“TERVISHOIUTÖÖTAJATE TUNNIPALK” 2019
Sotsiaalministri 07. detsembri 2012 määrusega nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse
aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend

Statistilise aruande “Tervishoiutöötajate tunnipalk” eesmärk on arvutada keskmisi kuutöötasusid ja
tunnipalku ametikoha (eriala), vanuse ja soo järgi.
Aruandekohustuslased on kõik tervishoiuteenuseid osutavad asutused , isegi kui nende põhitegevus ei ole tervishoid.
Aruanne täidetakse ja esitatakse veebipõhises tervishoiustatistika andmeedastuskeskkonnas A-veeb
(Sotsiaalministeeriumi kodulehel https://aveeb.sm.ee/, pärast ID-logimist vajutage lehel „Aruannete
täitmine“ teemale „Tunnipalk“).
Aruandes kajastatakse nende arstide, hambaarstide, arst-residentide, õdede, ämmaemandate,
hooldajate, proviisorite, farmatseutide ja teiste tervishoiutöötajate (vt lisa 1) andmeid, kes märtsikuu jooksul on olnud tööandja koosseisunimestikus. Nõukogu liikmete kohta, kes ei kuulu tervishoiuteenuse osutaja töötajate koosseisu, aruandes andmeid ei esitata.
Kui töötaja oli terve märtsikuu puhkusel või haiguslehel, siis täidetakse tema kohta 6 esimest veergu
(s.t ei täideta töötundide ja töötasude kohta käivaid veerge). Lapsehoolduspuhkusel olijate kohta
aruandes andmeid ei esitata!
Iga töötaja kohta lisatakse aruandesse üks rida. Kui isik töötab tervishoiuteenuse osutaja juures
näiteks kahel ametikohal, siis märgitakse andmed mõlema ametikoha kohta eraldi ridadele ja mõlema rea ette märgitakse sama järjekorranumber! (vt veerg 01 kirjeldus järgmisel leheküljel).
Mittemeditsiinilisi ametikohti (näiteks raamatupidaja, autojuht, koristaja) aruandes ei näidata.
Aruandes näidatakse üksnes töö- ja käsunduslepinguga töötanud isikute andmed. Töövõtulepinguga
töötavaid isikuid aruandes ei näidata. FIE-d enda kohta andmeid ei esita, küll aga oma töö- ja käsunduslepinguga töötajate kohta.
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ISIKU JÄRJEKORRANUMBER
Veerg 01. Isiku järjekorranumber tabelis. Järjekorranumber on tabelis käsitletav ka kui isiku tunnusnumber, s.t et igal isikul on ainulaadne tunnusnumber. See on oluline sellistel juhtudel, kui
üks isik töötab asutuses mitmel ametialal. Siis
märgitakse andmed erinevate ametite kohta kahele eraldi tabeli reale, aga ühe järjekorranumbriga!
SUGU
Veerg 02. Sugu kodeeritakse järgmiselt:
mees – 3
naine – 4
VANUS
Veerg 03. Vanus täisaastates 31. märtsi seisuga.
AMETIALA
Veerg 04. Tervishoiutöötaja ametiala kodeeritakse
tehtava töö sisu järgi. Ametid kodeeritakse vas-

tavalt Rahvusvahelise ametite standardklassifikaatori laiendatud versioonile – laiendatud
ISCO-081 „Tervishoiutöötajate ametite kodeerimine“ (vt aruande juhendi lisa nr 1).
Residentuuris eriala omandavad arstid kodeeritakse vastavalt omandatavale erialale.
Abiarstide, abiõdede, abiämmaemandate,
abiradioloogiatehnikutena näidatakse ainult
arsti, õe, ämmaemanda või radioloogiatehniku kutset omandavad üliõpilased. Arste, õdesid, ämmaemandaid ja radioloogiatehnikuid
abistavate arstide, õdede, ämmaemandate ja
radioloogiatehnikute, kellel on juba vastav
kutse olemas, amet näidatakse tehtava töö
sisu järgi.
Põhitegevuse juhid (näiteks ülemõed) kodeeritakse nende meditsiinilise ametiala järgi (mitte
juhtideks), lisaks täidetakse ka veerg 05.
JUHT
Veerg 05. Kui tegemist on põhitegevuse juhiga,
siis märkida veergu kood = 1, vastasel juhul jätta
väli tühjaks.
Juhiks loetakse isikud: kellel on alluvaid; tegeleb
protsessi juhtimisega; omab vastutust üksuse/osakonna/asutuse töö eest. FIE-d, kellel ei ole

