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“TERVISHOIUTÖÖTAJAD” 2019 
Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete 

koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ kehtestatud aruande juhend 

 

Statistilise aruande “Tervishoiutöötajad” eesmärk on saada ülevaade milliste tervishoiuteenuse 
osutajate juures, millistes ametites, millise vanuse, soo ja töökoormusega tervishoiutöötajad 
töötavad. Aruande raames esitatud andmed ei ole mõeldud töö- ja puhkeajaseaduse järgimiseks, neid 
kasutatakse vaid statistilistel eesmärkidel ja kolmandatele isikutele ei avalikustata. 

Aruande kohuslased on kõik tervishoiuteenuse osutajad (TTO), seda ka juhul, kui nende põhitegevus 
ei ole tervishoiuteenuse osutamine. 

Aruannet ei täida ainult need TTO-d, mis lõpetasid ametlikult tegevuse enne 1. novembrit. 

Aruande täitmisel palume juhinduda tabelite pealkirjadest ja selles juhendis olevatest selgitustest. 
Enne täidetud aruande saatmist vaadake üle A-veebi kontrollseosed ja vigade korral kontrollige 
sisestatud andmed üle. 

Kõik verekeskustes töötavate isikute poolt täidetud ametikohad kajastatakse lisaks aruandes 
„Verekeskus“. 

TABEL 1. Aruande esitaja üldandmed 

Rida 01 – kõigi asutuses töötavate isikute arv, kellega TTO-l oli 30. novembri seisuga töösuhe töö-, 
töövõtu-, käsunduslepingu või mõne muu lepingu raames, olenemata lepingu liigist. 

Asutused, mille põhitegevusalaks on tervishoiuteenuse osutamine, märgivad siia nii meditsiinilise kui 
mitte-meditsiinilise (raamatupidajad, IT spetsialist jt.) personali koguarvu. Samuti lisavad nad siia 
lapsehoolduspuhkusel või mõnel muul põhjusel töölt eemal viibivad isikud. 

Kui asutuse põhitegevusala ei ole tervishoiuteenuse osutamine (nt spaad, sanatooriumid, 
ilukliinikud), siis märgitakse töötajate üldarvuks ainult tervishoiutöötajate arv (sh 
lapsehoolduspuhkusel või mõnel muul põhjusel töölt eemal viibivad tervishoiutöötajad). 

Näide: Haigla täidab aruande nii, et kõik haigla töötajad on real 01 näidatud arvus. Spaa, mille 
põhitegevus on majutusteenuse pakkumine, täidab rea 01 nii, et seal kajastuvad ainult 
tervishoiutöötajad. 

Rida 02 – märgitakse, kas TTO osutas novembrikuu jooksul tervishoiuteenust. 

Kui TTO tegevus oli novembrikuus ametlikult peatatud, siis näidatakse real, et novembrikuus ei 
osutanud TTO tervishoiuteenuseid (märgitakse 1) ja lisatakse kommentaari lahtisse selgitus. Sel juhul 
täidetakse ainult tabel 1. 

Muul juhul loetakse TTO tervishoiuteenust osutavaks (märgitakse 0). TTO-d, kus kõik 
tervishoiutöötajad olid terve novembrikuu puhkusel või viibisid mõne muu põhjuse tõttu töölt eemal, 
loetakse novembrikuus tervishoiuteenust osutatavaks olenemata sellest, et ükski tervishoiutöötaja 
novembrikuus tegelikult tervishoiuteenust ei osutanud. Sel juhul tuleb täita tabelid 1 ja 2. 

Täidetakse järgmiselt: 
0 – asutus osutas tervishoiuteenust novembrikuus; 
1 – asutus ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus. 
 
Rida 03 – märgitakse aruande täitja ees- ja perekonnanimi. 
Rida 04 – märgitakse aruande täitja telefoni number. 
Rida 05 – märgitakse aruande täitja e-posti aadress. 
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TABEL 2. Tervishoiutöötajad 

Tabelis ei kajastata tervishoiuteenuse osutamisega mitteseotud isikuid (raamatupidajad, IT 
spetsialistid, ainult administratiivtööd tegevad juhid jt). 

