv, kelle eriala ridadel 
96 - 168 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 169  – hambaarstid täidetakse ilma 
residentideta (read 171 + 173 + 175).  
 
Rida 170  – residendid kokku (read 172 
+ 174 + 176). 
 
Rida 177  – õed kokku (read 178 + 198). 
 
Rida 178  – õdedest eristatakse kõrgha-
ridusega õed (read 179 +180 +…+197). 
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Rida 197  – näidatakse asutuse kõikide 
kõrgharidusega õendusalatöötajate 
arv, kelle eriala ridades 179 - 196 ole-
vas loetelus puudub. 
 
Rida 198  – õdedest eristatakse kesk-
eriharidusega õed (read 199+200+…+ 
217). 
 
Rida 217  – näidatakse asutuse kõikide 
kesk-eriharidusega õendusalatöötajate 
arv, kelle eriala ridades 199 - 216 ole-
vas loetelus puudub.   
 
Rida 218  – ämmaemandad kokku (read 
219 + 220). 
 
Rida 219  – kõigist ämmaemandatest 
tuuakse eraldi välja kõrgharidusega 
ämmaemandad. 
 
Rida 220  – kõigist ämmaemandatest 
tuuakse eraldi välja kesk-eriharidusega 
ämmaemandad. 
 
7. MUUDE ALADE SPETSIALISTID 
 
Rida 221  – muud tervishoiuvaldkonna 
töötajad (read 222 +…+228). 
 
Rida 228  – näidatakse asutuse kõikide 
tervishoiuvaldkonna töötajate arv, kel-
le eriala ridades 222 - 227 olevas loe-
telus puudub.   
 
Rida 229 – muud tervishoiuvaldkonna-
ga seotud tippspetsialistid (read 230 
+…+ 232). 
 
Rida 232  – näidatakse asutuse kõikide 
tervishoiuvaldkonnaga seotud tipp-
spetsialistidearv, kelle eriala ridades 
230, 231 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 233  – muud tervishoiuvaldkonna-
ga seotud spetsialistid (read 234 + … + 
239) 
 
Rida 239  – näidatakse asutuse kõikide 
tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsia-
listidearv, kelle eriala ridades 234 - 
238 olevas loetelus puudub.   
 
Rida 240  – tervishoiu abispetsialistid 
(read 241 +…+ 243) 

 
Rida 243  – näidatakse asutuse kõiki-
de tervishoiu  abispetsialistidearv, kel-
le eriala ridades 241, 242 olevas loe-
telus puudub.   
 
Rida 244  – muude alade spetsialistid 
(read 245 + 246) 
 
Rida 245  – tippspetsialistid on mitteme-
ditsiinilistel erialadel töötavad tippspet-
sialistid (kõrgharidusega: jurist, raama-
tupidaja, audiitor, suhtekorraldaja, arhi-
vaar, statistik, ususpetsialist, informaa-
tik, andmebaasi analüütik, tarkvarainse-
ner, programmeerija jm). 
 
Rida 246  – keskastmespetsialistid ja 
tehnikud on mittemeditsiinilistel erialadel 
töötavad keskastmespetsialistid  ja teh-
nikud (keskeriharidusega: raamatupida-
ja, arhivaar, raamatukogutöötaja, arvuti-
spetsialist, arvutiseadmete operaator, 
tarkvara tehnik, süsteemianalüütiku abi, 
andmebaasi analüütiku abi, laboritehnik, 
keemiatehnik jm). 
 
8. AMETNIKUD 
 
Rida 247  – ametnikud (read 248 + 249). 
 
Rida 248  – kontoriametnikud (sekretär, 
arvestusametnik, varustus- ja transpor-
diametnik, statistikakodeerija jm). 
 
Rida 249  – klienditeenindajad (telefoni-
operaator, registratuuri töötaja). 
 
9. MUUD TÖÖTAJAD 
 
Rida 250  – muud töötajad (read 251 
+…+ 254) 
 
Rida 251  –  majapidajad ja toitlustus-
teenindajad (perenaine, kokad, turva-
mehed jt.). 
 
Rida 252  – oskus- ja käsitöölised (ehi-
tustööline, mehaanik, lukksepp, tisler, 
õmbleja jm). 
 
Rida 253  –  seadme- ja masinaoperaa-
torid (nt. katlaoperaator, sõiduautojuht, 
kiirabiauto juht). 
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Rida 254  – lihttöölised (koristajad, pe-
supesija, triikija, nõudepesija, kojamees, 
transporditööline). 
 
Rida 255 – töötajad kokku (read 1 + 92 
+ 221 + 229 + 233 + 240 + 244 + 247 + 
250). 
 
Veerg 1 – Aasta keskmine töötajate arv 
(märgitakse kahe kümnendkohaga, näi-
teks 18,06). NB! Siia ei arvestata töö-
võtulepinguga töötavaid inimesi (töö-
võtulepinguga töötajate arv märgitakse 
eraldi veerus 6). 
Töötajata arvu hulka loetakse  kõik 
need isikud, kes töötavad lepingu alu-
sel ja saavad töö eest tasu (kas rahas 
või loonuspalgana).  
Töötaja, kes sama tööandja juures 
töötab suurendatud töökoormusega  
või teeb sama tööandja juures töövõtu-
lepinguga (käsunduslepinguga) lisatööd, 
arvestatakse ühe isikuna ja ei märgita 
veel eraldi töötajana veergu 5, kuid vee-
rud 6 ja 7 täidetakse vastavalt lepingu 
alusel  tehtud tööle. 
Aastakeskmine töötajate arv leitak-
se kuukeskmiste kaudu . Kuukeskmi-
se töötajate arvu leidmiseks summee-
ritakse kõigi töötajate tööpäevad, puh-
kepäevad ja töölt puudumise päevad 
(haigus, puhkus) ning jagatakse ka-
lendrikuu päevade arvuga. Töötajate 
arv puhkepäevadel ja pühadel on 
võrdne puhkepäevale või pühale eel-
nenud tööpäeva töötajate arvuga. 
Lapsehoolduspuhkusel viibijaid arves-
se ei võeta. 
Kui asutuse majandustegevus algas 
või lõppes aruandeaasta kestel , siis 
arvutatakse aasta keskmine töötajate 
arv ikkagi aasta ehk 12 kuu keskmise-
na.  
Näiteks kui asutuse majandustegevus 
kestis 5 kuud, siis leitakse kuukeskmine 
töötajate arv iga viie kuu kohta ning aas-
takeskmise leidmiseks sumeeritakse 
viie kuu keskmised ja jagatakse 12-ga. 
 
Näide 1: Aastakeskmise töötajate ar-
vu leidmiseks tuleb  kõigepealt leida 
asutuse kuukeskmine töötajate arv iga 
kuu kohta eraldi tjaan.  
 
Kui asutuses töötas: 

1.-10. jaanuar 14 töötajat 
11. – 31. jaanuar 20 töötajat 
 
Kuukeskmise töötajate arvu tjaan. leid-
miseks liidetakse kõikide töötajate töö-
päevad kokku ja jagatakse kalendrikuu 
päevadega. 
 
10 x 14 +  21 x 20      = 18,06 
 31 
Aastakeskmise töötajate arvu leidmi-
seks  liidetakse kuukeskmised töötajate 
arvud kokku ja jagatakse kuude arvuga. 
 

taasta =   t jaan. + ……+ tdets. 
  12 
 
Veerg 2  - Aastakeskmine töötajate arv, 
taandatud täistööajale (arv märgitakse 
kahe kümnendkohaga, näiteks 51,56). 
NB! Siia ei arvestata töövõtulepingu-
ga töötavaid inimesi (töövõtulepinguga 
töötajate arv märgitakse eraldi veerus 
6). 
Töölepingu, teenistuslepingu ja avaliku 
teenistuse seaduse alusel töötavad isi-
kud jaotatakse täis ja osalise tööajaga 
töötajateks. Aruandeperioodi jooksul 
tööandja koosseisu nimekirjas olnud 
lapsehoolduspuhkusel viibijaid  (kuni 
lapse 3-aastaseks saamiseni) ei arvata 
täis- ja osaajatöötajate hulka. 
Täisajalise tööajaga töötaja  on isik, 
kelle töönädala pikkus on 40 tundi või 
kelle töönädala pikkus on seadusega 
kehtestatud väiksemana 30 ja 35 tun-
di. 
Osalise tööajaga töötaja on isik, kes 
töötab osalise tööpäeva või osalise töö-
nädalaga/kuuga või kes töötab ajutiselt 
osalise tööajaga tööandja algatusel. 
Aastakeskmine töötajate arv taan-
datud täistööajale leitakse kuu-
keskmiste kaudu.  Kuukeskmise töö-
tajate arvu taandatuna täistööajale 
leidmiseks arvutatakse töötajate kogu 
kalendaarne ajafond päevades ja ja-
gatakse see kalendrikuu päevade ar-
vuga. 
Kalendaarse ajafondi leidmiseks 
summeeritakse iga töötaja kõik töö-
päevad, puhkepäevad ja töölt puudu-
mise päevad (haiguspäevad, puhku-
sepäevad jt). Töötajate arv puhkepäe-
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vadel ja pühadel loetakse võrdseks 
puhkepäevale või pühale eelnenud 
tööpäeva töötajate arvuga.  
Osalise tööajaga töötajad arvestatakse 
proportsionaalselt töötatud ajaga (näi-
teks töötaja, kes töötab lepingu järgi 40 
tunnisest töönädalast 20-tunnise töönä-
dalaga, arvestatakse 0,5 töötajana).  
 