alluvaid, ei ole käesoleva aruande mõistes juhid. Tervishoiutöötajana töötav isik, kes teeb
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Kättesaadav Tervise Arengu Instituudi veebilehel:

http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/metaandmed
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asutuses sama lepingu raames tööd ka juhina
näidatakse tervishoiutöötaja ametil (veerg 04)
vastavalt tehtava töö sisule, märkides veerus
05 isiku juhiks. Veerus 05 ei näidata juhi märget juhul, kui isikul on asutuses juhina töötamiseks sõlmitud eraldi leping.
ARST-RESIDENT
Veerg 06. Kui tegemist on arst-residendiga, siis
märkida veergu kood = 1, mitteresidentide puhul
jätta väli tühjaks. Arst-residendid tuleb veerus 04
kodeerida vastavalt nende omandatava eriala järgi
ametite klassifikaatori kohaselt.

Arst-resident on residentuuris erialaõpet jätkav arst. Siinkohal ei ole tegemist Eesti residendi (ehk Eestis elava isiku) tunnusega. Residendi märge tehakse vaid siis, kui arst töötab
asutuses residentuuri lepingu raames ja teeb
residentuuri eriala praktikat. Vastasel juhul
residendi märget ei lisata ja arsti amet kajastatakse veerus 04 tehtava töö sisu järgi.
TEGELIKULT TÖÖTATUD TUNNID MÄRTSIS
Veerg 07. Märtsis töötatud tundide arv. Siia kuuluvad kõik tegelikult töötatud tunnid (sh töö ettevalmistamise, töövahendite puhastamise, töökäskude ja aruannete täitmise aeg; töökohal oldud,
kuid mittetöötatud aeg, näiteks seadmete lühiajalise seiskumise jm aeg; kohvi- ja teepausi aeg) ning
töökohal tehtud valvetunnid ja koduvalvetundidest see osa, mil käidi koduvalvest väljakutsel).
Siia kuuluvad ka ületunnid ja puhkepäevadel graafikuväliselt töötatud tunnid, mille eest makstakse
lisatasu.
Siia ei kuulu tasustatud, kuid tegelikult mittetöötatud tunnid (puhkuse ja haiguse aeg, koduvalvetundidest aeg, mil väljakutsel ei viibitud jt), lõuna,
tööle ja töölt koju sõidu aeg, tasemekoolitusel
(hariduse omandamine) ja tööalasel koolitusel
(kursused, õppused) viibitud aeg. Siia ei kuulu ka
ületunnid ega puhkepäevadel graafikuväliselt töötatud tunnid, mis hüvitatakse vaba aja andmisega.
SH ÜLETUNNID
Veerg 08. Üle kokkulepitud tööajanormi töötatud
tundide arv. Siia ei kuulu ületunnid, mis hüvitatakse vaba aja andmisega.
SH VALVETUNNID
Veerg 09. Töökohal tehtud valvetundide arv märtsikuus. Siia ei kuulu koduvalvetunnid ning valve-

