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Statistiline aruanne 2004 

Personali tabel 



Millist osa personali tabelist peab asutus 
täitma? 

- Kui asutuse põhitegevusala e tegevus, millele 
kulub kõige rohkem töötunde on 
tervishoiuteenuse pakkumine, siis tuleb märkida 
andmed asutuse kõigi töötajate kohta. 

 

- Kui asutuse põhitegevusala ei ole 
tervishoiuteenuse pakkumine, siis tuleb märkida 
andmed ainult otseselt tervishoiutööga 
tegelevate isikute kohta. 
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     1. Juhid 
 

 1. 1  Nõukogu liikmed; 

 1. 2  Direktorid ja juhatajad; 

 1. 3  Põhitegevuse juhid; 

      1. 3. 1  Juhina töötavad arstid; 

      1. 3. 2  Juhina töötavad hambaarstid; 

      1. 3. 3  Õendusala juhid; 

      1. 3. 4  Juhina töötavad ämmaemandad;  

 1. 4  Muude alade juhid; 



 2. Tervishoiu tippspetsialistid 

  2. 1  Arstid 

       Residendid 

  2. 2  Hambaarstid 

       Residendid 

  2. 3  Õed 

  2. 3. 1 Kõrgharidusega õed 

  2. 3. 2 Kesk-eriharidusega õed 

  2. 4  Ämmaemandad 

  2. 4. 1  Kõrgharidusega ämmaemandad 

  2. 4. 2  Kesk-eriharidusega ämmaemandad 



3. Muud tervishoiuvaldkonna töötajad 

 

4. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud 

tippspetsialistid 

 

5. Muud tervishoiuvaldkonnaga seotud 

spetsialistid 

 

6. Tervishoiu abispetsialistid 



7. Muude alade spetsialistid 

 

8. Ametnikud 

 

9. Muud töötajad 



 

1. veerg - aastakeskmine töötajate arv; 

 

 

 

 



Näide 1: Aastakeskmise töötajate arvu leidmine.  

Aastakeskmine leitakse kuukeskmiste kaudu. 

 

1.-10. jaanuar 14 töötajat; 

11. – 31. jaanuar 20 töötajat. 

Jaanuari keskmine töötajate arv t jaan. on: 

           10 x 14 +  21 x 20      = 18,06 

                 31 

Aastakeskmine töötajate arv on: 

t aasta =   t jaan. + ……+ t dets. 

                    12 



1. veerg - aastakeskmine töötajate arv; 

 

2. veerg – aastakeskmine töötajate arv, 

taandatud täistööajale; 

 



Näide 2: Kuidas taandada keskmist töötajate arvu 
täistööajale? 

 

1.-15.oktoobrini 30 täisajatöötajat (40h nädalas), 

16.-31.oktoobrini 50 täisajatöötajat (40h nädalas),  

1.-31. oktoobrini 10 täisajatöötajat (35h nädalas). 

   Oktoobrikuu täisajatöötajate keskmine arv, taandatud 
täistööajale : 

         15x30 + 16x50 + 31x10    = 50,32 

                           31 

 

1.-31.oktoobrini 1 osaajatöötaja 6 tundi päevas – 0,75na, 

1.-15.oktoobrini 1 osaajatöötaja 4 tundi päevas – 0,50na. 

   Oktoobrikuu osaajatöötajate keskmine arv, taandatud 
täistööajale: 

         0,75x31 + 0,5x15   =  0,99 

                      31 

 

 



 Näide 2 järg: 

  

  Kõikide töötajate keskmine arv, taandatud täistööajale: 

       50,32 + 0,99 = 51,31 

 

 

  Aastakeskmise täistööajale taandatud töötajate arvu 

saamiseks summeeritakse kuukeskmised ja jagatakse 

12-ga. 

 



1. veerg - aastakeskmine töötajate arv; 

 

2. veerg – aastakeskmine töötajate arv, 

taandatud täistööajale; 

 

3. veerg – aastas tegelikult töötatud tundide 

arv; 

 

4. veerg – sh ületundide arv; 

 



 

5. veerg  – töövõtulepinguga töötajate 

aastakeskmine arv; 

 

6. veerg – töövõtulepinguga töötajate aastas 

tegelikult töötatud tundide arv; 

 



Näide 5: Töövõtulepinguga töötaja tegelikult töötatud 
tundide arvu hinnanguline leidmine. 

- Psühhiaatria arstiga leping 1. okt – 31. märts (6 kuud), 

brutotasu 40 000.-. 

- Asutuses on tippspetsialisti brutopalk 10 000.- kuus. 

- Psühhiaater töötas hinnanguliselt  

       40 000 : 10 000 = 4 kuud. 

- Töökoormus kuus oli   4 : 6 = 0,67 

- Päevas töötas  8 x 0,67 = 5,4 tundi 

- Kuus töötas 5,4 x 21 = 113,4 tundi 

 



 

- Järgnevatesse veergudesse (7 – 14) märgitakse 

tasud ja hüvitised aasta kohta kokku (mitte kuu 

kohta)! 

 

-  Arvesse võetakse nii täis- kui osaajaga 

töötajatele kui ka töövõtulepinguga töötajatele 

makstud tasud ja hüvitised. 



7. veerg – aasta põhitöötasu (lepingujärgne); 

 

8. veerg - regulaarne lisatasu; 

 

9. veerg – mitteregulaarne lisatasu ja preemia; 

 

10. veerg – tasu tegelikult töötatud aja eest , 

   v7 + v8 + v9; 



11. veerg – tasu mittetöötatud aja eest; 

 

12. veerg – tööandja hüvitis haigestumise, 

tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul; 

 

13. veerg – loonustasu; 

 

14. veerg – FIE maksustatav tulu aasta kohta. 
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            Tel: 626 9169 