Veerg 1 – tervishoiutöötaja isikukood. Tervishoiutöötajaks loetakse käesoleva aruande mõistes 
tervishoiuteenust osutavaid või tervishoiuteenuse osutamisega seotud töötajaid (arst, hambaarst, 
õendustöötaja ja muu tervisevaldkonna spetsialist ning abispetsialist, täpsemalt lisa 1). 
Tervishoiutöötajaks ei loeta tervishoiuteenuse osutamisega mitteseotud isikuid (raamatupidajad, 
aednikud, IT spetsialistid, ainult administratiivtööd tegevad juhid jt). 

Veerg 2 – tervishoiutöötaja amet näidatakse tehtava töö sisu järgi. Ametid kodeeritakse vastavalt 
Statistikaametis väljatöötatud uuele ametite klassifikaatorile kaheksakohalise koodiga (vt lisa 1). 

Residentuuris eriala omandavad arstid kodeeritakse vastavalt omandatavale erialale. Residendi 
märge (veerg 4) tehakse vaid reale, kus näidati isiku residentuuri lepingu raames tehtav töö.  
NB! Residendile ei saa märkida erialase spetsialiseerumiseta arsti koodi! 

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.  

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

Kui töötaja amet ei ole lepingus kindlalt määratletud, siis tuleb amet defineerida vastavalt 
osutatavale teenusele. 

Ebatavaliste ametite puhul tuleb amet defineerida läbi isiku eriala. 

Veerg 3 – juhiks loetakse isikud, kellel on alluvaid, kes tegeleb protsessi juhtimisega ja vastutab 
üksuse/osakonna/asutuse töö eest. 

FIE-d, kellel ei ole alluvaid, ei ole käesoleva aruande mõistes juhid ning märgivad veergu 3 koodi 3. 
Tervishoiutöötajana töötav isik, kes teeb asutuses sama lepingu raames tööd ka juhina, näidatakse 
tervishoiutöötaja ametil (veerg 2) vastavalt tehtava töö sisule, märkides veerus 3 isiku 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, arst-juht). Siia 
aruandesse ei märgita neid isikuid, kes teevad juhina ainult administratiivset tööd (haldusjuht, IT-juht 
jne). 

Täidetakse järgmiselt: 

0 – ei ole juht/ettevõtte omanik; 
1 – on juht; 
2 – on ettevõtte omanik; 
3 – on FIE; 
4 – on juht ja ettevõtte omanik. 
Veerg 4 – arst-resident on residentuuris erialaõpet jätkav arst või hambaarst. Siinkohal ei ole tegemist 
Eesti residendi (ehk Eestis elava isiku) tunnusega. Residendi märge tehakse vaid siis, kui arst või 
hambaarst töötab asutuses residentuuri lepingu raames ja teeb residentuuri eriala praktikat.  

Vastasel juhul residendi märget ei lisata ja arsti amet kajastatakse veerus 2 tehtava töö sisu järgi.  
NB! Erialase spetsialiseerumiseta arsti tööd tegevat arsti ei saa märkida residendiks! 

Täidetakse järgmiselt: 

0 – ei ole arst-resident ega hambaarst-resident 
1 – on arst-resident või hambaarst-resident 
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Veerg 5 – töö-, töövõtu-, käsunduslepingu või mõne muu lepingu raames ette nähtud koormus 
täistööaja suhtes (tööandja ja töötaja vahel kokku lepitud tööaja järgi). Näidatakse veerus 2 kajastatud 
ameti lepingujärgne koormus täistööaja suhtes võimalikult täpselt. 

Täistööajaga töötaja on isik, kelle töönädala pikkus vastab vastava ameti töönädala normpikkusele. 
Osalise tööajaga töötaja on isik, kes töötab osalise tööpäeva või osalise töönädala/ - kuuga. Üldjuhul 
on töönädala normpikkus 40 tundi. 

Täidetakse järgmiselt (näited): 

1 – täistööajaga töötaja; 
0,5 – poole koormusega töötaja; 
0,33 – kolmandik koormusega töötaja; 
0,25 – veerand koormusega töötaja; jne. 
Kui tervishoiutöötaja koormus täistööaja suhtes ei ole lepingus kindlalt määratletud, siis tuleb see 
märkida hinnanguliselt. 

NB! Terve novembrikuu lapsehoolduspuhkusel viibinud töötaja, kes novembrikuus tööl ei olnud, 
lepingulist koormust ja töötunde (veerg 6) aruandesse ei märgita. 

