
nov-13

1
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Gettrin Kivisild
Tervise Arengu Instituut
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03.12 Tallinn
05.12 Tartu

Saada tervishoiutöötajatest ülevaadet nende
•arvu,
• töökoormuse,
•ametiala,
•soo,
•vanuse,
•mitmel ametialal töötamise,
•mitmes asutuses töötamise,
•maksimaalse rakendamise võimaluse ja liikuvuse 
kohta

UUS aruanne – MILLEKS?

Erinevate asutuse liikide, teenuse 
tüüpide ja maakondade lõikes

Oluline informatsioon statistika tarbijatele
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Senine tervishoiutöötajate statistika 

5 erinevat aruannet

Aegunud aruanded

Näitajad (eriala, ametiala, täidetud ametikoht) on kogutud erinevate 
põhimõtete alusel ja ei ole seetõttu omavahel otseselt võrreldavad 
ning aruannete vaheline andmete märkimine on asutustele raske

Andmed ei ole piisava detailsusega kogutud ja järelduste tegemine 
on piiratud (ei ole vanust, sugu)

ei anna piisavalt infot

Terviseameti tervishoiutöötajate riiklik register

Probleem: ei tea tegelikke töökohti, ametit ja töökoormust

Maksu- ja Tolliamet

Probleem: ei tea ametit ja töökoormust

Eesti Haigekassa
Probleem: Infot kogutakse arve põhiselt

Aruanne “Tervishoiutöötajate tunnipalk”
Probleem: isikut ja tema palgaandmeid ei tohi omavahel kokku viia

Teised potentsiaalsed andmeallikad
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Tervishoiutöötajate statistika 
kogumise uuendamine

Pilootprojekt (2012. aasta aprillikuu kohta ja 30. aprill seisuga)
• Kõik TTO-d (registreeritud TA-s tervishoiuteenuse osutajana)

• Ainult arstid (registreeritud TA-s; praktiseerib TTO-s)

�Antud vormi järgi andmete edastamisega ei ole probleeme –
lihtsustab asutuste tööd

�Uuel kujul andmete kogumisega ei kaota me senist 
informatsiooni ja saab võimalikuks omada detailsemat ja 
kvaliteetsemat ülevaadet  tervishoiutöötajatest

UUS aruanne “Tervishoiutöötajad”

2013. aastal üleminek uuele 
aruandele “Tervishoiutöötajad”

2012. aasta tervishoiutöötajate andmed esitati viimast korda senise agregeeritud 
aruandluse baasil 31. detsembri seisuga hiljemalt 2013. aasta 01. märtsiks. 

Kõik asutused alustavad 2013. aasta kohta tervishoi utöötajate andmete 
esitamist uue isikupõhise aruandega “Tervishoiutööta jad” – esitatakse 
aruandekuule järgneva aasta 01. veebruariks

Jääb ära aruanne “Tervishoiupersonal”

Jäävad ära ametikohtade tabelid aruannetes:

• “Hambaarsti aruanne”
• “Tervishoiuasutus”

Alles jäävad ametikohtade tabelid aruannetes:

• “Psüühika- ja käitumishäired” (veel vaid 

2013)

• “Verekeskus” 

• mõeldud haiglatele täitmiseks 

• oluline psühhiaatriaosakonna/ üksuse ja 
verekeskuste töötajate eristamiseks

• kõik isikud tuleb kajastada ka uues 
aruandes “Tervishoiutöötajad”
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Aruande täitmise üldpõhimõtted

Aruandekohustuslased on kõik tervishoiuteenuse osutajad (TTO)

TTO-d, kes novembrikuu jooksul ei tegutsenud, täidavad ainult 
aruande esimese tabeli

Aruandes kajastatakse kõigi tervishoiutöötajate andmed novembrikuu 
kohta, lisades märke isiku asutuses töötamise kohta ka 
31.detsembri seisuga

Aruandes kajastatakse ka see töötaja, kes töötas asutuses 31. 
detsembri seisuga, kuid kes novembrikuus asutuses veel ei 
töötanud

TTO-de puhul, kelle põhitegevusalaks ei ole tervishoiuteenuse 
osutamine, kajastatakse aruandes üksnes see osa töötajatest, kes 
tegelevad meditsiinilise tööga.

Aruannet ei täida TTO-d, kes olid enne 01. novembrit oma tegevuse 
lõpetanud

2013. aasta aruanne “Tervishoiutöötajad”

1. Aruande esitaja üldandmed

Rea
nr

A B 1

Töötajate arv kokku seisuga 31. detsember 01

Ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus 
(märkida 1) 02
Täitja ees- ja perekonnanimi 03
Täitja telefoninumber 04
Täitja e-post 05

Aruandlusperiood – novembrikuu
Tervishoiutöötajad loetakse kokku ka seisuga 31. detsember
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Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2. Tervishoiutöötajad

Ametite ja erialade klassifikaatorid kättesaadavad:  
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid

tervishoiutöötaja eriala näidatakse ainult arstiden a, hambaarstidena ja 
õendustöötajatena töötavate isikute puhul

tervishoiutöötaja amet näidatakse tehtava töö sisu järgi

Kood Nimetus (Veerg 5)