Kuidas taandada keskmist töötajate 
arvu täistööajale?   
Normaaltööaeg ettevõttes – 8 tundi 
päevas. Leida ettevõtte töötajate kesk-
mine arv kuus, kui ettevõttes töötas: 
*1.-15.oktoobrini 30 täisajalise tööajaga 
töötajat (40h nädalas), 
*16.-31.oktoobrini 50 täisajalise tööaja-
ga töötajat (40h nädalas), 
*1.-31. oktoobrini 10 täisajalise tööajaga 
töötajat (35h nädalas), 
*1.-31.oktoobrini 1 osalise tööajaga töö-
taja 6 tundi päevas – 0,75na, 
*1.-15.oktoobrini 1 osalise tööajaga töö-
taja 4 tundi päevas – 0,50na, 
*1.-31.oktoobrini 1 osalise tööajaga töö-
taja 2 tundi päevas – 0,25na.  
 
Aastakeskmise töötajate arvu taan-
datud täistööajale leidmiseks tuleb  
kõigepealt leida asutuse kuukeskmine 
töötajate arv iga kuu kohta eraldi. 
Kuu keskmise täisajalise tööajaga tööta-
jate arvu leidmiseks liidetakse kõikide 
töötajate tööpäevad kokku ja jagatakse 
kalendrikuu päevadega. 
 

    15x30 + 16x50 + 31x10 
    ----------------------------------  = 50,32 
       31 
 
Kuu keskmise osalise tööajaga töötajate 
arvu leidmiseks tuleb isikut arvestada 
töökoormuse järgi (näiteks poole koha-
ga töötav töötaja arvestatakse 0.5 tööta-
jana), liita kõikide töötajate tööpäevad 
kokku ja jagada kalendrikuu päevadega. 
 
    0,75x31 + 0,5x15 + 0,25x31 
    ----------------------------------------  = 1,24 
            31 
 
Aastakeskmise töötajate arvu leidmi-
seks summeeritakse kõikide kuude 
kuukeskmised töötajate arvud ja jaga-
takse kuude arvuga.  

   
50,32 + 1,24  = 51,56 

 
Aastakeskmist täisajale taandatud 
töötajate arvu võib leida ka alljärgne-
valt, seda juhul,  kui asutuse töötajate 
arv ja nende töökoormus aasta jooksul 
on suhteliselt stabiilne: 
  
Näide 1:  Asutuses töötab 3 hamba-
arsti. Nendest 2 töötavad täiskoormu-
sega ja 1 veerand-koormusega. Veer-
gu 2 läheb arv 2,25. Siinjuures ei ole 
oluline haiguse tõttu töölt eemal viibi-
mine ja see, kas puhkus võeti välja või 
ei. 
 
Näide 2:  Asutuses töötas aasta jook-
sul keskmiselt taandatuna täistööajale 
3,75 perearsti, kuna 3 neist kuulusid 
asutuse nimekirja ja töötasid täis-
koormusega terve aasta, 1 aga tuli 
asutusse alles II kvartali algusest.  
 
Näide 3: Kui 12 inimest on aasta al-
gusest kuni aasta lõpuni olnud selles 
asutuses tööl ja töötanud täiskohaga, 
siis on nende aastakeskmine arv 
taandatud täistööajale samuti 12, ole-
nemata sellest, kas nende normtöö-
ajaks on 6 või 8 tundi. 
 
Näide 4: Kui töötaja töötab osalise 
tööajaga, poole või veerand kohaga, 
siis vastavalt töökoormusele loetakse 
neid täistööajale taandatult mitte terve 
inimesena vaid vastavalt poole või 
veerandi eest. 
 
Veerg 3  – aastas tegelikult töötatud 
tundide arv. NB! Siia ei arvestata 
töövõtulepinguga töötavate inimes-
te töötunde (töövõtulepinguga tööta-
jate töötunnid märgitakse veergu 5). 
Arvestatakse kogu aastas täistööajaga 
ja osalise tööajaga töötajate tegelikult 
töötatud tundide arv.  Siia kuuluvad ka 
normtööajale lisaks töötatud tunnid 
(ületunnid).  
Siia ei märgita tasustatud, kuid tegeli-
kult mittetöötatud tunnid (puhkuse ja 
haiguse aeg jt), samuti lõunavaheajad, 
tööle tuleku ja töölt mineku aeg jms 
tööaja koosseisu otseselt mittekuuluv 
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aeg, mis märgitakse veergudesse 12 
ja 13. 
 
Veerg 4  - sh ületundide arv. 
Siia märgitakse tegelikult töötatud tun-
dide arvu hulgast ületundidena tööta-
tud tunnid aastas kokku. (v4 < v3) NB! 
Siia ei arvestata töövõtulepinguga 
töötavate inimeste ületunde (need 
märgitakse veergu 6). 
 
Veerg 5  – töövõtulepinguga töötajate 
aastakeskmine arv leitakse analoogselt 
veerus 1 oleva aasta keskmise töötajate 
arvuga. 
 
Töövõtulepinguga töötaja on isik, kel-
lega on sõlmitud töövõtuleping ja kelle 
töötasult maksab sotsiaalmaksu tööand-
ja. 
 
Veerg 6  – töövõtulepinguga töötajate 
aastas tegelikult töötatud tundide arv. 
Kui tööaja kestus on määramata, siis 
kasutatakse töötundide määramiseks 
eksperthinnangut. 
 
Näide:  Psühhiaatriaarstiga sõlmiti le-
ping 1. oktoobrist kuni 31. märtsini (6 
kuud). Brutotasuks oli 40 000 krooni. Et 
psühhiaater kuulub tervishoiu tippspet-
sialistide hulka, siis tuleks teda võrdsus-
tada kõnesoleva asutuse tippspetsialis-
tiga. Selles asutuses oli täistööajaga 
tippspetsialisti brutopalk 10 000 krooni 
kuus. Psühhiaater töötas hinnanguliselt 
40 000 : 10 000 = 4 kuud. Et leping oli 
sõlmitud kuueks kuuks, siis psühhiaatri 
töökoormus oli kuus 4 : 6 = 0,67. Töö-
andja töösisekorra eeskirja järgi kehtes-
tatud tööajanorm on 8 tundi päevas. 
Seega psühhiaater töötas 8 x 0,67 = 5,4 
tundi päevas. Tegelikult töötatud tundi-
de arv kuus saadakse 5,4 ja vastava 
kuu tööpäevade arvu korrutisena (näi-
teks oktoobris töötas psühhiaater 5,4 x 
21 = 113,4 tundi). Viimaks summeeri-
takse kõikide töötatud kuude töötunnid. 
 
Veerg 7  – töövõtulepinguga töötajate 
tasud. Siia kuuluvad töövõtulepinguga 
palgatud töötajatele lepingu kohaselt 
makstud tasud aastas kokku. Ei märgita 
kuu töötasu. 
 

Veergu 8 – 14  märgitakse kõikide v.a 
töövõtulepinguga töötajate tasud! (töö-
võtu lepinguga töötajate tasud märgi-
takse eraldi veergu 7)! 
 
Veerg 8  – aasta põhitöötasu (lepingu-
järgne) on kindlaks määratud töölepin-
guga (ajatööpalk, tükitööpalk), kuid 
veergu märgitakse antud aasta jooksul 
tegelikult töötatud aja eest väljamakstud 
põhitöötasusumma aastas kokku (puh-
kusetoetust sisse ei arvata, see märgi-
takse veergu 12).  
 
Veerg 9  - regulaarne lisatasu aastas 
kokku. Aasta jooksul igakuiselt makstav 
preemia, lisatasu ületundide, õhtuse 
töö, öötöö ja puhkepäevadel töötamise 
eest, lisatasu rasketes ja tervisekahjuli-
kes tingimustes töötamise eest, kvalifi-
katsiooni-, keele- ja staažitasu jt regu-
laarselt makstavad lisatasud).  
 
Veerg 10  - mitteregulaarne lisatasu ja 
preemia aastas kokku. Siia alla kuulu-
vad kõik kvartalipreemiad, aastapree-
miad, tulemustasud, väärtustasud jm 
mitteregulaarselt makstavad lisatasud ja 
preemiad, mille arvestamise aluseks on 
olnud töötatud aeg. 
 
