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Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Muutuja andmetüübi kontrollid

Nr Muutuja kood Muutuja nimetus Andmetüübi kontroll Vea liik
1 LF_001_1 Streigi tõttu kaotatud tööaeg Vigane number Raske
2 LF_001_1 Streigi tõttu kaotatud tööaeg Väärtus peab olema

positiivne
Raske

3 LF_001_1 Streigi tõttu kaotatud tööaeg Väärtuses liiga vähe
komakohti

Raske

4 LF_002_1 Streigis osalenud töötajate arv Vigane täisarv Raske
5 LF_002_1 Streigis osalenud töötajate arv Väärtus peab olema

positiivne
Raske

6 LF_003_1 Töösulu tõttu kaotatud tööaeg Vigane number Raske
7 LF_003_1 Töösulu tõttu kaotatud tööaeg Väärtus peab olema

positiivne
Raske

8 LF_003_1 Töösulu tõttu kaotatud tööaeg Väärtuses liiga vähe
komakohti

Raske

9 LF_004_1 Töösulu tõttu mittetöötanud töötajate arv Vigane täisarv Raske
10 LF_004_1 Töösulu tõttu mittetöötanud töötajate arv Väärtus peab olema

positiivne
Raske

11 LF_005_1 Tööpäeva normaaltundide arv ühe töötaja kohta Vigane number Raske
12 LF_005_1 Tööpäeva normaaltundide arv ühe töötaja kohta Väärtus peab olema

positiivne
Raske

13 LF_005_1 Tööpäeva normaaltundide arv ühe töötaja kohta Väärtuses liiga vähe
komakohti

Raske

14 LUBA_AVALD Andmeesitaja nõusolek andmete avaldamiseks Vigane raadionupu väärtus Raske
15 TAITMISEAEGMINUTI

T
Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete
kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud minutite
arv

Vigane täisarv Raske

16 TAITMISEAEGMINUTI
T

Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete
kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud minutite
arv

Väärtus peab olema
positiivne

Raske

17 TAITMISEAEGTUNDI Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete
kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud tundide
arv

Vigane täisarv Raske

18 TAITMISEAEGTUNDI Küsimustiku täitmiseks ning selleks vajalike andmete
kogumiseks ja ettevalmistamiseks kulunud tundide
arv

Väärtus peab olema
positiivne

Raske

Kontrollid

Nr Kontrolli
ID

Kontrolli kaasatud muutujad Kontrolli valem Kontrolli selgitus Vea tüüp Vea liik

1 1658 Streigis osalenud töötajate
arv, Töösulu tõttu kaotatud
tööaeg, Streigi tõttu
kaotatud tööaeg, Töösulu
tõttu mittetöötanud töötajate
arv, Tööpäeva
normaaltundide arv ühe
töötaja kohta

KUI({LF_001_1}>0 JA
{LF_002_1}>0),
SIIS({LF_003_1}=0 JA
{LF_004_1}=0 JA
{LF_005_1}>0)

Üheaegselt peavad
olema täidetud read 1, 2
ja 5 ja read 3 ja 4
peavad võrduma
nulliga.

Tabelipõhine Raske

2 1659 Töösulu tõttu kaotatud
tööaeg, Streigis osalenud
töötajate arv, Streigi tõttu
kaotatud tööaeg, Töösulu
tõttu mittetöötanud töötajate
arv, Tööpäeva
normaaltundide arv ühe
töötaja kohta

KUI({LF_003_1}>0 JA
{LF_004_1}>0),
SIIS({LF_001_1}=0 JA
{LF_002_1}=0 JA
{LF_005_1}>0)

Üheaegselt peavad
olema täidetud read 3, 4
ja 5 ja read 1 ja 2
peavad võrduma nulliga

Tabelipõhine Raske

3 1663 Streigis osalenud töötajate
arv, Streigi tõttu kaotatud
tööaeg

({LF_001_1}=0 JA
{LF_002_1}=0) VÕI
({LF_001_1}>0 JA
{LF_002_1}>0)

Kui on täidetud streigi
tõttu kaotatud tööaeg,
siis peab olema täidetud
streigis osalenud
töötajate arv

Tabelipõhine Raske
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4 1664 Töösulu tõttu kaotatud
tööaeg, Töösulu tõttu
mittetöötanud töötajate arv

({LF_003_1}=0 JA
{LF_004_1}=0) VÕI
({LF_003_1}>0 JA
{LF_004_1}>0)

Kui on täidetud töösulu
tõttu kaotatud tööaeg,
siis peab olema täidetud
töösulu tõttu
mittetöötanud töötajate
arv

Tabelipõhine Raske

5 20450 Küsimustiku täitmiseks ning
selleks vajalike andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamiseks kulunud
minutite arv

{TAITMISEAEGMINU
TIT}<=59

Suurim lubatud väärtus
saab olla 59 minutit. Kui
minuteid on 60 või
rohkem, siis arvestage
aeg tundidesse ja
minutitesse.

Tabelipõhine Raske

6 20451 Küsimustiku täitmiseks ning
selleks vajalike andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamiseks kulunud
tundide arv, Küsimustiku
täitmiseks ning selleks
vajalike andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamiseks kulunud
minutite arv

{TAITMISEAEGTUND
I}+{TAITMISEAEGMI
NUTIT}>0

Küsimustikule kulutatud
aja märkimine on
kohustuslik, tundide ja
minutite summa peab
olema suurem kui 0.

Tabelipõhine Raske

7 20452 Küsimustiku täitmiseks ning
selleks vajalike andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamiseks kulunud
tundide arv

{TAITMISEAEGTUND
I}<=999

Suurim lubatud väärtus
saab olla 999 tundi

Tabelipõhine Raske


