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“TERVISHOIUTÖÖTAJATE TUNNIPALK” 2012 
Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määrusega nr 92 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase 

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

 
 
Statistilise aruande “Tervishoiutöötajate tunnipalk” eesmärk on arvutada keskmisi kuutööta-
susid ja tunnipalku ametikoha (eriala), haridustaseme, vanuse, soo, ja töönädala normpikku-
se järgi. 
 
Aruandekohustuslased on kõik asutused, mis osutavad  tervishoiuteenuseid, isegi kui 
nende põhitegevus ei ole tervishoid.  
 
Aruanne täidetakse ja esitatakse veebipõhises tervishoiualase statistika kogumise keskkon-
nas  A-veeb (Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee/aveeb, peale paroolide sisesta-
mist minge lingile „Kohustused“ ning vajutage teemale „Tervishoiutöötajate tunnipalk“). 
 
Aruandes kajastatakse nende arstide, hambaarstide, arst-residentide, õdede, ämm a-
emandate, hooldajate, proviisorite, farmatseutide j a teiste tervishoiutöötajate (vt lisa 1, 
lk 6) andmed, kes märtsikuu jooksul on olnud tööandja koosseisu nimekirjas või töötanud 
töövõtulepinguga. Andmed esitatakse töölepingu, teenistuslepingu, töövõtulepinguga ja ava-
liku teenistuse seaduse alusel töötavate isikute kohta. Nõukogu liikmete kohta, kes ei kuulu 
asutuse koosseisu nimekirja, aruandes andmeid ei esitata.  
 
Kui töötaja oli terve märtsikuu puhkusel või haiguslehel, siis täidetakse tema kohta 12 esi-
mest veergu (s.t et ei täideta töötundide ja töötasude kohta käivaid veerge). Lapsehooldus-
puhkusel olijate kohta aruandes andmeid ei esitata! 
 
Iga töötaja kohta lisatakse aruandesse üks rida.  Kui isik töötab asutuses näiteks kahel 
ametikohal, siis märgitakse andmed mõlema ametikoha kohta eraldi ridadele ja mõlema rea 
ette märgitakse sama järjekorranumber!  (vt veerg 02 kirjeldus lk 3). 
 
Mitte-meditsiinilisi ametikohti (näiteks raamatupidaja, autojuht, koristaja) ei ole vaja aruan-
des näidata.  
 
Töövõtulepinguga töötavate isikute kohta täidetakse ainult veerud 01 – 10. Töötasu ja töö-
tundide veerge töövõtulepinguga töötajate kohta ei täideta. 
FIE-d täidavad enda kohta ainult veerud 01 – 09, maksuvaba tulu arvestamise, töötasu ja 
töötundide veerge ei täida.  
FIE-d täidavad oma töötajate kohta kõik veerud!   
 
 
ÜLDANDMED 
 
Aruande esilehele märgitakse asutuse üld-
andmed: asutuse nimi, tegevuskoha aadress, 
e - posti aadress, äriregistri kood.  
 
OMANIKU LIIK 
Omaniku liikide  jaotus on aluseks asutuste 
klassifitseerimisele lähtudes nende kapitali-
osalusest (häälteenamuse kuuluvusest äri-
ühingus). Avalikku sektorisse liigitatakse äri-
ühing siis, kui riigi ja kohaliku omavalitsuse kapi-
taliosalus on kokku 50% või suurem: 

10 – riik , kui riigi kapitaliosalus on äriühingus 
50% või suurem; 
20 – kohalik omavalitsus , kui kohaliku omava-
litsuse kapitaliosalus on 50% või suurem. 
Erasektorisse liigitatakse äriühing juhul, kui Ees-
ti Vabariigil või kohalikul omavalitsusel ei ole 
äriühingus kapitaliosalust või kui see on alla 
50%. 
30 – Eesti eraõiguslik isik , kui Eesti füüsiliste 
või juriidiliste isikute kapitaliosalus äriühingus on  
50% või suurem. Selle alaliigi alla kantakse ka 
füüsilisest isikust ettevõtjad.
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40 – välismaa eraõiguslik isik , kui välismaa 
isiku kapitaliosalus on üle 50%. Selle alaliigi 
alla kantakse ka välismaa äriühingu filiaal. 
 