tunnid, mis hüvitatakse vaba aja andmisega, kuid
kuulub koduvalvetundide see osa, mil käidi väljakutsel.
TÖÖAJA EEST ARVESTATUD TÖÖTASU MÄRTSIS
Veerg 10. (Veerg 10 = v11 + v12 + v13 + v14 + v15)
Siia kuuluvad märtsikuu eest arvestatud ajatööpalgad ja tükitööpalgad, lisatasud ületundide, õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel töötamise eest,
töökohal tehtud valvetundide eest makstud tasu,
lisatasud rasketes ja tervist kahjustavates tingimustes töötamise eest, kuupreemia, kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regulaarselt makstavad lisatasud. Tasu näidata koos tulumaksu,
töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni maksega. Siia ei kuulu kvartali- ja aastapreemia, jõulutoetus jt ebaregulaarsed preemiad
ja lisatasud; hüvitised töösuhte lõpetamisel; ühekordne toetus juubeli, sünni ja surma puhul jt ega
mitterahaline tasu.
SH PÕHIPALK
Veerg 11. Siia kuulub põhipalk e töölepingus või
õigusaktis kindlaks määratud tunni-, päeva-, nädala- või kuupalga määra alusel arvestatud brutopalk
märtsikuus.
SH LISATASU ÕHTUSE TÖÖ, ÖÖTÖÖ JA
PUHKEPÄEVADEL
JA
RIIKLIKEL
PÜHADEL
TÖÖTAMISE EEST
Veerg 12. Siia kuuluvad märtsikuus õhtuse töö,
öötöö ja puhkepäevadel töötamise eest arvestatud lisatasud (ainult lisatasu osa).
SH TASU ÜLETUNDIDE EEST
Veerg 13. Siia kuulub märtsikuu ületunnitöö eest
arvestatud lisatasu koos tunnipalga määraga. Näide: töötaja tunnipalga määr on 5 eurot ja ületunnitöö eest makstav lisatasu on 50%, seega 2,5 eurot. Veerus 13 näidatav summa on 5 + 2,5= 7,5.
SH TASU VALVETUNDIDE EEST
Veerg 14. Siia märgitakse töökohal tehtud valvetundide eest makstud töötasu.
SH REGULAARSED LISATASUD
Veerg 15. Siia kuuluvad aasta jooksul igakuiselt
makstav preemia, lisatasu rasketes ja tervist kahjustavates tingimustes töötamise eest, kvalifikatsiooni-,
keele- ja staažitasu, residentide juhendamise tasu.
Lisaks regulaarsetele lisatasudele märgitakse siia ka
nõukoguliikme tasu, kui seda makstakse igakuiselt.
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Siia ei kuulu regulaarsed kvartalipreemiad (tulemustasud), need märgitakse veergu 16.
Samuti ei kuulu siia muud mitteregulaarsed (ühekordsed) preemiad ja lisatasud ning tasud mittetöötatud aja eest (märgitakse veergu 17).
MITTEREGULAARNE LISATASU
Veerg 16. Siia kuuluvad märtsikuu töötasuga koos
välja makstavad kvartali- ja aastapreemiad, tulemustasud, väärtustasud jm kõik mitteregulaarselt
makstavad lisatasud ja preemiad, mille arvestamise aluseks on olnud töötatud aeg. Siia ei kuulu
dividendid. Dividendide kohta aruandega andmeid
ei koguta.
TASU MITTETÖÖTATUD AJA EEST
Veerg 17. Siia kuuluvad tasud märtsikuus mittetöötatud päevade eest: puhkusetasud ja toetused;
tööseisakutasud, koduvalve eest makstud töötasu,
tööalasel koolitusel viibitud aja ja muude mittetöötatud päevade eest makstud tasu.
Siia kuulub ka loonustasu. Rahalisse väärtusesse
arvutatud mitterahaline tasu, mis on saadud tootena või teenusena, tasu töötajale majutuse ja
eluasemega seotud kulutusteks, tööandja telefoni(kõnede), auto kasutamine isiklikuks tarbeks jne.

Statistilise aruande „Tervishoiutöötajate tunnipalk” koostamise juhendi lisa 1. Ametite kodeerimine
ARSTID JA ARST-RESIDENDID

ÕENDUSTÖÖTAJAD

22110101

Abiarst (üliõpilane)

22210501 Abiõde (üliõpilane)

22110102

Erialase spetsialiseerumiseta arst

22210502 Õde (üldõde)

22110201

Perearst

22210601 Anesteesia-intensiivraviõde

22110301

Kooliarst

22210701 Erakorralise meditsiini õde

22120101

Anestesioloogia ja intensiivravi arst

22210801 Diabeediõde

22120201

Dermatoveneroloog

22210901 Geriaatriaõde

22120301

Endokrinoloog

22211001 Lasteõde

22120401

Erakorralise meditsiini arst

22211101 Nakkustõrjeõde

22120501

Gastroenteroloog

22211201 Onkoloogiaõde

22120601

Günekoloog

22211301 Operatsiooniõde

22120701

Hematoloog

22211401 Pulmonoloogiaõde

22120801

Infektsioonhaiguste arst

22211501 Taastusraviõde

22120901

Kardioloog

22211601 Koduõde

22121001

Kardiokirurg

22211701 Kooliõde

22121002

Vaskulaarkirurg

22211801 Töötervishoiuõde

22121003

Kardiovaskulaarkirurg (veresoontekirurgia erialal)