Novembrikuus lapsehoolduspuhkusel viibinud töötaja, kes täiendava lepingu raames osa ajast 
asutuses töötas, näidatakse aruande mitmel real järgmiselt: 

1. ühel real kajastatakse isik terve kuu lapsehoolduspuhkusel viibinuna; 

2. teisel real kajastatakse isiku täiendava lepingu raames tehtud töö lapsehoolduspuhkusel viibimisest 
eraldi ehk isiku andmed kajastatakse täiendava lepingu raames tehtud töö ulatuses selliselt nagu teiste 
asutuses töötavate isikute puhul. Selle rea andmete osas isikut lapsehoolduspuhkusel viibijaks ei 
arvestata. Lepinguline koormus märgitakse täistööaja suhtes võimalikult täpselt. Lisaks märgitakse ka 
novembrikuus tegelikult töötatud tunnid (veerg 6). 

Veerg 6 – novembrikuu jooksul tegelikult töötatud tundide arv (nii meditsiinilise kui ka 
administratiivse töö tunnid koos). Näiteks arsti tööd tegevad administratiivtöötajad (nt arstina 
töötavad juhid) märgivad enda kohta kõik töötunnid. 

Tegelikult töötatud tunnid kajastatakse veerus 2 näidatud ametil võimalikult täpselt. Siia kuuluvad ka 
ületunnid, puhkepäevadel graafikuväliselt töötatud tunnid (sh need tunnid, mis hüvitatakse vaba aja 
andmisega) ja tööalasel koolitusel (kursused, õppused) viibitud aeg. Siia märgitakse ka kõigi isiku poolt 
tehtud valvete töötundide arv (v.a need valved, mis ei kuulu tööaja arvestusse ehk nn „koduvalvete 
töötunnid“), samuti ka nende valvete töötunnid, mis kuuluvad tööaja arvestusse, on tehtud lisaks 
tavalisele tööajale ja üldises tööajagraafikus ei kajastu. 

NB! 2019. a ja 2020. a novembris on täiskoormusega (lepinguline koormus=1) töötaja tegelikult 
töötatud tundide arv üldjuhul 168. 
Konkreetsete andmete puudumisel märgitakse FIE-de, töövõtu- ja käsunduslepinguga töötavate 
isikute töötunnid täistööaja suhtes hinnanguliselt. 

Veerg 7 – sh ületundide arv –  märgitakse üle kokkulepitud tööajanormi töötatud tundide arv. 

Veerg 8 – Tuuakse välja erisused iga töötaja kohta. 

Täidetakse järgmiselt: 

0 – oli terve novembrikuu tööl; 
1 – oli terve novembrikuu lapsehoolduspuhkusel; 
2 – oli terve novembrikuu haiguslehel, puhkusel, tasemekoolitusel vms; 
3 – oli osa ajast haiguslehel, puhkusel, tasemekoolitusel, lapsehoolduspuhkusel vms; 
4 – asus aruandeperioodil asutusse tööle või lahkus töölt; 
5 – muu põhjus. 
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Lisa 1. Ametite kodeerimine   

 UUS KOOD1 AMETINIMETUS 

11200003 Tervishoiuasutuse tegevdirektor või tippjuht 

13420101 Arst-juht 

13420201 Hambaravi osakonna juht 

13420301 Õendusjuht 

13420401 Muu tervishoiuteenuseid osutava struktuuriüksuse juht 

14200005 Apteegi juht 

ARSTID JA ARST-RESIDENDID 

22110101 Abiarst (üliõpilane) 

22110102 Erialase spetsialiseerumiseta arst 

22110201 Perearst 

22110301 Kooliarst 

22120101 Anestesioloogia ja intensiivravi arst 

22120201 Dermatoveneroloog  

22120301 Endokrinoloog 

22120401 Erakorralise meditsiini arst 

22120501 Gastroenteroloog 

22120601 Günekoloog 

22120701 Hematoloog 

22120801 Infektsioonhaiguste arst  

22120901 Kardioloog 

22121001 Kardiokirurg 

22121002 Vaskulaarkirurg 

22121003 Kardiovaskulaarkirurg (veresoontekirurgia erialal) 

22121101 Allergoloog-immunoloog või allergoloog 

22121201 Kliiniline mikrobioloog 

22121301 Kohtuarst-ekspert 

22121401 Laboriarst  

22121501 Lastekirurg 

22121601 Meditsiinigeneetik 

22121701 Nefroloog 

22121801 Neurokirurg 

22121901 Neuroloog 

22122001 Oftalmoloog  

22122101 Onkoloog (kiiritus ja keemiaravi) 

22122201 Ortopeed 

22122301 Otorinolarüngoloog  

 