Veerg 11  – tasu tegelikult töötatud aja 
eest aastas kokku. Siia hulka ei arvesta-
ta puhkusetasu, puhkusetoetust, õppe-
puhkuse tasu, hüvitisi töölepingu lõpe-
tamise korral (veerg 11 = veerg 8+veerg 
9+veerg 10). 
 
Veerg 12  - tasu mittetöötatud aja eest 
ja tööandja hüvitised aastas kokku. 
Puhkusetasud ja toetused; tööseisa-
kutasud; streigi ja töösulu ajal maksta-
vad tasud; tasemekoolitusel või töö-
alasel koolitusel viibimise ajal makstud 
tasu ja muude mittetöötatud päevade 
tasud. Siia alla kuuluvad ka tööandja 
hüvitised ja toetused: hüvitised töösu-
hete lõpetamisel; tööandja toetused 
arstiabi kasutamise korral; ühekordne 
toetus juubeli, sünni ja surma puhul; 
stipendiumid ja õppemaksed töötajate-
le jm lisatasud ja toetused, mille arves-
tamise aluseks ei ole olnud töötatud 
aeg. 
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Veerg 13  - tööandja hüvitis haigestumi-
se, tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul 
aastas kokku. Siia alla kuuluvad tööand-
ja poolt tasutud hüvitis haigestumise, 
tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul. 
Siia ei kuulu ravikindlustuse arvelt 
makstud hüvitised. 
 
Veerg 14  – loonustasu aastas kokku. 
Tasu tootena või teenusena:  Siia 
kuuluvad toit ja jook töötajale; riietus ja 
jalatsid jm; töötaja eluasemega seotud 
haldus- ja kommunaalteenused (elek-
ter, gaas, vesi, küte, side jm); kui töö-
taja on saanud toote või teenuse alan-
datud hinnaga, näidata hinnavahe; 
tööandja tasutud tarbekauba ostmise 
laenuintress. 
Tasu töötajatele majutamise ja elu-
asemega seotud kulutusteks.  Siia 
kuuluvad tööandja omanduses olevate 
majade, korterite haldamisega seotud 
kulud (hooldusremondi, kindlustuse ja 
majandamise kulu); toetused oma töö-
tajatele majutamisega seotud kulude 
katteks (rent); eluasemelaenu intressi 
tasumine. 
Tööandja auto kasutamine isikli-
kuks tarbeks.  Siia kuulub isikliku tar-
bimise osa tööandja autokulutustest, 
mis hinnatakse proportsionaalse osa-
na kogu auto kasutamisega seotud 
kulutustest (kütus, remondi-, hooldus- 
ja rendikulud, kindlustus, parkimine 
jm). 
 
Veerg 15  - FIE maksustatav tulu aasta 
kohta. 
Füüsilisest isikust ettevõtja puhul (pere-
arst, hambaarst jne) näidatakse tuluks 
või töötasuks tuludeklaratsiooni Vorm E 
(residendist füüsilise isiku ettevõtlusest 
saadud tulu) rida 12. 
Siinjuures on eelduseks, et füüsilisest 
isikust ettevõtja osutab vaid tervishoiu-
teenuseid. 
Kui lisaks tervishoiuteenusele osutatak-
se ka muid teenuseid, siis tuleb hinnata 
tervishoiuteenuse osakaal protsentuaal-
selt ja veergu 15 märkida hinnanguline 
summa. 
 
Kontrollseoseid: 
 
Veerg 4 </= veerg 3 

Veerg 2 </= veerg 1 
Kui veerg 1 > 0 siis veerg 2 > 0 ja 
veerg 3 > 0 
Kui veerg 2 > 0 siis veerg 1 > 0 ja 
veerg 3 > 0 
Kui veerg 3 > 0 siis veerg 1 > 0 ja 
veerg 2 > 0 
Kui veerg 4 > 0 siis veerg 1 > 0 ja 
veerg 2 > 0 ja veerg 3 > 0 
Kui veerg 1 > 0 siis veerg 11 > 0 või 
veerg 15 > 0 
Kui veerg 5 > 0 siis veerg 7 > 0 
Kui veerg 5 > 0 siis veerg 6 > 0 
Kui veerg 6 > 0 siis veerg 5 > 0 
Kui veerg 11 > 0 siis veerg 1 > 0 ja 
veerg 2 > 0 ja veerg 3 > 0 
Kui veerg 7 > 0 siis veerg 5 > 0 ja 
veerg 6 > 0 
Kui veerg 12 > 0 siis veerg 1 > 0  
Kui veerg 13 > 0 siis veerg 1 > 0  
Kui veerg 14 > 0 siis veerg 1 > 0  
 
 
 
 
2. MAJANDUSTEGEVUS 
 
Majandusaasta aruande koostamise 
aluseks on Eesti Vabariigi raamatupi-
damise seadus koos aastaaruande lisa-
dega (RT I 2003, 88, 588;  2004, 90, 
616; 2005, 61, 478; 2006, 61, 456; 
2007, 58, 380; 2008, 27, 177), mille § 5 
järgi peetakse raamatu-
pidamisearvestust tekkepõhiselt.  
NB! FIE-d täidavad aruande kassa-
põhiselt.  Kassapõhise arvestuse korral 
lähtub FIE raamatupidamise seaduse §-
dest 1,2,3 ja 4 (v.a punkt 4), 5, 6 (v.a 
lõige 3), 7, 9, 10,12 ning muudest Eesti 
hea raamatupidamistava nõuetest. 
 
Mõisted: 
     
Tekkepõhine arvestus — on majandus-
tehingute kajastamine vastavalt majan-
dustehingu toimumisele, sõltumata sel-
lest, kas sellega seotud raha on laeku-
nud või välja makstud. Aruande koos-
tamisel tehakse reguleerimis- ja lõpeta-
miskanded, mis võimaldavad määrata 
aruandeperioodi tulud ja kulud. 
Järgmiste perioodide eest ettemakstud 
tulusid ja kulusid ei kajastata aruande-
aasta tuluna ega kuluna. 
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Kassapõhine arvestus —  majanduste-
hingute kajastamine vastavalt majan-
dustehinguga seotud raha laekumisele 
või väljamaksmisele. 
 
Tulu - aruandeperioodi sissetulekud, 
mille tekkimisega kaasneb vara suure-
nemine või kohustuste vähenemine. 
Kulu - tulu tekkimiseks vajalikud välja-
minekud aruandeperioodi jooksul, mille-
ga kaasneb vara vähenemine või ko-
hustuste suurenemine. 
Tulem - puhaskasum (-kahjum) — kõigi 
tulusummade ja kulusummade vahe. 
 
Kui asutus ei osuta tervishoiuteenust 
põhitegevusena ja ei oska täpselt 
eristada oma tulude ja kulude jaotu-
mist tervishoiuteenuse ja muu tee-
nuse vahel, siis tuleb hinnata tervis-
hoiu teenuse osakaal protsentuaal-
selt ja täita kõik lahtrid vastavalt osa-
kaalule. 
 
 
2.1. TULUD  
Summad märgitakse kroonides. 
 
Rida 00  – Eelmise aasta tulem, võib olla 
negatiivne. Peab võrduma eelmise aas-
ta aruandes märgitud majandusaasta 
tulemiga. 
 
Rida 01  – Tulud kokku  
( = read 02+08+15+19+30+33+42+47). 
 
Rida 02  – Tulud riigieelarvest ( = read 
03+04+07). Siia ei kuulu haigekassalt 
ega KOV-ilt saadud tulud. Need märgi-
takse vastavalt aruande ridadele 8 – 14 
ja 15 – 18. 
Rida 03 – põhivara sihtfinantseerimine 
riigieelarvest. Põhivara - maa, rajatised, 
ehitised; ning meditsiiniaparatuur, masi-
nad, seadmed ja inventar. 
Rida 04 – tervishoiuteenuste (raviteenu-
sed, taastusravi, hooldusravi jne) sihtfi-
nantseerimine riigieelarvest (≥ read 
05+06). 
Rida 05 – realt 4 kiirabi tegevuskulude 
finantseerimine. 
Rida 06 –  realt 4 riigieelarvest tasutud 
ravikindlustuseta isikute raviteenused.  
Rida 07 – ennetustegevuse finantsee-
rimine riigi poolt. Siia kuuluvad teenu-

sed, mis on mõeldud rahva üldise ter-
visliku olukorra parandamiseks erine-
valt raviteenustest, millega paranda-
takse tervisehädasid. 
 