0 ei ole juht/ettevõtte omanik
1 on juht

2 on ettevõtte omanik
3 on FIE
4 on juht ja ettevõtte omanik

Kood Nimetus (Veerg 6)
1 põhiharidus ja alla selle
2 keskharidus (üldkeskharidus, kutsekesk-, kutse- või keskeriharidus pärast põhiharidust)
3 kutseharidus pärast keskharidust (kutsekesk- või kutseharidus pärast keskharidust)
4 kutsekõrgharidus (kutsekõrgharidus, keskeriharidus perast keskharidust)
5 kõrgharidus (diplom, bakalaureus, magister, interniõppe ja residentuuri lõpetanu, doktor (PhD), 

teaduste kandidaat, teaduste doktor)

Kood Nimetus (Veerg 7)
0 ei ole arst-resident
1 on arst-resident

Kood Nimetus (Veerg 11)
0 oli terve novembrikuu tööl
1 oli terve novembrikuu haiguslehel, puhkusel, lapsehoolduspuhkusel vms
2 oli osa ajast haiguslehel, puhkusel, tasemekoolitusel, lapsehoolduspuhkusel vms
3 asus aruandeperioodil asutusse tööle või lahkus töölt
4 muu põhjus

Kood Nimetus (Veerg 12)
0 oli töösuhe
1 ei olnud töösuhet

Veergude valikud
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Aruande põhiosa täitmise üldpõhimõtted

Tabelis ei kajastata isikuid, kes ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud 
(raamatupidajad, IT spetsialistid jt.).

Kui isik võeti asutusse tööle detsembrikuus, ning ta töötas asutuses ka 31. 
detsembri seisuga, täidetakse aruandes tema kohta veerud 1 – 8 ning veerud 
11 - 12.

Kui töötaja oli terve novembrikuu puhkusel, haiguslehel või viibis mõnel muul 
põhjusel töölt eemal (lapsehoolduspuhkus vms), siis ei märgita aruandes tema 
kohta tegelikult töötatud tundide arvu, töölt eemal viibimise põhjus 
kajastatakse märkuste veerus (veerg 11) ja isik näidatakse asutuses töötavana 
veerus 12.

Üliõpilased, kes omandavad arsti kutset, kodeeritakse abiarstideks

Residentuuris eriala omandavad arstid kodeeritakse vastavalt omandatavale 
erialale

Mitmel erineval ametil töötavad tervishoiutöötajad näidatakse aruandes isiku 
kõikidel ametitel, kajastades isiku erinevate ametite andmeid erinevatel 
ridadel

Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

00000000 111111111 134201 1 5 0 1,0 178 0 0 1

00000000 33333333 E270 221233 1 5 0 1,0 190 12 0 1

00000000 22222222 134203 1 5 0 0,4 71 0 0 1

00000000 22222222 N120 222107 0 5 0 0,6 114 8 0 1

00000000 44444444 E600 221203 0 5 1 0,8 142,4 0 0 1

00000000 44444444 E600 221101 0 5 0 0,2 8 0 0 1

00000000 55555555 N110 222106 0 4 0 1,0 0 0 1 1

00000000 66666666 N250 222113 0 4 0 1,0 50 0 0 2

2. Tervishoiutöötajad

Ametite ja erialade klassifikaatorid kättesaadavad: 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid

Kuidas aruande põhiosa täita?
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“Tervishoiutöötajad” 
vs

“Tervishoiutöötajate tunnipalk”

Sarnasus: 

• aruannetesse märgitakse ainult 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 üldised erinevused ja sarnasused
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Aruannete vormid

Tunnipalk
• Asutuse KOOD (V1)

• 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)

• -

• Ametiala (V5)

• Tervishoiutöötajad ISCO-08 järgi

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 (V4)

• Tervishoiutöötajad ISCO-08 järgi

sama

sama

Aruannete veergude kattuvus (1/3)
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Tunnipalk
• Juht (V6)

• märgitakse kood 1, kui on tegemist 
põhitegevuse juhiga

• Haridustase (V8)

• 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 (V9)

Tervishoiutöötajad
• Juht/omanik (V5)

• 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 (2/3)

sama

sama

sama

Tunnipalk
• Tegelikult töötatud tunnid märtsis (V13)

• 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

Tervishoiutöötajad
• Tegelikult töötatud töötundide arv novembris (V9)

• 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

Aruannete veergude kattuvus (3/3)



nov-13

10

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

2014. aasta aruanne “Tervishoiutöötajad”

Terviseameti registreerimistõendi number - teisisõnu tervishoiutöötaja kood

Normtundide arv – töötajale tööandja poolt ettenähtud töötundide arv 
novembrikuus

Mittetöötatud tundide arv - puhkuse, haiguse või muu põhjuse tõttu töölt 
eemal viibitud töötundide arv
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Tänan!

Gettrin Kivisild
Gettrin.Kivisild@tai.ee


