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november 2015-2016

Aruanne  esitatakse aruandekuule järgneva aasta 1. veebruariks 

Muutused aruandes:
• 2015-2016 aruandes on aruandlusperioodiks ainult novembrikuu
• Aruande esimese tabeli muutus:

1. Aruande esitaja üldandmed

Rea
nr

A B 1

Töötajate arv kokku seisuga 30. november 1 Koosseisuliste töötajate arv

Ettevõte ei osutanud tervishoiuteenust 
novembrikuus (märkida 1) 2

Märkida kood "1", kui ettevõte ei osutanud 

tervishoiuteenust ja “0” kui osutas. Ei märgita isikute 

arvu, kes olid novembrikuus puhkusel või mõnel muul 

põhjusel töölt eemal 

Täitja ees- ja perekonnanimi 3
Täitja telefoninumber 4
Täitja e-post 5
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Aruanne “Tervishoiutöötajad” 
november 2015-2016

Nii 2015 kui 2016. aasta aruandes on aruande põhiosas 
esitatavat andmekoosseisu oluliselt vähendatud võrreldes 
2014. aasta kohta esitatud aruandega

Aruandest jäävad välja järgmised tunnused:
• Äriregistri kood
• Terviseameti registreerimistõendi number
• Peamine eriala
• Haridustase
• Normtundide arv novembris
• Mittetöötatud tundide arv novembris
• Töötas asutuses 31. detsembri seisuga

• 2015-2016 muutunud andmekoosseis:

2. Tervishoiutöötajad

Töötaja 
isikukood Amet

Juht/ 
omanik

Arst-
resident 

Lepinguline 
koormus

Tegelikult 
töötatud 
töötundide 
arv 
novembris

sh 
ületundide 
arv

Märkus 
töötaja 
kohta

arv kood kood kood arv arv arv kood
01 02 03 04 05 06 07 08

Aruanne “Tervishoiutöötajad” 
november 2015-2016

Aruande täitmise põhimõtted ja seletused on kättesaadavad:

• aruande juhendis 
Kõik veergude kodeeritud valikud on kättesaadavad: 

• aruande juhendis

• A-veebis aruande rippmenüü valikutes
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Kood Nimetus (Veerg 3)

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 4)
0 ei ole arst-resident
1 on arst-resident

Kood Nimetus (Veerg 8)
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

Veergude valikud
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Aruande täitmise üldpõhimõtted

Aruandekohustuslased on kõik tervishoiuteenuse osutajad (TTO)

Aruannet ei täida TTO-d, kes olid enne 1. novembrit oma tegevuse 
lõpetanud

Aruandes kajastatakse kõigi tervishoiutöötajate andmed novembrikuu 
kohta

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

Aruande põhiosa täitmise üldpõhimõtted

Tabelis 2 ei kajastata isikuid, kes ei ole tervishoiuteenuse 
osutamisega seotud (raamatupidajad, IT spetsialistid jt.)

Kui töötaja oli terve novembrikuu puhkusel, haiguslehel või viibis 
mõnel muul põhjusel töölt eemal (lapsehoolduspuhkus vms), siis 
töölt eemal viibimise põhjus kajastatakse märkuste veerus

Üliõpilased, kes omandavad arsti kutset, kodeeritakse abiarstideks

Residentuuris eriala omandavad arstid kodeeritakse ameti veerus 
vastavalt omandatavale erialale

Mitmel erineval ametil töötavad tervishoiutöötajad näidatakse 
aruandes isiku kõikidel ametitel, kajastades isiku erinevate ametite 
andmeid erinevatel ridadel
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Olulised mõisted (1)
Amet

• Sarnaste ülesannete ja kohustustega tööde kogum (töö sisu)
• Kasutatakse laiendatud 
rahvusvahelist ametite klassifikaatorit  ISCO-08
• tervishoiutöötaja amet näidatakse tehtava töö sisu järgi.

Lepinguline koormus
• Töö-, töövõtu-, käsunduslepingu või mõne muu lepingu raames ette 

nähtud koormus täistööaja suhtes. Täistööaeg = 40 tundi nädalas
• Kui tervishoiutöötaja koormus täistööaja suhtes ei ole lepingus 

kindlalt määratletud, siis tuleb see märkida hinnanguliselt. 
Hinnanguliselt märgitakse ka FIE-de ja OÜ omanike lepinguline 
koormus täistööaja suhtes, juhul, kui see ei ole üheselt määratletav

Olulised mõisted (2)

Tegelikult töötatud tunnid
• Kõik novembrikuus tegelikult töötatud tunnid
• Ka need tunnid, mis hüvitatakse vaba aja andmisega
• Siia ei arvestata tasustatud mittetöötatud aega (nt puhkus, 

haigus, jne)
Ületunnid

• Üle kokkulepitud tööajanormi töötatud tunnid
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Korduma kippuvad küsimused (1)

Kõigile psühhiaatria teenuse osutamisega seotud töötajatele (kui 
asutuse põhi- või kõrvaltegevusala on psühhiaatria teenuse 
osutamine) märkida laiendusega ameti kood:  

• psühhiaater psühhiaatrias- kood 22122702; 
• psühhiaatriaõde psühhiaatrias- 22212001 jne

Juhul, kui hambaraviasutuses töötab kutseta  töötaja:
• Hambaraviõde - kui abistab arsti, tegeleb  patsiendiga 

(süljeimu jne); aruandes kui hambaraviõde;
• Abiline - kui otseselt arsti ei abista ja patsiendiga ei tegele 

(peseb, koristab), siis tabelis 2 (tervishoiutöötajad) ei näidata 

Korduma kippuvad küsimused (2)

• Tervishoiutöötajana töötav isik, kes teeb asutuses sama lepingu 
raames tööd ka juhina näidatakse tervishoiutöötaja ametil (tabel 2 
veerg 2) vastavalt tehtava töö sisule. Veerus 3 märgitakse isik 
juhiks. 

• Veerus 3 ei näidata juhi märget juhul, kui isikul on asutuses juhina 
töötamiseks sõlmitud eraldi leping . Sellisel juhul tuleb isiku juhina 
töötamine kajastada eraldi real vastava ametiga (nt õendusjuht, 
arstjuht ).
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Tabel 2. Tervishoiutöötajad

Näide rippmenüüst