ÕIGUSLIK VORM 
Õiguslikud vormid on käesoleva jaotuse tä-
henduses kõikide isikute, asutuste ja organi-
satsioonide ning muude õigusobjektide Eesti 
Vabariigi õigusaktides sätestatud eksisteeri-
misvormid. 

11 — füüsilisest isikust ettevõtja 
12 — talupidamisega tegelev füüsilisest isi-
kust ettevõtja 
21 — täisühing 
22 — usaldusühing 
23 — osaühing 
24 — aktsiaselts 
25 — tulundusühistu 
30 — välismaa äriühingu filiaal 
40 — sihtasutus 
50 — mittetulundusühing 
51 — mittetulundusühistu 
60 — riiklik üksus 
70 — kohaliku omavalitsuse üksus 
 
TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA TÜÜP 
Mitme teenuse puhul näidata olulisim. 
Haigla; 
Perearstiabi; 
Eriarstiabi; 
Hambaravi; 
Kiirabi; 
Taastusravi; 
Õendusabi; 
Labor; 
Muu (nt verekeskus/teenistus jt). 
 
HAIGLA LIIK 
Haigla puhul märgitakse ka haigla liik. 
 

TÖÖTAJATE ARV KOKKU SEISUGA 31. 
MÄRTS 
Siia märgitakse kogu asutuse personali arv 
31. märtsi seisuga. Siia arvestatakse nii me-
ditsiiniline kui mitte-meditsiiniline personal ja 
nii töölepinguga kui ka töövõtulepinguga töö-
tajad. 
 
Erand: Kui asutuse põhitegevusala ei ole ter-
vishoiuteenuse osutamine, siis märgitakse 
töötajate üldarvuks ainult tervishoiutöötajad. 
Juhul kui mõni mitte-meditsiiniline töötaja on 
tööl üksnes meditsiinikabinettide/ korpuste 
jaoks, siis ka tema. 
 
EI OSUTANUD TERVISHOIUTEENUST 
MÄRTSIKUUS 
Juhul, kui asutus ei osutanud tervishoiutee-
nust märtsikuus, siis märkige siia lahtisse „1“. 
Selle lahtri täitmisel ja tabeli salvestamisel esi-
tatakse automaatselt nn nullaruanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

PÕHIOSA 
 
ÄRIREGISTRI KOOD 
Veerg 01. Asutuse äriregistri kood. Kood tekib 
A-veebis elektroonilisse aruandevormi auto-
maatselt.  
 
ISIKU JÄRJEKORRANUMBER 
Veerg 02. Isiku järjekorranumber tabelis. Jär-
jekorranumber on tabelis käsitletav ka kui isi-
ku tunnusnumber , s.t et igal isikul on ainu-
laadne tunnusnumber. See on oluline sellistel 
juhtudel, kui üks isik töötab asutuses mitmel 
ametikohal. Siis märgitakse andmed erinevate 
ametite kohta kahele eraldi tabeli reale, aga 
ühe järjekorranumbriga! 
 
SUGU 
Veerg 03. Sugu kodeeritakse järgmiselt:  

mees – 3 
naine – 4 

 
VANUS 
Veerg 04. Vanus täisaastates 31. märtsi sei-
suga. 
 
AMETIALA 
Veerg 05. Ametikoht kodeeritakse vastavalt 
juhendi lõpus olevale lisale 1. Vt klassifikaa-
torit juhendi lõpus olevast lisast.  
 
Meditsiinitöötajate ametikoht kodeeritakse 
vastavalt sellele ametile, millel nad töötavad 
(mitte vastavalt haridusjärgsele erialale).  
 