22211901 Pereõde

22121101

Allergoloog-immunoloog või allergoloog

22212001 Psühhiaatriaõde

22121201

Kliiniline mikrobioloog

22220001 Ämmaemand

22121301

Kohtuarst-ekspert

22220101 Abiämmaemand (üliõpilane)

22121401

Laboriarst

TEISED MEDITSIINILISED TÖÖTAJAD

22121501

Lastekirurg

22620101 Haiglaapteeker farmatseudi kutsega

22121601

Meditsiinigeneetik

22620201 Haiglaapteeker proviisori kutsega

22121701

Nefroloog

22630005 Tervisekaitse-, töötervishoiu- või tööhügieeni tippspetsialist

22121801

Neurokirurg

22640001 Füsioterapeut (meditsiinilise kõrgema eriharidusega)

22121901

Neuroloog

22650006 Dieedi ja toitumise tippspetsialist

22122001

Oftalmoloog

22660005 Audioloog või logopeed

22122101

Onkoloog (kiiritus ja keemiaravi)

22690101 Liikumisraviterapeut

22122201

Ortopeed

22690201 Liikumisravi spetsialist

22122301

Otorinolarüngoloog

22690301 Loovterapeut

22122401

Patoloog

22690401 Muusikaterapeut

22122501

Pediaater

22690501 Tegevusterapeut

22122601

Plastikakirurg

22690601 Psühhoterapeut (kliinilise psühholoogi haridust eeldav)

22122701

Laste- ja noorukitepsühhiaater

22690602 Kliiniline psühholoog

22122702

Psühhiaater

22690701 Muu tervishoiu tippspetsialist

22122801

Pulmonoloog

26340001 Psühholoog

22122901

Radioloog

26350009 Sotsiaaltöötaja

22123001

Reumatoloog

32110101 Abiradioloogiatehnik (üliõpilane)

22123101

Sisehaiguste arst

32110102 Radioloogiatehnik (sh endine radioloogiaõde)

22123201

Taastusarst

32110201 Meditsiiniliste kuvamis- või raviseadmete tehnik

22123301

Torakaalkirurg

32120101 Bioanalüütik

22123401

Töötervishoiuarst

32120201 Meditsiini- või patoloogialabori tehnik

22123501

Uroloog

32140101 Meditsiiniliste proteeside tehnik

22123601

Üldkirurg

32140201 Hambaproteeside tehnik

HAMBAARSTID JA HAMBAARST-RESIDENDID

TEISED MEDITSIINILISED TÖÖTAJAD

22610101

Proteesiarst

32220001

Ämmaemanda abiline

22610102

Hambaarst

32510101

Hambaraviõde

22610201

Ortodont

32510201

Suuhügienist

22610301

Suu- ja näolõualuukirurg

32540101

Optik

32540201

Optometrist

32550101

Füsioterapeut (TÜ kehalise kasvatuse baas)

32550201

Massöör

32560101

Hambaarsti eriala praktikant (üliõpilane)

32560201

Meditsiiniülesvõtete protseduuride assistent

32580001

Kiirabitehnik

32581001

Erakorralise meditsiini tehnik

53210001

Hooldaja tervishoiuasutuses

53220001

Hooldaja kodus

53290001

Mujal liigitamata hooldustöötaja tervishoius (abitöötaja)
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Uued koodid vastavalt uuele ametite klassifikaatorile, mis on leitav Statistikaameti veebilehel
http://metaweb.stat.ee/view_xml_linear.htm?id=4456531&siteLanguage=ee
Kui Te ei leia sobivat ametikoodi käesolevast tabelist, siis võite seda otsida uue ametite klassifikaatori põhjal
koostatud tervishoiutöötajate klassifikaatorist Tervise Arengu Instituudi veebilehel: „Tervishoiutöötajate
ametite tabel alates 2019“.
Soovi korral võite uute ja vanade ametikoodide üleminekutabeliga tutvuda siin.