Rida 08  – Haigekassalt laekunud tulu 
osutatud terviseuuringute, protseduurid 
ja raviteenuste eest kokku ( = read 09+ 
… +14). 
Rida 09 – lepinguga/lepinguta ambula-
toorne üldarstiabi, ambulatoorne ja stat-
sionaarne üld- ja eriarstiabi (sh hamba-
ravi) ning õendusabi. Siia hulka arvesta-
takse ka ööpäevaringse valveloleku ta-
su ravikindlustusega hõlmatud isikutele 
vältimatu abi osutamiseks. 
Rida 10 – ambulatoorne ja statsionaar-
ne hooldusravi. 
Rida 11 – ambulatoorne, statsionaarne 
ja sanatoorne taastusravi . 
Rida 12 – vastavalt sotsiaalministri mää-
rusele ja lepingule haigekassaga (sh 
koolitervishoid). 
Rida 13 – põhivara sihtfinantseerimine. 
Põhivara - maa, rajatised, ehitised ning 
meditsiiniaparatuur, masinad, seadmed 
ja inventar. Samuti perearstide baasra-
ha, mida võib kasutada nii arvuti kui au-
to ostuks, aga ka kommunaalkuludeks. 
Rida 14 – Siia kuuluvad näiteks kinnita-
tud nimistuga töötavale perearstile 
makstav lisatasu erialase lisapädevuse 
eest ja lisatasu, mida makstakse siis kui 
perearsti tegevuskoht asub lähimast 
haiglast 20 või enama km kaugusel.   
 
Rida 15  – Tulud omavalitsustest sh toe-
tused, dotatsioonid  (nt. vallapoolne ma-
janduslik toetus perearstile). 
Rida 16 – põhivara sihtfinantseerimine 
KOV eelarvest. 
Rida 17 – raviteenused, taastusravi, 
hooldusravi jne 
Rida 18 – realt 17 summa, mis on fi-
nantseeritud KOV eelarvest ravikindlus-
tuseta isikutele osutatud raviteenuste 
eest. 
 
Rida 19 – kõik laekumised juriidilistelt 
isikutelt ja füüsilistelt isikutelt kokku. Siia 
blokki märgitakse tulud, mis on laeku-
nud ettevõtetelt (v.a riigiasutused, KOV 
ja Haigekassa) ning patsientidelt.  
Rida 20 – tulud teistelt tervishoiuasutus-
telt. Siia arvestatakse ka FIE-na tööta-
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vatelt tervishoiuteenuse osutajatelt lae-
kunud tulud. Näide: Kui perearst tasub 
eriarstile uuringute, raviprotseduuride ja 
laboriuuringute eest, siis eriarst märgib 
uuringute eest saadud tulu siia (mitte 
reale 23, kuhu märgitakse juriidilistelt 
isikutelt laekunud tulu!) 
Rida 21 – välismaa institutsioonidelt 
saadud tulud kokku: siia kuuluvad tulud 
osutatud teenustest, tegevuskulude siht-
finantseerimine, finantsabi, dotatsioonid, 
kingitused. 
Rida 22 – realt 21 rahalised annetused, 
kingitused, dotatsioon mittepõhitegevu-
sele, sponsorsummad. 
Rida 23 – laekumised juriidilistelt isiku-
telt ehk teistelt ettevõtetelt ja organisat-
sioonidelt. (NB! Siia ei kuulu teistelt ter-
vishoiuasutustelt laekunud tulu, sest see 
märgitakse eraldi reale 20. Siia ei kuulu   
ka riigi- ja KOV asutustelt ja haigekas-
salt laekunud tulud.) Siia kuuluvad tasu-
liste teenuste eest saadud tulu sot-
siaalministri või tervishoiuasutuse keh-
testatud tingimuste ja hinnakirja alusel 
(stomatoloogiline teenus, tervisetõendid, 
isikute hooldustasud, honorarid, kunstlik 
viljastus jm tasulised tervishoiuteenu-
sed); k.a. med.kooli praktikandile prakti-
kakoha võimaldatud tasu; kõik annetu-
sed, dotatsioonid, kingitused ja spon-
sorsummad. 
Rida 24 – realt 23  rahalised annetused, 
kingitused, dotatsioon mittepõhitegevu-
sele, sponsorsummad. 
Rida 25 – füüsilistelt isikutelt (patsienti-
delt ja teistelt isikutelt) laekunud tulu 
kokku. Palun täpsustage järgmistel ri-
dadel (26-28), mille eest see tulu on lae-
kunud! 
Rida 26 – realt 25  rahalised annetused, 
kingitused, dotatsioon mittepõhitegevu-
sele, sponsorsummad. 
Rida 27 – realt 25  visiiditasu (k.a kodu-
visiidi tasu) kehtestatud korra järgi. 
Rida 28 –  realt 25 voodipäevatasu keh-
testatud korra järgi. 
Rida 29 – realt 25 tasuliste teenuste 
eest saadud tulu sotsiaalministri või ter-
vishoiuasutuse kehtestatud tingimuste 
ja hinnakirja alusel (stomatoloogiline 
teenus, tervisetõendid, isikute hooldus-
tasud, kunstlik viljastamine, vaktsinee-
rimine,  tasulised uuringud ja protseduu-

rid jm tasulised tervishoiuteenused; sa-
natooriumi paketid). 
Rida 31 – asutuse iseseisva struktuuri-
üksuse koolitusteenus, asutuse töötaja-
te poolt tasutud omaosalus koolitusel. 
Siin ei arvestata tervishoiuasutuse ruu-
mide rentimist koolituse korraldamiseks. 
Rida 32 – muud omatulud nt. omatoo-
danguna vere tootmine, andmete edas-
tamine E-Geenile jm. 
Rida 34 – immateriaalse põhivara müü-
gi või likvideerimise kasum. 
Rida 35 – materiaalse põhivara müügi 
või likvideerimise kasum. 
Rida 36 – asutuse töötajate toitlustami-
ne, toitlustamine väljapoole, auto ja 
bussi kasutamine, tervisekeskuse tee-
nused (nt jõusaal, bassein, solaarium) 
jm. Edasimüügi eesmärgil ostetud ja 
ilma lisatöötluseta edasimüüdud kaubad 
(nt kilesussid, telefonikaardid jne). Viivi-
sed ostjatele esitatud, kuid tähtajaks 
tasumata nõuetelt; lepingutingimuste 
rikkumise eest arvestatud trahvid, viivi-
setulu (antud asutusele makstava rendi 
või üüri hilinemise tasu). 
Rida 37 – igasugune (seadmed, autod, 
ruumid, garaažid jne) renditulu. Renditu-
lu arvestamise aluseks on leping ja kor-
rektselt vormistatud arve raamatupida-
mise seaduse alusel.  
Rida 38 – viivised ostjatele esitatud, 
kuid tähtajaks tasumata nõuetelt; lepin-
gutingimuste rikkumise eest arvestatud 
trahvid. 
Rida 39 – tulu, mis ei ole kajastunud 
eelmiste perioodide raamatupidamise 
arvestuses. 
 
Rida 43 – intressitulu pikaajalistelt lae-
nudelt, kapitalirendilt, soetatud võlakir-
jadelt, kaasa arvatud väärtpaberite bör-
sitehingutest saadud tulu, aktsiatelt 
saadud tulu, erikontolt väljavõetud ra-
ha. 
Rida 44 – pangaintresside tulu, dividen-
dide tulu, kasum lühiajalistelt investee-
ringutelt jt. 
 
Rida 47 – ühekordsed tulud, mis ei ole 
seotud põhitegevusega ja on oma esi-
nemissageduse poolest haruldased 
(kindlustushüvitised, kasum ettevõtte 
struktuuriüksuse müügist jms). 
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2.2. KULUD  
Summad märgitakse kroonides.  
 
Rida 48  – Tegevuskulud kokku (read = 
49+60+69+71+99+110+114+115+126+
129). 
Rida 49  – meditsiinilised tooted, pool-
tooted ja detailid, samuti väikevahendid, 
instrumendid, mis ei kuulu põhivara hul-
ka ( = read 51+53+54). 
Rida 51 – eraldi reana tuua välja veri ja 
vere preparaadid. 
Rida 52 – anestesioloogia ja intensiivra-
vi vahendid, silmamaterjalid, traumato-
loogilised ja ortopeedilised vahendid, 
uroloogilised vahendid, sondid, 
troakaarkateetrid, nõelad, süstlad, peri-
feersed veenikanüülid, mandräänid, in-
fusiooni- ja transfusioonisüsteemid, 
skalpellid ja skalpelliterad, instrumendi-
käepidemed, operatsiooniinstrumendid 
ja -vahendid, õmblusmaterjal, kindad, 
maskid, mütsid, põlled, põetus- ja hool-
dusvahendid, haavamaterjalid, ligniin, 
marli, vatt, laborivarustus, abimaterjalid 
(analüüsitopsid ja karbid, katted, õlid, 
geelid, pastad, soolad, aparatuuri abi-
vahendid, kummitooted, verekotid, steri-
lisatsiooni abivahendid jms). 
Rida 54 – röntgenfilmid, kontrastained, 
röntgeni kemikaalid. 
Rida 55 – läätsed, kuuldeaparaadid, 
südameklapid, oksügeneraatorid, stimu-
laatorid, endoproteesid, hambaplommid, 
hamba täitematerjalid jmt. 
Rida 56 – meditsiiniline gaas, hapnik ja 
hapnikusegud, naerugaas. 
Rida 57 – meditsiinilise kuluinventari 
maksumus on määratud tervishoiuasu-
tuse raamatupidamise sise-eeskirjas – 
väheväärtuslik meditsiiniline kuluinven-
tar.  
Rida 58 – ühekordsed ja väheväärtusli-
kud meditsiinilised vahendid, mis on 
mõeldud patsientidele. (ühekordne ope-
ratsiooniriietus, mähkmed, linad, kitlid). 
Rida 59 – EKG paber, 
sonograafiapaber, pesemis-
puhastusvahendid, meditsiinitrükised, 
blanketid, patareid jm. 
 