Põhitegevuse juhid  kodeeritakse nende me-
ditsiinilise ametikoha järgi (mitte juhtideks ), 
lisaks täidetakse ka veerg 06. 
Arst-residendid  tuleb kodeerida vastavalt 
nende omandatavale meditsiinilisele erialale 
(võib kodeerida nii 6-kohalise kui ka 8-
kohalise koodiga) ja lisaks täidetakse veerg 
07. 
 
JUHT 
Veerg 06. Kui tegemist on põhitegevuse juhi-
ga, siis märkida veergu kood = 1 , vastasel 
juhul jätta väli tühjaks. 
Juhiks loetakse isikud: kellel on alluvaid; tege-
leb protsessi juhtimisega; omab vastutust ük-
suse/ osakonna/ asutuse töö eest.  
 
ARST-RESIDENT 
Veerg 07. Kui tegemist on arst-residendiga, 
siis märkida veergu kood = 1 , mitteresidenti-
de puhul jätta väli tühjaks. Arst-residendid tu-
leb veerus 05 kodeerida vastavalt nende 

omandatava meditsiinilise eriala järgi ametite 
klassifikaatori kohaselt. 
 
HARIDUSTASE 
Veerg 08. Haridustase kodeeritakse järgmi-
selt: 

põhiharidus ja alla selle  – 1 
keskharidus (üldkeskharidus; kutsekesk-, 
kutse- või keskeriharidus pärast põhihari-
dust) – 2   
kutseharidus pärast keskharidust 
(kutsekesk- või kutseharidus pärast kesk-
haridust) – 3  
kutsekõrgharidus (kutsekõrgharidus, 
keskeriharidus pärast keskharidust) – 4  
kõrgharidus (diplom, bakalaureus, magis-
ter, interniõppe ja residentuuri lõpetanu, 
doktor (PhD), teaduste kandidaat, teadus-
te doktor) – 5  

Veerus 08 näidatakse isiku haridustase too-
dud loetelu põhjal. Tähele tuleb panna, et isi-
ku haridustaseme määrab kõrgeim formaal-
haridussüsteemis (st üldhariduskoolis, kutse-
õppeasutuses või kõrgkoolis) lõpetatud õppe-
asutus või klass, lõpetamata jäänud haridust 
ei arvestata. Kutse- või erialahariduse korral 
ei määra seda õppeasutuse tüüp, vaid lõpe-
tamist tõendava dokumendi liik, sest üks ja 
seesama õppeasutus võib anda haridust eri 
tasemel. Välisriigis kutse- või erialahariduse 
omandanud isikute haridustase tuleks määra-
ta analoogiliselt Eestis omandatud haridusta-
seme määramisega. 
 
LEPINGU LIIK 
Veerg 09. Märkige lepingu liik, mille alusel 
inimene töötab. 

tööleping või teenistusleping  (nii mää-
ramata kui määratud tähtajaga) – 1 
töövõtuleping  – 2 
FIE – 3  

Variandi „FIE“ peavad valima FIE-na töötavad 
isikud, kes täidavad aruannet iseenda kohta. 
Kui mõni suurem asutus teeb koostööd FIE-
ga (s.t ostab teenust FIE-lt) siis asutus ei pea 
selle FIE kohta andmeid märkima! 
 
FIE-d enda kohta järgmisi veerge (10-21) 
täitma ei pea! 
 
MAKSUVABA TULU ARVESTAMINE 
Veerg 10. Märkida, kas töötaja (ka töövõtule-
pinguga töötaja) palgast arvestatakse enne 
tulumaksu arvutamist maha tulumaksuvaba 
miinimum. 

arvestatakse maha  – 1 
ei arvestata maha –  0 
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Töövõtulepinguga töötajate  kohta järgmisi 
veerge (11 – 21) täitma ei pea.  
 
