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Eesmärk: Anda detailne ülevaade tervishoiutöötajate 
palkadest ametirühmade lõikes.

• 2002-2004: haiglate seas, ühe kuu kohta ja agregeeritud 
kujul

• 2005: haiglate seas, märtsikuu kohta, 
individuaalandmete tasemel – iga töötaja/ametikoht 

eraldi kirjena

• alates 2006: kõik tervishoiuasutused, märtsikuu kohta, 
individuaalandmete tasemel

Aruanne “Tervishoiutöötajate tunnipalk”
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Kogutavad andmed

• Vanus, sugu, haridustase, juhi- ja residendistaatus, 

ametialakood, töökoormus

• Töötundide arv 

• sh ületunnid

• Töötasu

• põhipalk

• lisatasu õhtuse töö, öötöö ja puhkepäevadel ja riiklikel 

pühadel töötamise eest

• tasu ületundide eest

• regulaarsed lisatasud

• mitteregulaarne lisatasu

• tasu mittetöötatud aja eest

Tunnipalga andmed hõlmavad nii täis- kui osaajaga töötajate 
andmeid.

Kuupalga andmed hõlmavad ainult täistööajaga töötajate andmeid, 
kes töötasid terve märtsikuu, polnud haiged ega puhkusel. 

Kõik avaldatud palgad on brutopalgad (näidatud tulumaksuga, 

töötuskindlustusmaksega ja kohustusliku kogumispensioni 

maksega)

Töövõtulepinguga töötajate palgad ei ole analüüsis kajastatud. 

Samuti ei koguta aruandega andmeid dividendide ja omanikutulu 

kohta.

Kõik uuringu andmed on arvutatud märtsikuu kohta.

Märkused
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Tulemuste interpreteerimisel on oluline silmas pidada, et 

1) töötundide arv märtsikuus on aastate lõikes erinev.

2006: 184

2007: 176

2008: 160

2009: 176

2010: 184

2011: 184

2012: 176

2013: 160

2) töötasu maksmise aluseks võib olla tunnitasu või kindel kuupalk.

Arstide täidetud ametikohad, märts 2013

Kokku Haigla
Perearsti-

abi

Amb. 
Eriarsti-

abi
Hamba-

ravi Kiirabi

Amb.
taastus-

ravi
Muud 

asutused

Arst 3639 2298 880 286 2 85 39 46

Hambaarst 857 89 0 22 740 0 2 4

Arst-resident 403 379 12 2 8 2 0 0

Õendustöötaja 8502 5548 1103 319 5 294 80 1153

Hooldaja 3341 3325 0 11 0 0 0 5

Peaaegu 23 000 kirjet
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Riigi keskmise ning tervishoiu- ja 
sotsiaalhoolekande keskmise brutokuupalga 
muutumine, 2006−2013

Allikas: Statistikaamet

Tervishoiutöötajate ja riigi keskmise 
kuupalga muutumine, 2006−2013

*Allikas: Statistikaamet
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Täistööajaga töötavate arstide keskmine 
kuupalk tervishoiuteenuse osutaja liigi 
järgi, märts 2013 (eurot)

Täistööajaga töötavate arstide keskmine 
kuupalk haigla liigi järgi, märts 2013 (eurot)
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Täistööajaga töötavate arstide keskmise 
kuupalga muutumine, 2008−2013 (eurot)

Arstide põhi- ja kogutunnipalk 
protsentiili järgi, märts 2013 (eurot)
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Täis- ja osaajaga töötavate arstide 
põhi- ja kogutunnipalk, 2008–2013 (eurot)

Täis- ja osaajaga töötavate arstide 
põhitunnipalk asutuse liigi järgi, 
märts 2012 ja 2013 (eurot)
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Täis- ja osaajaga töötavate arstide 
kogutunnipalk asutuse liigi järgi, 
märts 2012 ja 2013 (eurot)

Alla palgakokkuleppe tasustatud ameti-
kohtade jaotus teenuseosutaja järgi, 2013 
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Oma ettevõttes töötavatele omanikele 
makstud keskmised dividendid kuus,    
2011–2012 (eurot) 

Allikas: Maksu- ja tolliamet

FIE-de keskmine tulu ühe kuu kohta, 
2011–2012 (eurot)

Allikas: Maksu- ja tolliamet
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Täistööajaga töötavate õendustöötajate 
keskmine kuupalk tervishoiuteenuse 
osutaja liigi järgi, märts 2013 (eurot)

Täistööajaga töötavate õendustöötajate 
keskmine kuupalk haigla liigi järgi, 
märts 2013 (eurot)
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Täis- ja osaajaga töötavate õendustöötajate 
põhi- ja kogutunnipalk, 2008–2013 (eurot)

Täis- ja osaajaga töötavate 
õendustöötajate põhitunnipalk asutuse 
liigi järgi, märts 2012 ja 2013 (eurot)
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Täis- ja osaajaga töötavate õendustöötajate 
kogutunnipalk asutuse liigi järgi, märts 2012 
ja 2013 (eurot)

Alla palgakokkuleppe tasustatud ameti-
kohtade jaotus teenuseosutaja järgi, 2013 
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Täistööajaga töötavate hooldajate 
keskmine kuupalk haigla liigi järgi, 
märts 2013 (eurot)

Täis- ja osaajaga töötavate hooldajate 
põhi- ja kogutunnipalk, 2009–2012 (eurot)
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Täis- ja osaajaga töötavate hooldajate 
keskmine põhi- ja kogutunnipalk 
asutuse liigi järgi, märts 2013 (eurot)

Alla palgakokkuleppe tasustatud ameti-
kohtade jaotus haigla liigi järgi, 2013 
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Arstide kogutunnipalk vanuse järgi, 
märts 2013 

Haiglas töötavate arstide kogutunnipalk 
vanuse järgi, märts 2013 
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Tänan!

angela.poolakese@tai.ee

659 3812