Rida 60  – Teistest asutustest ostetud 
tööd ja teenused (read 61+62). 

Rida 61 –  väljastpoolt asutust ostetud 
tervishoiuteenused (ostetud tervise-
uuringud, protseduurid, analüüsid).  
Rida 62 – Ostetud mittemeditsiiniteenu-
sed  
( = read 63+ … +68). 
Rida 63 – õigusabi, konsultatsioonid, 
suhtekorraldus. 
Rida 64 – ostetud raamatupidamis- ja 
audiitorteenus. 
Rida 65 – ostetud toitlustusteenus. 
Rida 66 – ostetud pesu pesemise tee-
nus. 
Rida 67 – ostetud transporditeenus, 
taksoteenus. 
 
Rida 69  – Täidavad ainult FIE-d! FIE-d 
täidavad käesoleva aruande kassapõhi-
selt. Reale 69 märgitakse aruandeaas-
tal soetatud põhivara soetusmaksumus 
(näiteks auto, meditsiiniaparatuur jms). 
Rida 70 –  realt 69 meditsiiniseadmed. 
 
Rida 71  – Majanduskulud (=read  
72+73+74+76+81+87+92+93+94+95+9
7). 
Rida 72 – Kinnistute, hoonete ja ruumi-
de ülalpidamine: küte, vesi ja kanalisat-
sioon, elekter, valve ja signalisatsioon, 
territooriumi ja ruumide korrashoid, mu-
ru niitmine, lillede istutamine, lume ko-
ristus, prügivedu, remondikulud, kindlus-
tusmaksed, maamaks jm. 
Rida 74 – Muu inventari kasutusrent: 
arvuti, bürooinventar, meditsiiniapara-
tuur, masinad ja seadmed jm.  Siin ei 
arvestata sõidukite renti. 
Rida 75 – Med.aparatuuri rent. 
Rida 77 – Infotöötlussüsteemi kõik füü-
silised komponendid või osa neist (nt 
arvutid, välisseadmed). Infotehnoloogia 
inventari soetus ja rent. 
Rida 78 – Infotöötlussüsteemi kõik prog-
rammid, protseduurid, reeglid ja nende-
ga seotud dokumentatsioon või osa 
neist (märkus: tarkvara on vaimne loo-
ming, mis on sõltumatu kandjast, millele 
ta on salvestatud). 
Rida 79 – ostetud infotehnoloogiatee-
nused: installeerimine, konsultatsioon; 
muud infotehnoloogilised kulud (nt In-
ternet). 
Rida 80 – arvutitehnika hooldus ja re-
mont, mis on ostetud teenusena väl-
jastpoolt asutust. 
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Rida 81 – Varade ja kuluinventari hool-
dus, remont ja kindlustus ( = read 82+ 
… + 86). 
Rida 82 – med.aparatuuri remont ja 
hooldus, mis on ostetud teenusena väl-
jastpoolt asutust.  
Rida 83 – büroomasinate, seadmete ja 
muu inventari remont ning hooldus.  
Rida 84 – bürooinventari, ruumide kulu-
inventari, ruumitarvikute, mittemeditsiini-
lise kuluinventari soetus.  
Rida 85– haiglariietus, voodipesu, mad-
ratsid, padjad jne 
Rida 86 – asutuse personalile mõeldud 
eririietus töösisese-eeskirja järgi (perso-
nali ameti-eririietus, nt ühekordsed 
kummikindad jm).  
Rida 87 – asutuse transpordivahendite 
ülalpidamine (kütus ja määrdeained, 
parkimistasud, kindlustusmaksed, isikli-
ku sõiduauto kasutamise kulud, remont, 
varuosad, kasutusrent, hooldus, tehno-
ülevaatus, registreerimine). 
Rida 92 – omatoitlustamine (koos toidu-
ainete maksumuse ja transpordiga), toi-
duainete keemiline analüüs, toidunõud, 
kööginõud. 
Rida 93 – pesu pesemiseks vajalikud 
kulud oma pesumaja puhul, sisaldab ka 
pulbrite ja loputusvahendite kulu. 
Rida 94 – töölähetuste kulu (va kooli-
tuslähetus ): päevaraha, reisikindlus-
tuskulud, majutuskulud, reisikulud sea-
dustega lubatud piires. 
Rida 95 – peavad olema määratud ter-
vishoiuasutuse raamatupidamise sise-
eeskirjas (vastuvõtukulud, kuulutused, 
reklaamikulud, tulumaks vastuvõtukulu-
delt).  
Rida 96 – sh tehtud rahalised annetu-
sed, kingitused, sponsorsummad koos 
tulumaksuga. 
Rida 97 – mitmesugused kulud, sh bü-
rookulu, sidekulu (va Internet), kantse-
lei-, posti-, lauatelefonide, fakside, mo-
biiltelefonide kulud, paljundamiskulud, 
ajalehed, ajakirjad, raamatud, trükised ja 
muud lühiajalised nõuded. 
Rida 98 – sh uurimis- ja arendustöö-
programmid, mis on suunatud inimes-
te tervise kaitsele ja parandamisele. 
Hõlmab uurimis- ja arendustööd, mis 
on tehtud toiduhügieeni ja toitumise 
valdkonnas ning samuti uurimis- ja 
arendustööd, mida tehakse meditsiini-

listel eesmärkidel kasutatava kiirguse, 
biokeemilise muundamise, meditsiini-
teabe, ravi ratsionaliseerimise ja far-
makoloogia alal (sh. ravimkatsed ja 
laboratooriumiloomade kasvatamine 
teaduslikel eesmärkidel) ning uurimi-
ne, mis on tehtud epidemioloogia, kut-
sehaiguste tõkestamise ja narkomaa-
nia alal. 
Rida 99  – aruandeperioodil arvestatud 
materiaalse ja immateriaalse põhivara 
kulum ja käibevara allahindlussumma ( 
= read 100+101+109).  
NB! FIE-d kulumi ridasid ei täida, sest 
nad täidavad aruande kassapõhiselt! 
Kulum peab olema märgitud samade 
põhivara liikide lõikes nagu on näidatud 
põhivara tabelis 3. Näiteks kui tabelis 3 
on märgitud põhivarana transpordiva-
hendid ja arvutisüsteemid, siis peab siin 
näitama transpordivahendite ning arvuti 
ja arvutisüsteemide kulumit aruande-
aastal.  
Rida 102 – hoonete ja elumajade ku-
lum, rajatiste ja ülekandeseadeldiste 
kulum. 
Rida 103 – transpordivahendite kulum. 
Rida 104– arvutitehnika kulum. 
Rida 105 – meditsiiniseadmete, majan-
dusinventari, mööbli, bürooinventari ku-
lum. 
Rida 106 –  sellest meditsiiniseadmete 
kulum. 
Rida 107  –  sh kapitalirendilepinguga 
omandatud meditsiiniseadmete kulum. 
 
Rida 110  – Kõik tööjõukulud kokku: Siia 
kuuluvad töötasud, tööandja poolt pal-
gafondilt tasutud sotsiaal- ja töötuskind-
lustusmaks (0,5%) ja kõik muud tööjõu-
kulud.  
 
Rida 111 – tasu, mida tööandja arves-
tab kõikidele töötajatele (ka töövõtule-
pinguga töötajatele) aruandeperioodil 
tehtud töö eest. 
Töötasu sisse arvestatakse: põhipalk; 
lisatasu; preemia; puhkusetasu (ka-
jastatakse puhkusekohustuse tek-
kimise perioodil , s.o siis, kui puhkus 
on tegelikult välja teenitud ja nõudeõi-
gus tekkinud); tagatised ja hüvitised, 
mida makstakse palgaseaduses ette-
nähtud juhtudel; hüvitised töölepingu 
lõpetamisel; erisoodustused koos tulu-
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maksuga (näiteks lähetuskulud või 
päevaraha maksmine valitsuse keh-
testatud piirmäärasid ületavas osas  jt 
vastavalt tulumaksuseadusele); tasud, 
mida tööandja maksab edasi töötaja 
haiguse, tööõnnetuse, sünnituspuhku-
se või osalise tööajaga tööle üleviimi-
se korral jm tööajaga seotud kulud.  

Palgakulu sisaldab ka tööandja enda 
palgakulu, kui ta töötab selles ettevõt-
tes. 