TÖÖNÄDALA NORMPIKKUS 
Veerg 11. See on täiskoormusega töötaja nä-
dalakoormus tundides sellel ametikohal. Üld-
juhul on töönädala pikkus on 40 tundi.  
Lühem töönädal normpikkus võib olla ainult 
töösisekorra eeskirja järgi. 
Kui töötaja töötab osalise koormusega tööle-
pingu alusel, siis tema töönädala normpikku-
seks märgitakse ikkagi 40 tundi. See, et tööta-
ja on tööl osalise koormusega näidatakse ära 
järgmises veerus (lepinguline koormus täis-
tööaja suhtes). 
 
Uue töölepingu seaduse jõustumisel 2009. 
aastal kuulutati kehtetuks Vabariigi Valitsuse 
määrus („Allmaatööde, tervistkahjustavate 
tööde ja eriiseloomuga tööde loetelu, kus töö-
tamisel rakendatakse lühendatud tööaega, ja 
lähendatud tööaja kestus“), mis andis teatud 
eriala meditsiinitöötajatele õiguse töötada lü-
hendatud töönädalaga. Seetõttu märgitakse 
nüüd aruandes varem nimetatud määruse 
alusel lühendatud töönädalaga töötavate eri-
alade puhul (nt anestesioloogid, radioloogid jt) 
nädala normpikkuseks 40 tundi. 
 
LEPINGULINE KOORMUS TÄISTÖÖAJA 
SUHTES 
Veerg 12. Täidetakse järgmiselt:  

täistööajaga töötaja – 1 
poole  koormusega töötaja arv -  0,5 
veerand koormusega töötaja – 0,25 

jne. 
 
Täistööajaga töötaja  on isik, kelle töönädala 
pikkus vastab vastava ametikoha töönädala 
normpikkusele. 
Osalise tööajaga töötaja on isik, kes töötab 
osalise tööpäeva või osalise töönädalaga/ -
kuuga. 
 
TEGELIKULT TÖÖTATUD TUNNID 
MÄRTSIS 
Veerg 13. Märtsis töötatud tundide arv. Siia 
kuuluvad kõik tegelikult töötatud tunnid (sh töö 
ettevalmistamise, töövahendite puhastamise, 
töökäskude ja aruannete täitmise aeg; tööko-
hal oldud, kuid mitte mittetöötatud aeg, näi-
teks seadmete lühiajalise seiskumise jm aeg; 
kohvi- ja teepausi aeg). Siia kuuluvad ka üle-
tunnid ja puhkepäevadel graafikuväliselt töö-
tatud tunnid, mille eest makstakse lisatasu. 
 

Siia ei kuulu tasustatud, kuid tegelikult mitte-
töötatud tunnid (puhkuse ja haiguse aeg jt), 
lõuna, tööle ja töölt koju sõidu aeg, taseme-
koolitusel (hariduse omandamine) ja tööalasel 
koolitusel (kursused, õppused) viibitud aeg. 
Siia ei kuulu ka ületunnid ega puhkepäevadel 
graafikuväliselt töötatud tunnid, mis hüvitatak-
se vaba aja andmisega. 
 
ÜLETUNNID MÄRTSIS 
Veerg 14. Üle kokkulepitud tööajanormi tööta-
tud tundide arv. Siia ei kuulu ületunnid, mis 
hüvitatakse vaba aja andmisega. 
 
TÖÖAJA EEST ARVESTATUD TÖÖTASU 
MÄRTSIS  
Veerg 15. (Veerg 15 = v16 + v17 + v18 + v19) 
Siia kuuluvad märtsikuu eest arvestatud aja-
tööpalgad ja tükitööpalgad, lisatasud ületundi-
de, õhtuse töö, öötöö, puhkepäevadel tööta-
mise eest, lisatasud rasketes ja tervisekahjuli-
kes tingimustes töötamise eest, kuupreemia, 
kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regu-
laarselt makstavad lisatasud. Tasu näidata 
koos tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja 
kohustusliku kogumispensioni maksega.  
Siia ei kuulu kvartali- ja aastapreemia, jõulu-
toetus jt ebaregulaarsed preemiad ja lisata-
sud; hüvitised töösuhte lõpetamisel; ühekord-
ne toetus juubeli, sünni ja surma puhul jt ega 
mitterahaline tasu. 
 
