
dets-12

1

Uus tervishoiutöötajate 
aruande vorm

Gettrin Kivisild
Tervise Arengu Instituut

2012

Omada tervishoiutöötajatest ülevaadet nende
•arvu,
• töökoormuse,
•ametiala,
•soo,
•vanuse,
•mitmel ametialal töötamise,
•mitmes asutuses töötamise,
•maksimaalse rakendamise võimaluse ja liikuvuse kohta

Statistika tarbijate soov

Erinevate asutuse liikide, 
teenuse tüüpide ja 
maakondade lõikes
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Probleemid praeguse statistikaga
5 erinevat aruannet

• Aegunud aruanded
• Näitajad (eriala, ametiala, täidetud ametikoht) on kogutud erinevate 

põhimõtete alusel ja ei ole seetõttu omavahel otseselt võrreldavad ning 
aruannete vaheline andmete märkimine on asutustele raske

• Andmed ei ole piisava detailsusega kogutud ja järelduste tegemine on 
piiratud (ei ole vanust, sugu)

Teised andmeallikad ei anna piisavalt infot
• Terviseameti tervishoiutöötajate riiklik register

• Probleem: ei tea tegelikke töökohti, ametiala ja töökoormust
• Maksu- ja Tolliamet

• Probleem: ei tea ametiala ja töökoormust

• Eesti Haigekassa
• Probleem: Infot kogutakse arve põhiselt

• Aruanne “Tervishoiutöötajate tunnipalk”

• Probleem: isikut ja tema palgaandmeid ei tohi omavahel kokku viia

Tervishoiutöötajate statistika 
kogumise uuendamine

Eesmärk
• Andmete esitamise süsteemi lihtsustamine, halduskoormuse 

langetamine
• Detailsem ja kvaliteetsem ülevaade tervishoiutöötajatest
• Regulaarne statistika kõikide tervishoiutöötajate kohta (arstid, 

hambaarstid, õed, ämmaemad, hooldajad) 
• Isikupõhine andmekogumine
• Võimalus linkida erinevate andmeallikate andmed 

(Terviseameti tervishoiutöötajate riiklik register) 

Pilootprojekt (aprillikuu kohta ja 30. aprill seisuga)
• Kõik TTO-d (registreeritud TA-s tervishoiuteenuse osutajana)
• Ainult arstid (registreeritud TA-s; praktiseerib TTO-s)
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Probleemid andmete märkimisel
Ei loetud juhendit:
• Üldandmete osa täitmata
• Asutuse äriregistri kood puudu

• Ametiala kood puudu

• Isikukoodi asemel märgitud arsti kood

• Juhina töötavad arstid eristamata
• Lepinguline koormus puudu

• Kuu töötundide asemel näidati nädala tundide arv

Sisulised vead:
• Juhend oli ebapiisav, vähe selgitusi

• Probleeme töölt eemal viibitud töötundide määramisel
• Probleeme valvete töötundide määratlemisel

�Antud vormi järgi andmete edastamisega ei ole probleeme – lihtsustab asutuste 
tööd

�Uuel kujul andmete kogumisega ei kaota me senist informatsiooni ja saab 
võimalikuks omada detailsemat ja kvaliteetsemat ülevaadet  
tervishoiutöötajatest

Tegemist 
lohakusveaga

Üleminek uuele aruandele 
“Tervishoiutöötajad”

2012. aasta tervishoiutöötajate andmed esitatakse viimast korda senise 
agregeeritud aruandluse baasil 31. detsembri seisuga hiljemalt 2013. aasta 01. 
märtsiks. 

• muutusena on agregeeritud aruandlusesse lisatud uued ametialade read aruandes 
“Tervishoiuasutus” ja erialade read aruandes “Tervishoiupersonal”.

Kõik asutused alustavad 2013. aasta kohta tervishoiutöötajate andmete esitamist 
uue isikupõhise aruandega “Tervishoiutöötajad”

Jääb ära aruanne “Tervishoiupersonal”

Jäävad ära ametikohtade tabelid aruannetes:

• “Hambaarsti aruanne”
• “Tervishoiuasutus”

Alles jäävad ametikohtade tabelid aruannetes:

• “Psüühika- ja käitumishäired” 
• “Verekeskus” 

• oluline psühhiaatriaosakonna/ üksuse ja 
verekeskuste töötajate eristamiseks

• kõik isikud tuleb kajastada ka uues 
aruandes “Tervishoiutöötajad”
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Uus aruanne “Tervishoiutöötajad”

1. Aruande esitaja üldandmed

Rea
nr

A B 1

Töötajate arv kokku seisuga 31. detsember 01

Ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus 
(märkida 1) 02

Täitja ees- ja perekonnanimi 03

Täitja telefoninumber 04

Täitja e-post 05

Uus aruanne “Tervishoiutöötajad”

Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

00000000 111111111 134201 1 5 0 1,0 178 0 0 1

00000000 33333333 E270 221233 1 5 0 1,0 190 12 0 1

00000000 22222222 134203 1 5 0 0,4 71 0 0 1

00000000 22222222 N120 222107 0 5 0 0,6 114 8 0 1

00000000 44444444 E600 221203 0 5 1 0,8 142,4 0 0 1

00000000 44444444 E600 221101 0 5 0 0,2 8 0 0 1

00000000 55555555 N110 222106 0 4 0 1,0 0 0 1 1

00000000 66666666 N250 222113 0 4 0 1,0 50 0 0 2

2. Tervishoiutöötajad

Ametite ja erialade klassifikaator id kättesaadavad  : 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid
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Ametite kodeerimine
ISCO-08 järgi

ISCO ajalooline taust

ISCO on rahvusvaheline ametite standardklassifikaator
• Välja töötatud ametite statistika rahvusvahelise võrreldavuse 

saavutamiseks
• Võimaldab koondada kõik ametid maailmas sarnastesse 

ametirühmadesse

1949. aastal avaldati esialgne ISCO

�ISCO-58 

�ISCO-68

�ISCO-88

�ISCO-08

keskendusid toodetavatele 

kaupadele ja teenustele

mõiste: kvalifikatsioonitase

mõisted: amet ja töö
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ISCO-08  eesmärk

�Olla abiks riiklike ametite klassifikaatorite välja töötamisel

�Pakkuda kasulikku eeskuju riiklike ja piirkondlike 
klassifikaatorite arendamiseks 

�Pakkuda aja- ja asjakohast alust ametitega seotud 
statistiliste ja administratiivsete andmete rahvusvaheliseks 
esitamiseks, võrdlemiseks ja vahetamiseks

�Andmete esitamine rahvusvahelistele organisatsioonidele
�WHO
�OECD

�EUROSTAT

ISCO-08 peamised mõisted

�Amet – väga sarnaste peamiste ülesannete ja 
kohustustega tööde kogum. Isikut võib seostada 
ametiga läbi praeguse põhitöö, teise töö või 
eelneva töö.

�Töö – ühe isiku poolt täidetavate või täitmiseks 
mõeldud ülesannete ja kohustuste kogum
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ISCO-08 struktuur

1210

1229 
1319 
2230

1224 
1314

ISCO-08 struktuur

Residendid omandatava 

eriala järgi

2221
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ISCO-08 struktuur

Kõik õed ja 

ämmaemandad 

klassifitseeritakse siia

2230

3231

2230

3232

Kliinilise õe, 

vaimse tervise õe, 

intensiivõe ja

terviseõe 

nimetusi ametialade alla 

ei klassifitseerita –

tegemist erialadega

ISCO-08 struktuur

Ei ole

2222, 3225

2113, 2224, 3228

3226

3223, 2229

3229, 2340

2229, 3226, 

3229

2445

Ei ole
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ISCO-08 struktuur

3133

3211

Ei ole

3225, 3211

Ei ole

2230, 3232

ISCO-08 struktuur

5132, 5139

5132, 5139, 

3229, 3222

5169, 5132

5133

3229, 3226

3226

5132, 3226

3224

2230,3231 
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Arstide pilootuuringu 
tulemustest

Pilootuuringus osalenud asutuste arv

Valim (asutuste 
arv kokku)

Vastanud 
asutuste arv

Vastanud asutuste 
osakaal valimist %

KOKKU 844 585 69,3
haigla 55 48 87,3

perearstiabiasutus 467 323 69,2
eriarstiabiasutus 234 144 61,5

kiirabi 5 4 80,0
taastusraviasutus 30 25 83,3
diagnostikaasutus 10 7 70,0
õendusabiasutus 26 21 80,8
üldarstiabiasutus 13 11 84,6

muu asutus 4 2 50,0
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Andmete valideerimine

TA 
(aprill 2012)

TAI 
(detsember 

2011)
Pilootuuring 
(aprill 2012)

TA ja TAI 
erinevus %

TA ja 
Pilootuuring
u erinevus %

praktiseerivate 
arstide arv kokku 4514 4253 4326-4431 (?) 5,8 -
praktiseerivate 
arstide arv 
pilootuuringu 
esitanud asutustes 4193 3840 4039 8,4 3,7
Pilootuuringu 
raames katmata 
arstide osakaal 
(%) 7,11 9,71 7-10 (?) - -