  



 

UUS KOOD AMETINIMETUS 

22122401 Patoloog 

22122501 Pediaater  

22122601 Plastikakirurg 

22122701 Laste- ja noorukitepsühhiaater 

22122702 Psühhiaater 

22122801 Pulmonoloog  

22122901 Radioloog 

22123001 Reumatoloog 

22123101 Sisehaiguste arst 

22123201 Taastusarst 

22123301 Torakaalkirurg 

22123401 Töötervishoiuarst 

22123501 Uroloog 

22123601 Üldkirurg 

ÕENDUSTÖÖTAJAD 

22210501 Abiõde (üliõpilane) 

22210502 Õde (üldõde) 

22210601 Anesteesia-intensiivraviõde 

22210701 Erakorralise meditsiini õde 

22210801 Diabeediõde 

22210901 Geriaatriaõde 

22211001 Lasteõde 

22211101 Nakkustõrjeõde 

22211201 Onkoloogiaõde 

22211301 Operatsiooniõde 

22211401 Pulmonoloogiaõde 

22211501 Taastusraviõde 

22211601 Koduõde 

22211701 Kooliõde 

22211801 Töötervishoiuõde 

22211901 Pereõde 

22212001 Psühhiaatriaõde 

22220001 Ämmaemand 

22220101 Abiämmaemand (üliõpilane) 

HAMBAARSTID JA HAMBAARST-RESIDENDID 

22610101 Proteesiarst 

22610102 Hambaarst 

22610201 Ortodont 

22610301 Suu-, näo- ja lõualuukirurg 



 

UUS KOOD AMETINIMETUS 

TEISED MEDITSIINILISED TÖÖTAJAD 

22620101 Haiglaapteeker farmatseudi kutsega 

22620201 Haiglaapteeker proviisori kutsega 

22630005 Tervisekaitse-, töötervishoiu- või tööhügieeni tippspetsialist  

22640001 Füsioterapeut (meditsiinilise kõrgema eriharidusega) 

22650006 Dieedi ja toitumise tippspetsialist 

22660005 Audioloog või logopeed 

22690101 Liikumisraviterapeut 

22690201 Liikumisravi spetsialist 

22690301 Loovterapeut 

22690401 Muusikaterapeut  

22690501 Tegevusterapeut 

22690601 Psühhoterapeut (kliinilise psühholoogi haridust eeldav) 

22690602 Kliiniline psühholoog 

22690701 Muu tervishoiu tippspetsialist 

26340001 Psühholoog 

26350009 Sotsiaaltöötaja 

32110101 Abiradioloogiatehnik (üliõpilane) 

32110102 Radioloogiatehnik (sh endine radioloogiaõde) 

32110201 Meditsiiniliste kuvamis- või raviseadmete tehnik 

32120101 Bioanalüütik 

32120201 Meditsiini- või patoloogialabori tehnik 

32140101 Meditsiiniliste proteeside tehnik 

32140201 Hambaproteeside tehnik 

32220001 Ämmaemanda abiline 

32510101 Hambaraviõde 

32510201 Suuhügienist 

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) 
 

1Uued koodid vastavad uuele ametite klassifikaatorile, mis on leitav Statistikaameti veebilehel 

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=4456531&siteLanguage=ee. 
Kui Te ei leia sobivat ametikoodi käesolevast tabelist, siis saate seda otsida uue ametite klassifikaatori põhjal 
koostatud tervishoiutöötajate klassifikaatorist Tervise Arengu Instituudi veebilehel: „Tervishoiusüsteemi ametite 
tabel alates 2019“: https://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/metaandmed/klassifikaatorid. 
Soovi korral saate uute ja vanade ametikoodide üleminekutabeliga tutvuda „Ametikoodide muutus 2019, 
üleminekutabel“ siin: https://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/metaandmed/klassifikaatorid.  
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