SH PÕHIPALK 
Veerg 16. Siia kuulub põhipalk e töölepingus 
või õigusaktis kindlaks määratud tunni-, päe-
va-, nädala- või kuupalga määra alusel arves-
tatud brutopalk märtsikuus.  
 
SH LISATASU ÕHTUSE TÖÖ, ÖÖTÖÖ JA 
PUHKEPÄEVADEL JA RIIKLIKEL 
PÜHADEL TÖÖTAMISE EEST 
Veerg 17. Siia kuuluvad märtsikuus õhtuse 
töö, öötöö ja puhkepäevadel töötamise eest 
arvestatud lisatasud (ainult lisatasu osa) . 
 
SH TASU ÜLETUNDIDE EEST 
Veerg 18. Siia kuulub märtsikuu ületunnitöö 
eest arvestatud lisatasu koos tunnipalga mää-
raga. Näide: töötaja tunnipalga määr on 50 
krooni ja ületunnitöö eest makstav lisatasu on 
50%, seega 25 krooni. Veerus 18 näidatav 
summa on 50 + 25= 75. 
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SH REGULAARSED LISATASUD 
Veerg 19. Siia kuuluvad aasta jooksul igakui-
selt makstav preemia, lisatasu rasketes ja tervi-
sekahjulikes tingimustes töötamise eest, kvalifi-
katsiooni-, keele- ja staažitasu. Lisaks regulaar-
setele lisatasudele märgitakse siia ka nõukogu-
liikme tasu, kui seda makstakse igakuiselt. 
Siia ei kuulu  regulaarsed kvartalipreemiad  
(tulemustasud), need märgitakse veergu 20.   
Samuti ei kuulu siia muud mitteregulaarsed 
(ühekordsed) preemiad ja lisatasud ning tasud 
mittetöötatud aja eest. 
 
MITTEREGULAARNE LISATASU 
Veerg 20. Siia kuuluvad märtsikuu töötasuga 
koos välja makstavad kvartali- ja aasta-
preemiad, tulemustasud, väärtustasud jm 
kõik mitteregulaarselt makstavad lisatasud ja 
preemiad, mille arvestamise aluseks on olnud 
töötatud aeg. 
 
TASU MITTETÖÖTATUD AJA EEST 
Veerg 21. Siia kuuluvad tasud märtsikuus mit-
tetöötatud päevade eest: puhkusetasud ja 
toetused; tööseisakutasud, tööalasel koolitu-
sel viibitud aja ja muude mittetöötatud päeva-
de eest makstud tasu.  
Siia kuulub ka loonustasu. Rahalisse väärtu-
sesse arvutatud mitterahaline tasu, mis on 
saadud tootena või teenusena, tasu töötajale 
majutuse ja eluasemega seotud kulutusteks, 
tööandja telefoni(kõnede), auto kasutamine 
isiklikuks tarbeks jne. 
 
Kõik töötasud (veerud 15 – 21) näidatakse 
eurodes.  
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Statistilise aruande „Tervishoiutöötajate tunnipalk” koostamise juhendi lisa 1
AMETIKOHA NIMETUS KOOD AMETIKOHA NIMETUS KOOD 

ARSTID JA ARST-RESIDENDID Erakorralise meditsiini õde 222107 

Erialase spetsialiseerumiseta arsti töö 221101 Diabeediõde 222108 

Abiarst 22110101 Geriaatriaõde 222109 

Perearst 221102 Lasteõde 222110 

Kooliarst 221103 Nakkustõrjeõde 222111 

Anestesioloogia ja intensiivravi arst 221201 Onkoloogiaõde 222112 
Dermatoveneroloog  221202 Operatsiooniõde 222113 