Arstide arv erinevate töökohade 
ja ametialade arvu järgi

KOKKU

Töötas kahel või 
enamal erineval 

ametialal

Kahel või enamal 
erineval ametialal 
töötavate arstide 

osakaal %
KOKKU 4039 364 9,0
töötas ühe tööandja juures 3254 97 3,0
töötas kahe erineva 
tööandja juures 658 228 34,7
töötas kolme või enama 
erineva tööandja juures 127 39 30,7
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Arstide arv erinevas maakonnas 
töötamise arvu järgi

Arstide arv Osakaal %

KOKKU 4039 100

töötas ühes maakonnas 3589 88,9

sh ainult erinevates haiglates 101 2,5

sh haiglas ja eriarstiabiasutuses paralleelselt 107 2,6

töötas kahes või enamas erinevas maakonnas 450 11,1

sh ainult erinevates haiglates 264 6,5

sh haiglas ja eriarstiabiasutuses paralleelselt 103 2,6

Arstide jagunemine TTO liigi 
lõikes
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Arstide arv TTO liigi lõikes

Arstide jagunemine TTO omaniku vormi lõikes
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Arstide osakaal TTO rahastamise allika lõikes

Arstide sugu?
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Arstide sooline jagunemine 

ametialade lõikes

Mees- ja naisarstide jagunemine 
erinevate tööandjate arvu järgi

Mees Naine

Arstide arv Osakaal % Arstide arv Osakaal %

KOKKU 1016 100,0 3023 100,0

töötas ühe tööandja juures 760 74,8 2494 82,5

töötas kahe erineva tööandja juures 203 20,0 455 15,1

töötas kolme või enama erineva 
tööandja juures 53 5,2 74 2,4
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Arstide vanus?

Arstide  vanuseline jagunemine
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Arstide  vanuseline jagunemine 
ametialade lõikes

Arstide  keskmine vanus soo ja 
ametialade lõikes
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Arstide sh perearstide keskmine 
vanus maakondade lõikes

Arstide keskmine vanus erinevate 
töökohtade arvu järgi
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Arstide töökoormus?

Mõisted

�Lepinguline koormus – osapoolte vahel kokkulepitud 
tööaeg

�Tegelik koormus – tegelikult töötatud aeg

�Täidetud ametikoht – täistööajale taandatud ametikoht. 
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Arstide lepingulise ja tegeliku töökoormuse 
osakaal tööandjate arvu järgi

Arst-residentide lepingulise ja tegeliku 
töökoormuse osakaal tööandjate arvu järgi
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Ainult arstina töötavate isikute osakaal 
lepingulise ja tegeliku töökoormuse järgi

Haiglas ja erasektoris paralleelselt ainult arstina 
töötavate isikute töökoormuse ja täidetud ametikohtade 

jagunemine keskmiselt ühe inimese kohta
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Ainult arst-residendina töötavate isikute osakaal 
lepingulise ja tegeliku töökoormuse järgi

Arsti kui ka arst-residendina paralleelselt töötavate isikute 
osakaal lepingulise ja tegeliku töökoormuse järgi
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Arsti kui ka arst-residendina paralleelselt töötavate isikute  
töökoormuse ja täidetud ametikohtade jagunemine 

keskmiselt ühe inimese kohta

Tegelikult ja lepingu järgi täidetud ametikohtade vahe 
TTO liigi lõikes

Lepingu järgi 
täidetud 

ametikohtade arv
Tegelikult täidetud 
ametikohtade arv Vahe Osakaal %

KOKKU 3812,97 3979,45 166,49 4,4
Haigla 2773,2 2933,1 159,9 5,8

sh piirkondlik haigla 1335,8 1404,6 68,9 5,2
sh keskhaigla 837,5 901,7 64,2 7,7
sh üldhaigla 465,5 485,2 19,7 4,2
sh taastusravihaigla 10,8 10,8 0,1 0,5
sh hooldushaigla 20,9 20,6 -0,3 -1,4
sh erihaigla 59,6 63,8 4,2 7,0
sh kohalik haigla 43,2 46,3 3,2 7,3

Perearstiabiasutus 631,6 647,0 15,4 2,4
Eriarstiabiasutus 247,3 236,0 -11,3 -4,6
Kiirabiasutus 31,9 35,0 3,1 9,7
Taastusraviasutus 46,2 46,7 0,5 1,1
Teised asutused 92,0 90,6 -1,4 -1,5
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Tegelikult ja lepingu järgi 
täidetud ametikohtade vahe 

TTO liigi lõikes

Arstide migratsioon?
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Välismaal töötamiseks TA-st tõendi võtnud 
arstide osakaal kõigist registreeritud arstidest

Välismaal töötamiseks tõendi võtnud mees- ja 
naisarstide osakaal vanusrühmiti
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Välismaal töötamiseks tõendi võtnud arstide 
osakaal lepingulise ja tegeliku töökoormuse järgi

Tänan!