Töötasu näidatakse koos töötajate tu-
lumaksu ja pensionisambamaksetega 
(neid makseid aruandes eraldi välja ei 
tooda).  
 

Töötasude sisse ei arvestata : 
� sotsiaalmaksu ja töötuskindlus-

tusmaksu, mida peab maksma 
tööandja; 

� puhaskasumi jaotamisest tehta-
vaid väljamakseid (dividendid); 

� FIE enda  töötasu, sest tema töö-
tasuks on tervishoiuteenuste osu-
tamisest tekkiv aasta tulem (kui 
FIE-l on teisi töötajaid, siis nende 
töötasud arvestatakse sisse); 

� Teenusena sisse ostetud töid. 
Need kulud märgitakse ostetud 
tööde ja teenuste alla (read 60-
68). 

 
Rida 112 – töötasudelt, erisoodustus-
telt ja puhkusereservilt vastavalt sea-
dusele arvestatud sotsiaalmaks,. 
NB! Siia ei kuulu FIE sotsiaalmaks! 
Alates 2007. aastast arvatakse FIE 
sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha 
tekkepõhiselt ja seetõttu ei saa FIE 
deklareerida oma sotsiaalmaksu ega 
selle avansilisi makseid ettevõtlusku-
ludes. Siia märgitakse ainult  eelnenud 
maksustamisperioodide eest ettevõt-
luse tulult makstud sotsiaalmaks. 
Rida 113 – töötasudelt arvestatud töö-
tuskindlustusmaks, mida maksab töö-
andja. 
 
Rida 114  – tervishoiuasutuse töötajate 
koolitus (s.h tasemekoolitus), asutuse 
iseseisvas struktuurüksuses korraldatud 
koolitus, koolitus välisriikides jne. 
Oma töötajate koolitamiseks ja täiend-
õppeks tehtud kulud, mis on otseselt 

vajalikud tööüleannete täitmiseks (sh 
koolitusteenused, lektoritasud, kooli-
tusmaterjalid, majutuskulud, sõiduku-
lud, lähetatute kindlustus, päevara-
had). 
Lähetust loetakse koolituslähetuseks, 
kui selle ainsaks või peamiseks ees-
märgiks on töövõtja koolitamine. 
 
Rida 116 – immateriaalse põhivara kah-
jum müügist, mahakandmisest, likvidee-
rimisest või üleandmisest. 
Rida 117 – materiaalse põhivara kah-
jum müügist, mahakandmisest, likvidee-
rimisest või üleandmisest. 
Rida 124 – kulud vara soetamisest, riigi-
lõiv, pangaülekannete kulu, lootusetud 
võlad õigusaktide järgi, personali kind-
lustuskulud, tolliteenused, kapitalirendi 
sõlmimistasu, ühingute ja liitude liikme-
maksude kulu, arstide vastuskindlustu-
se kulu, kahjum valuutakursside muuda-
tustest, reklaamikulud, dividendidelt 
makstud maksud  jne. 
Rida 125 – realt 124 käibemaks. 
 
Rida 127 – intressikulu (sh kapitalirendi 
e. kapitaliliisingu intressitulu). 
Rida 128 – erikontole pandud raha 
(remondiks, põhivara ostuks kogudes 
või tagavaraks; puudutab eelkõige 
FIE-sid), väärtpaberite müügikahjum. 
 
Rida 129  – ühekordsed kulud, mis ei 
ole seotud põhitegevusega. 
 
Rida 130  – puhaskasum (-kahjum) – 
kõigi tulusummade ja kulusummade 
vahe   
( = rida 01 - rida 48). 

 
 

3. IMMATERIAALSE JA 
MATERIAALSE PÕHIVARA 
LIIKUMINE  
Summad märgitakse kroonides.  
 
NB! FIE-d seda tabelit ei täida, sest 
FIE-d koostavad aruande kassapõhiselt! 
 
Kui ettevõttel on põhivara ja aruandes 
täidetakse põhivara liikumise tabel, siis 
peab kindlasti täitma ka kulude tabelis 
aruandeaasta kulumi read (tabel 2.2 
read 100 kuni 109) (v.a juhul kui põhiva-
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ra on soetatud aasta lõpus ja kulumit ei 
ole veel arvestatud). 
 
Veerud 1- 8  - koosneb ostuhinnast, 
mittetagastatavatest maksudest ja 
muudest otsestest kasutuselevõtmist 
võimaldavatest väljaminekutest (koha-
leveo, paigaldamise ettevalmistuse, 
paigaldamise, käikulaskmine ja projek-
teerimise väljaminekud). 
 
Veerg 1 – Kõikide eelnevate aastate 
jooksul soetatud põhivara summa 
soetusmaksumuses, st summa, mille 
eest vara osteti. Kulumit siin ei ar-
vestata. 
Veerg 2 – aruandeaastal ostetud ma-
teriaalne põhivara soetusmaksumu-
ses  (ka mitterahaliste sissemaksete, 
näiteks aktsiate eest). Siia märgitakse 
uus põhivara e põhivara, mis võeti 
esmakordselt kasutusele Eestis, s.t. 
selles veerus kajastatakse ka põhiva-
ra, mis on varem olnud kasutusel teis-
tes riikides. 
Veerg 3 – varem Eestis kasutusel 
olnud põhivara. Siia kuulub ostetud 
kasutatud põhivara soetusmaksumu-
ses, põhivara üleshindluse summa, 
põhivara väärtuse tõus kapitaalre-
mondi või renoveerimise tulemusena, 
põhivara ümberstruktureerimine (näi-
teks kui aasta algul oli põhivara klassi-
fitseeritud kui transpordivahend ja aas-
ta lõpul klassifitseeriti ümber masinate 
ja seadmete alla, siis näidatakse sis-
setulek rea "masinad, seadmed ja in-
ventar" veerus 3 "muud" ja väljaminek 
rea "transpordivahendid" veerus 6 
"muud"). 
Veerg 4 – aruandeaastal müüdud ma-
teriaalne põhivara (ka mitterahaliste 
sissemaksete, näiteks aktsiate eest) 
soetusmaksumuses. 
Kui see veerg on täidetud peab olema 
täidetud ka veerg 10, kuigi summad 
võivad olla erinevad. 
 
Veerg 5 – mahakandmisaktiga põhiva-
rast väljaarvatud vara soetusmaksu-
muses.  
Veerg 6 – põhivara allahindluse sum-
ma, põhivara ümberstruktureerimine 
(näiteks kui aasta algul oli põhivara 
klassifitseeritud kui transpordivahend 

ja aasta jooksul klassifitseeriti ümber 
masinate ja seadmete alla, siis näida-
takse sissetulek rea "masinad, sead-
med ja inventar" veerus 3 "muud" ja 
väljaminek rea "transpordivahendid" 
veerus 6 "muud"). Kulumit siin ei ar-
vestata!  
Veerg 7 – Põhivara aasta lõpu soe-
tusmaksumuses (koos eelmiste aasta-
te jooksul ostetud põhivaraga) ( = 
veerg 1 + 2 + 3 – 4 – 5 - 6). 
Veerg 8 – akumuleeritud kulum: kõiki-
de aastate kulum kokku, kaasa arva-
tud aruandeaasta kulum .  
Veerg 9 – aasta lõpu jääkmaksumus: 
soetusmaksumus aasta lõpul miinus 
akumuleeritud kulum (= 7 – 8) 
Veerg 10 – veerus "Müük" näidata 
müüdud põhivara müügihinnas (mitte 
soetusmaksumuses) ilma käibemak-
suta. Täitakse koos veeruga 4 (vt 
veerg 4). 
 
 
Rida 01 – immateriaalne põhivara. 
Rida 03 – Hoone — maapinnaga püsi-
kindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja 
siseruumidega ehitis. 

   Rajatis — maapinnaga püsikindlalt 
ühendatud ehitis, mis ei ole hoone (nt 
transpordirajatised, torujuhtmed, side- ja 
elektriliinid). 

Rida 04 – Maa soetusmaksumus aas-
ta lõpul peab võrduma jääkmaksumu-
sega (veerg 7 = veerg 9). Siin näida-
takse ka maa kasutusõigus, samuti 
kulutused maaparandusele ja maakor-
raldusele. 
Rida 05 – kinnisvarainvesteering on 
kinnisvaraobjekt (maa, hoone või osa 
hoonest), mida ettevõte hoiab eelkõi-
ge renditulu teenimise, väärtuse kasvu 
või mõlemal eesmärgil, mitte aga ka-
sutamiseks toodete või teenuste toot-
misel, administratiivsetel eesmärkidel 
või müügiks tavapärase äritegevuse 
käigus. 
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatak-
se soetusmaksumuse või õiglase 
väärtuse meetodil. 
Lisainfo. EV Raamatupidamise Toim-
konna juhend RTJ 6 “Kinnisvarainves-
teeringud” (RTL 2003, 10, 117). 
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Rida 09 – siin näidatakse ka koos riist-
varaga soetatud tarkvara. 
 