Endokrinoloog 221203 Pulmonoloogiaõde 222114 
Erakorralise meditsiini arst 221204 Taastusraviõde 222115 
Gastroenteroloog 221205 Koduõde 222116 
Günekoloog 221206 Kooliõde 222117 
Hematoloog 221207 Töötervishoiuõde 222118 
Infektsioonhaiguste arst  221208 Pereõde 222119 
Kardioloog 221209 Psühhiaatriaõde 222120 
Kardiovaskulaarkirurg 221210 Ämmaemand 2222 
Kliiniline immunoloog 221211 Abiämmaemand 222201 
Kliiniline mikrobioloog 221212 TEISED MEDITSIINILISED TÖÖTAJAD  

Kohtuarst-ekspert 221213 Haiglaapteeker farmatseudi kutsega 226201 
Laboriarst  221214 Haiglaapteeker proviisori kutsega 226202 

Lastekirurg 221215 
Tervisekaitse-, töötervishoiu- ja 
tööhügieenitippspetsialist  2263 

Meditsiinigeneetik 221216 Füsioterapeut (meditsiinilise kõrgema eriharidusega) 2264 
Nefroloog 221217 Dieedi ja toitumise tippspetsialist 2265 
Neurokirurg 221218 Audioloog ja logopeed 2266 
Neuroloog 221219 Liikumisraviterapeut 226901 
Oftalmoloog  221220 Liikumisravi spetsialist 226902 
Onkoloog (kiiritus ja keemiaravi) 221221 Loovterapeut 226903 

Ortopeed 221222 Muusikaterapeut  226904 
Otorinolarüngoloog 221223 Tegevusterapeut 226905 
Patoloog 221224 Kliiniline psühholoog 226906 
Pediaater 221225 Psühhoterapeut (kliinilise psühholoogi haridusega) 22690601 
Plastikakirurg 221226 Muu tervishoiu tippspetsialist 226907 
Psühhiaater 221227 Radioloogiatehnik  321101 
Pulmonoloog  221228 Abiradioloogiatehnik 32110101 
Radioloog 221229 Meditsiiniliste kuvamis- ja raviseadmete tehnik 321102 
Reumatoloog 221230 Bioanalüütik 321201 
Sisehaiguste arst 221231 Meditsiini- ja patoloogialaborite tehnik 321202 
Taastusarst 221232 Meditsiiniliste proteeside tehnik 321401 
Torakaalkirurg 221233 Hambaproteeside tehnik 321402 
Töötervishoiuarst 221234 Ämmaemanda abiline 3222 
Uroloog 221235 Hambaraviõde 325101 
Üldkirurg 221236 Suuhügienist 325102 
HAMBAARSTID JA HAMBAARST-RESIDENDID  Optik 325401 
Hambaarst 226101 Optometrist 325402 
Ortodont 226102 Füsioterapeut (TÜ kehalise kasvatuse haridusega) 325501 
Suu-ja näolõualuukirurg 226103 Massöör 325502 
 ÕENDUSTÖÖTAJAD  Hambaarsti eriala praktikant 325601 
Intensiivõde 222101 Meditsiiniülesvõtete protseduuride assistent 325602 
Kliiniline õde 222102 Kiirabitehnik 3258 
Terviseõde 222103 Hooldaja 5321 
Vaimse tervise õde 222104 Koduõendus-hooldusteenus 5322 
Õde 222105 Hooldustöötajad meditsiiniasutustes 5329 
Abiõde 22210501   
Anesteesia-intensiivraviõde 222106  

 

 

Kui te ei leia ametikohale koodi käesolevast tabelist, siis palun vaadake põhjalikumat klassifikaatorit Tervise Arengu 
Instituudi kodulehelt http://www.tai.ee/tegevused/tervisestatistika/metoodika . 


