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Aruannete üldised erinevused ja sarnasused
Sarnasus:

• aruannetesse märgitakse vaid tervishoiutöötajad

Erinevus:

• Palga aruandes ei näidata töövõtulepinguga töötajaid ja FIE-sid, töötajate
aruandes kajastatakse kõik töötajad sõltumata lepingu liigist

• Palga aruandest jäävad välja lapsehoolduspuhkusel olijad; terve kuu puhkusel
või haiguslehel olnud töötajad (Juhend 2014). Töötajate aruandes tuleb
nende andmeid näidata

Aruannete vormid

Aruannete veergude kattuvus (1/3)
Tunnipalk
• Asutuse KOOD (V1)

sama

• Isiku jrk nr (V2) ehk tunnusnumber
• märgitakse järjest 1, 2, 3, 4, 5 jne
• Kui isik töötab asutuses näiteks kahel
ametialal, siis märgitakse andmed eraldi
ridadele. Isiku järjekorra number jääb
samaks
• lisaks küsitakse sugu (V3) ja vanust (V4)

Tervishoiutöötajad
• Asutuse äriregistrikood (V1)
• Töötaja isikukood (V2)
• Kui isik töötab asutuses näiteks kahel
ametialal, siis märgitakse andmed eraldi
ridadele.
• Sugu ja vanust eraldi ei küsita vaid see
tuletatakse isikukoodist

• Peamine eriala (V3)

• -

• Märgitakse ainult arstide, hambaarstide ja
õdede puhul. Kasutatakse E-Tervise SA
erialade loetelus toodud koode.

• Ametiala (V5)

sama

• Tervishoiutöötajad ISCO-08 järgi

• Ametiala (V4)
• Tervishoiutöötajad ISCO-08 järgi

Aruannete veergude kattuvus (2/3)
Tunnipalk
• Juht (V6)

Tervishoiutöötajad
• Juht/omanik (V5)

• märgitakse kood 1, kui on tegemist
põhitegevuse juhiga

• Haridustase (V8)

sama

• 1 - Põhiharidus ja alla selle
• 2 – keskharidus
• 3 – kutseharidus pärast keskharidust
• 4 – kutsekõrgharidus
• 5 - kõrgharidus
• Arst-resident (V7)
sama
• Omandatava meditsiinilise eriala järgi
• Märgitakse kood 1
• Lepinguline koormus (V9)
sama

• 0 – ei ole juht/ettevõtte omanik
• 1 – on juht
• 2 – on ettevõtte omanik
• 3 – on FIE
• 4 – on juht ja ettevõtte omanik
• Haridustase (V6)
• 1 - Põhiharidus ja alla selle
• 2 – keskharidus
• 3 – kutseharidus pärast keskharidust
• 4 – kutsekõrgharidus
• 5 - kõrgharidus
• Arst-resident (V7)
• Omandatava meditsiinilise eriala järgi
• Märgitakse kood 1
• Lepinguline koormus (V8)

Aruannete veergude kattuvus (3/3)
Tunnipalk
• Tegelikult töötatud tunnis märtsis (V13)

Tervishoiutöötajad
• Tegelikult töötatud töötundide arv novembris (V9)

• Kõik tegelikult töötatud tunnid
• Graafikuväliselt töötatud tunnid ,mille eest
makstakse lisatasu
• Ei kuulu tasustatud kuid tegelikult
mittetöötatud aeg (puhkus, haigus, jne)
• Ei kuulu tunnid mis hüvitatakse vaba aja
andmisega

• sh ületunnid (V14)
• sh valvetunnid (V15)
• Töökohal tehtud valvetundide aeg
• Ei kuulu koduvalve tunnid

• Kõik tegelikult töötatud tunnid
• Graafikuväliselt töötatud tunnid, mille eest
makstakse lisatasu
• Ei kuulu tasustatud, kui tegelikult mittetöötatud
aeg (puhkus, haigus, jne)
• Kuuluvad tunnid, mis hüvitatakse vaba aja
andmisega
• Valvete töötundide arv
• Töökohal tehtud valvetundide arv
• Tööaja arvestusse kuuluvate valvetundide arv,
mis on tehtud lisaks tavalisele tööajale ja
üldises tööajagraafikus ei kajastu
• Ei kuulu koduvalvete tunnid
• sh ületundide arv (V10)
• Märkus töötaja kohta
• Töötas asutuses 31. detsembri seisuga

Tunnipalk: töötundide ja –tasu andmed
10. Tegelikult töötatud
tunnid märtsis

11. sh ületunnid
12. sh valvetunnid

13. Tööaja eest arvestatud
töötasu märtsis
14. sh põhipalk
15. sh lisatasu õhtuse-, öötöö
ja puhkepäevadel, riiklikel
pühadel töötamise eest
16. sh tasu ületundide eest
17. sh tasu valvetundide eest
18. sh regulaarsed lisatasud

19. Mitteregulaarne lisatasu
20. Tasu mittetöötatud aja
eest

Aruannete sisu kattuvus
• Üliõpilased kodeeritakse abiarstideks, abiõdedeks,
abiämmaemandateks, abiradioloogiatehnikuteks, jne

• Arst-residendid vastavalt omandatavale meditsiinilisele erialale
• Mitmel ametialal töötav isik märgitakse nii mitu korda kui palju tal
on erinevaid ameteid

• Ebatavalised ametid defineeritakse läbi isiku meditsiinilise eriala
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