Rida 12 – Kapitalirent on rendileping, 
mille puhul kõik materiaalse vara 
omandiõigusega seotud riskid ja tulud 
kanduvad olulises osas üle rentnikule. 
Kapitalirendi puhul omandab rentnik 
rendimaksete eest õiguse materiaalse 
vara kasutamiseks lepinguga kind-
laksmääratud aja jooksul.  
Kapitalirendi puhul näitab rentnik lii-
singuobjekti koguväärtuse ilma intres-
sita (summa, millega põhivara arvele 
võetakse, k.a väljaostumaksete 
maksmata summa). Väärtust tuleb ha-
kata näitama sellest päevast, kui kaup 
on tarnitud rentnikule. 
Kapitalirendilepingutega omandatud 
meditsiiniseadmete koguväärtus näi-
datakse real 12 ainult üks kord kogu 
rentimise aja jooksul. Järgmisel aastal 
näidatakse eelmisel aastal kapitaliren-
dilepingutega omandatud meditsiini-
seadmete koguväärtus real 11. 
Järgnev lõik juhendab kapitalirendi  
kohta käiva rea 12 veergude täitmist: 
 

Veerg 1 – Ei täida, kuna aasta algul pole 
kapitalirendilepingutega omandatud medit-
siiniseadmetel soetusmaksumust.  

Veerg 2 - Aruandeaastal kapitalirendile-
pingutega omandatud uute meditsiini-
seadmete  koguväärtus. 

Veerg 3 – Aruandeaastal kapitalirendile-
pingutega omandatud, varem kusagil mu-
jal kasutuses olnud meditsiiniseadmete 
(n.ö. kasutatud seadmete kapitalirent) ko-
guväärtus. 

Veerg 4 – Aruandeaastal kapitalirendile-
pingutega omandatud samal aastal müü-
dud seadmed, arvestatuna soetusmaksu-
muses. 

Veerg 5 – Aruandeaastal kapitalirendile-
pingutega omandatud meditsiiniseadme-
test samal aastal mahakantud seadmed 
(näit. hävimise korral), arvestatuna soe-
tusmaksumuses. 

Veerg 6 – Aruandeaastal kapitalirendile-
pingutega omandatud meditsiiniseadmete 
allahindluste summa. 

Veerg 7 = 2. + 3. - 4. - 5. - 6. 

Veerg 8 – kapitalirendilepinguga omanda-
tud meditsiini seadmete puhul märgitakse 
siia üksnes aruandeaasta kulum  (peab 
võrduma tabel 2.2 rida 107).  

Veerg 9  =  veerg 7 – veerg 8. 

Veerg 10  – Veerus 4 näidatud müüdud 
meditsiiniseadmete müügihind ilma käi-
bemaksuta. 

Kapitalirendilepingutega omandatud 
meditsiiniseadmete puhul rea 12 täitmi-
sel arvestada , et soovime sellel real 
näha kapitalirendiga omandatud medit-
siini seadmeid vaid esimesel soetus-
aastal , mistõttu tuleb nende soetus-
maksumus teise bilansiaasta alguses 
kanda juba reale 11 (med.seadmed) ka 
siis, kui nende eest kapitalirendi maks-
mine veel lõppenud pole.   

 
Rida 13 – oma tarbeks ehitatavatele, 
pooleliolevatele objektidele tegelikult 
tehtud väljaminekud. 
Rida 14 – materiaalse põhivara eest 
hankijatele tehtud ettemaksed (k.a ehi-
tusettevõttele tehtud ettemaksed). 
 
 
4. PERSONAALARVUTITE 
KASUTAMINE 
 
Töötajad jaotatakse ametirühmadesse 
samamoodi nagu aruande tabelis 1. 
 
Selle tabeliga tahame me teada arvuti-
te olemasolust ettevõttes ja kas inime-
ne saab oma töö tegemiseks kasutada 
töökohal arvutit. 
 
Arvutit kasutavat personali ja arvuteid 
ei märgi tabelisse need asutused, kel-
lel töökohas puudub arvuti kasutamise 
võimalus ja kus kasutatakse kodus 
oma isiklikku arvutit teatud tööülesan-
nete täitmiseks (tuleb täita ainult veerg 
1). Erandiks on FIE-d, kellel puudub 
töökohal arvuti kasutamise võimalus 
kuid kes kodus kasutatavad arvutit 
tööülesannete täitmiseks (peavad ta-
beli täitma).                     
 
Veerg 1  – näidatakse kõigi aasta lõpul 
töötavate töötajate arv kokku, mitte 
arvutikasutajate arvu. 
 
Veerg 2  – näidatakse nende töötajate 
arv, kes kasutasid regulaarselt oma 
töös personaalarvutit (aasta jooksul 
vähemalt üks kord nädalas). Siin ei ole 
oluline, kas arvuti oli ainult ühe töötaja 
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kasutuses või kasutasid seda mitu töö-
tajat.  
 
Veerg 3  – näidatakse veergu 2 märgi-
tud isikutest nende töötajate arv, kes 
kasutas aasta jooksul vähemalt korra 
nädalas internetti (info hankimiseks, 
andmete edastamiseks jne).  
 
Rida 1  – juhid kokku (rida 1 = rida 2 + 
rida 3 + rida 4 + rida 13)  
 
Rida 4  – põhitegevuse juhid kokku 
(rida 4 = rida 5 + rida 6 + rida 7 + rida 
10) 
 
Rida 7  – õendusala juhid kokku (rida 7 
= rida 8 + rida 9) 
 
Rida 10  –  juhina töötavad ämma-
emandad kokku (rida 10 = rida 11 + 
rida 12) 
 
Rida 14  – tervishoiu tippspetsialistid 
kokku (rida 14 = rida 15 + rida 16 + 
rida 19 + rida 20 + rida 23) 
 
Rida 15  – arstid kokku (rida 15 = rida 
17 + rida 18) 
 
Rida 20  – õed kokku (rida 20 = rida 21 
+ rida 22) 
 
Rida 23  – ämmaemandad kokku (rida 
23 = rida 24 + rida 25) 
 
Rida 33  – töötajad kokku (rida 33 = 
rida 01 + rida 14 + rida 26 + rida 27 + 
rida 28 + rida 29 + rida 30 + rida 31 + 
rida 32) 
 
Rida 34  – asutuses kasutusel olevate 
personaalarvutite arv aruandeperioodi 
lõpul sõltumata omandivormist (asutu-
sele kuuluvad, liisitud, laenatud jne). 
 
Rida 35  –  kõigist arvutitest välja tuua 
internetiga ühendatud personaalarvuti-
te arv. Internetiühenduse puhul arves-
tatakse kõiki ühendusviise – sissehe-
listamine, püsiühendus telefoniliini või 
kaabel-TV kaudu, traadita internet jne. 
 
Rida 36  – märgitakse Interneti ühen-
duse liik. Antud alamridadele ei kirjuta-

ta internetiga ühenduses olevate arvu-
tite arvu vaid märgitakse vastava in-
ternetiühenduse liigi olemasolu korral 
1 vastasel korral jätta rida tühjaks. 
Modem  — arvutit telefoniliiniga ühen-
dav seade, mis saatja poolel muudab 
arvuti saadetud digitaalsignaalid tava-
lises telefoniliinis edastatavateks heli-
signaalideks ja vastuvõtja poolel muu-
dab need helisignaalid uuesti digitaal-
seks.  
ISDN ( Integrated Services Digital 
Network) — ühendab ühel kandjal kõ-
ne- ja digitaalvõrguteenuseid nii, et 
klientidele saab pakkuda ühe “traadi” 
kaudu digitaalseid andmesideteenu-
seid ja kõneühendusi. 
xDSL  ( Digital Subscriber Line) — 
versioonide perekond, mis toetab 
andmekiirust 128 Kbps kuni 53 Mbps 
sõltuvalt abonendi ja telefoni-
keskjaama vahelisest kaugusest. 
ADSL  ( Asymmetric Digital Subscriber 
Line) — asümmeetriline digitaalne 
abonendiliin. Andmekiirus allalaadimi-
sel 1,5 – 9 Mbit/s ja üleslaadimisel 16 
– 640 Kbit/s. 
SDSL ( Symmetric Digital Subscriber 
Line) — sümmeetriline digitaalne abo-
nendiliin, mis edastab andmeid suu-
rema kiirusega kui tavaline telefonisi-
de. Toetab kiirust kuni 3 Mbit/s mõle-
mas suunas. 
 
Rida 37  – Märgitakse asutuste veebi-
lehekülje olemasolu. Kui veebilehekül-
je olemasolu korral märkida 1, vasta-
sel juhul jätta tühjaks. 
Veebileht  — veebis (WWW) asuv do-
kument. Veebilehtede loomiseks kasu-
tatakse HTML märgistuskeelt, mis 
määrab kindlaks veebilehe sisu (kuju-
tised, tekst, hüpertekst, video- ja au-
diofailid) ja kujunduse. 
 
Rida 39  – märgitakse interneti kaudu 
pakutavate teenuste olemasolu korral 
1, vastasel juhul jätta rida tühjaks. 
 
Kontrollseoseid:  
Kui internetiga ühendatud arvutid (rida 
35) on märgitud, siis tuleb märkida ka 
asutuses kasutusel olevad arvutid 
kokku (rida 34)  
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Kui internetti kasutav personal on 
märgitud (veerg 3), siis peavad olema 
märgitud ka arvutit kasutav personal 
(veerg 2) ja töötajate arv aasta lõpul 
(veerg 1) 
 
Kui arvutit kasutav personal on märgi-
tud (veerg 2), siis peab olema märgi-
tud ka  töötajate arv aasta lõpul (veerg 
1) 
Kui internetiga ühendatud arvutid (rida 
35) on märgitud, siis tuleb märkida ka 
internetiühenduse liik (rida 36) 
 
Kui internetiühenduse liik on märgitud 
(rida 36), siis peab olema märgitud ka 
internetiga ühendatud arvuti (rida 35) 
 
Kui asutuses kasutusel olevad arvutid 
on märgitud (rida 34), siis peab olema 
märgitud ka arvutit kasutav personal 
(veerg 2). Erandiks see, kui töötaja 
kasutas oma töös regulaarselt vähem 
kui 1 kord nädalas arvutit 
 
Kui internetiga ühendatud arvutid on 
märgitud (rida 35), siis peab olema 
märgitud ka internetti kasutav personal 
(veerg 3). Erandiks see, kui töötaja 
kasutas oma töös regulaarselt vähem 
kui 1 kord nädalas internetti 
 
Kui arvutit kasutav personal on märgi-
tud (veerg 2), siis peab olema märgi-
tud ka arvutite arv (rida 34). Erandiks 
on see, kui asutuse põhitegevusalaks 
ei ole tervishoid ja arvuti on kasutuses 
mitme osakonna peale või kui asutu-
ses ei ole ühtegi arvutit, kuid oma töö 
tegemiseks kasutab isik arvutit kodus 
 
Kui internetti kasutav personal on 
märgitud (veerg 3), siis peab olema 
märgitud ka internetiga ühendatud ar-
vutite arv (rida 35). Erandiks on see, 
kui asutuse põhitegevusalaks ei ole 
tervishoid ja internetiühendusega ar-
vuti on kasutuses mitme osakonna 
peale või kui asutuses ei ole ühtegi 
arvutit internetiga ühendatud, kuid 
oma töö tegemiseks kasutab isik arvu-
tit internetiühendusega kodus 
 
 
 

5. INFOTEHNOLOOGIA KULUD 
 
 
Siia tabelisse märgitakse aruandeaas-
tal tehtud IT kulud pluss IT põhivara 
soetusmaksumus aruandeaastal. 
IT tabelis peavad kajastuma vähemalt 
kõik need summad, mis on märgitud 
kulude tabelis infotehnoloogia kulude 
alla (read 74–78) ja põhivara tabelis 
näidatud arvuti ja arvutisüsteemide 
soetusmaksumus aruandeaastal (rida 
9 veerud 2 ja 3). 
Siia märgitakse olemasolul ka FIE in-
fotehnoloogilise põhiavara soetus-
maksumus, mille FIE on märkinud ku-
lude tabelisse põhivara soetamise rea-
le 69. Samuti ka ettevõtete tarkvara 
soetusmaksumus, mis võib olla märgi-
tud immateriaalse põhivara seotus-
maksumuse alla põhivara liikumise 
tabelis (tabel 3 rida1 veerud 2 või 3).  
 
Rida 01 – Inventari soetus ja teenused 
( = read 02+ 07+ 12 + 13). 
Infotehnoloogia summa kokku soe-
tusmaksumuses , mis koosneb ostu-
hinnast, mittetagastatavatest maksu-
dest ja muudest otsestest kasutusele-
võtmist võimaldavatest väljamineku-
test (kohaleveo, paigaldamise ette-
valmistuse, paigaldamise, käikulask-
mine ja projekteerimise väljaminekud). 
 
Rida 02 – Riistvara soetus (soetus-
maksumuses) ( = read 03+…+06). 
 
Rida 03 – Personaalseks kasutami-
seks mõeldud arvuti soetus koos ku-
vari ja klaviatuuri jm tarvikutega (kõla-
rid, kaardiseade, jm). 
Rida 04 – Erinevad serverid, varun-
dusseadmed, arhiiviseadmed, suure-
mahulised IT-vahendid, kettasead-
med, mälu, jm soetus. 
Rida 05 – Seadmete soetus, mis taga-
vad arvutivõrgu töö (ruuterid, tulemüü-
rid, modemid, andmeside kaablid jm 
võrguseadmed).  
Rida 06 – Infotehnoloogilise valmis-
oleku tagamisega seotud soetused ja 
investeeringud. UPSid, serveriruumid, 
kliimaseadmed, serveritele elektrige-
neraatorid, serveriteseisundi ja tõrgete 
monitooringu ning teavitusseadmed, 
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serveriruumi investeeringud ja vajalik 
inventar, serveriruumi turvaseadmed 
ja signalisatsioonid, elektrigeneraator 
voolukatkestuse puhuks. 
 
Rida 07 – Tarkvara soetus (soetus-
maksumuses) ( = read 08 + 11). 
 
Rida 08 – Erinevad tarkvara litsentsid, 
näiteks raamatupidamistarkvara või 
personaliprogramm, mida ostetakse 
sisse valmistootena, uute versioonide 
sisseostmine ( = read 09+10). 
Rida 09 – Serveri tarkvara soetamine, 
näiteks ORACLE, PROGRESS, 
SYBASE jms, litsentside aastamaks ja 
uuendused. 
Rida 10 – Personalarvutite tarkvara 
soetamine, näiteks Windows, MS Offi-
ce, Excel, MS Project, ROOL, 
PERSONA, jne, litsentside aastamaks 
ja  uuendamine. 
Rida 11 – Unikaalse rakendustarkvara 
soetamine. Eritellimusel valmistatud 
spetsiaalsete funktsionaalsustega 
tarkvara ja selle arendustööd. Näiteks 
tarkvara meditsiiniliste tööprotsesside 
- (ESTER), arvete-, personali- või 
raamatupidamise haldamiseks. Ole-
masolevate (mitte-unikaalse tarkvara) 
süsteemide arendamiseks tellitud lisa-
tööd.  
 
Rida 12 – Andmeside teenused, aren-
dustööd andmesidele. Kaablite paigal-
dus, võrguseadmete ja kappide pai-
galdus. Paigaldustööde maksumus, 
sh. sinna juurde kuuluvate tarvikute 
(juhtmed, kaablid) maksumus ja muud 
teenustasud. 
 
Rida 13 – muud infotehnoloogilise in-
ventari (riistavar, tarkvara) soetuse ja 
teenustega seotud kulud, mis ei liigitu 
selles tabeliosas eelnimetatud kate-
gooriate alla.  
 
Rida 14 – Väljastpoolt asutust oste-
tud  infotehnoloogilise hoolduse ja re-
mondi teenuste kulud (nt lepingud fir-
madega) ( = read 15+…+19).  
 
Rida 15 – Personaalarvutite hooldus 
või remont, sõlmitud hoolduslepingud 
ja erakorralised hooldustööd.  

Rida 16 – Serveritele riistvara töö ta-
gamiseks sõlmitud hoolduslepingud ja 
erakorralised hooldustööd.  
Rida 17 – Unikaalse tarkvara administ-
reerimise ja hooldusega seotud tööd, 
erakorralised hooldustööd.  
Rida 18 –  Kõikide võrguseadmete 
hooldus või remont.  
Rida 19 –  Muud hoolduse ja remondi 
kulud. Kõik IT-ga seotud hoolduse ja 
remondi kulud, mis ei liigitu eelolevate 
alla. 
 
Rida 20 – Infotehnoloogia personal 
oma organisatsioonis. Siia märgitakse 
palgakulud  koos lisatasude, preemia-
te, erisoodustuste ja kompensatsioo-
nidega aastas kokku. Palgakulud näi-
datakse koos tulumaksu, sotsiaalmak-
su, töötuskindlustusmaksuga.  Info-
tehnoloogia personali hulka loetakse 
inimesed, kes töötavad IT struktuuris 
või on seotud IT-teenindusega oma 
organisatsioonis ( = read 21+…+24). 
Rida 21 –  IT-ala juhid. Näiteks IT- 
juht, projektijuhid või koordinaatorid. 
Rida 22 – Arendajad, programmeeri-
jad, analüütikud, süsteemi arhitektid. 
Rida 23 – Süsteemi või serveri admi-
nistraatorid. 
Rida 24 – IT-abi osutavad IT-
spetsialistid, kes teenindavad arvuti-
kasutajaid, help-deski töötajad, tehni-
kud. 


