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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

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

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 2. MUSEAALID (ei täida filiaalid)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22432 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

({MUS_07_8_1}>0)
Arvutusviga. Museaalide arv kokku (tabel 2 rida 1) peab olema suurem kui 0. Raske

29183 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_07_8_1}>0

Arvutusviga. Museaalide arv kokku (tabel 2 rida 4) peab olema suurem kui 0. Raske

Kontrollid tabelis 3. PUBLIKATSIOONID (ei täida filiaalid)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22433 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

({MUS_12_16_2}<200)
Kontrollige, kas märkisite teaduspublikatsioonide nimetuste arvu (tabel 3 rida 1) mitte tiraaži. Kerge

22434 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
({MUS_12_16_3}<200)

Kontrollige, kas märkisite trükiste nimetuste arvu (tabel 3 rida 2) mitte tiraaži. Kerge

Kontrollid tabelis 7. ÜLDINFO (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
14501 {MUS_02_2}<=366 Lahtiolekupäevade arv aastas ei saa olla suurem kui 366 Raske
14502 {MUS_02_2}>={MUS_02_3} Vastuolulised andmed. Piletivabade päevade arv (tabel 7 rida 2) ei saa olla suurem kui lahtiolekupäevade

arv (tabel 7 rida 1).
Raske

Kontrollid tabelis 8. KÜLASTATAVUS JA HARIDUSPROGRAMMIDES OSALEJAD (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
2579 {MUS_08_9_5}<={MUS_08_9_4} Vastuolulised andmed. Piletivabadel päevadel külastajate arv (tabel 8 rida 3) ei saa olla suurem kui tasuta

külastajate arv (tabel 8 rida 2).
Raske

22578 {MUS_09_10}<=100 Vastuolulised andmed. Välisturistide osatähtsus (tabel 8 rida 6) ei saa olla suurem kui 100%. Raske
29055 ({MUS_08_9_1})>={MUS_10_11_1} Vastuolulised andmed. Lastele ja noortele (kuni gümnaasiumi lõpuni) suunatud haridusprogrammides

osalejate arv (tabel 8 rida 7) ei saa olla suurem kui näitusekülastajate ja haridusprogrammides osalejate arv
Raske
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osalejate arv (tabel 8 rida 7) ei saa olla suurem kui näitusekülastajate ja haridusprogrammides osalejate arv
kokku (tabel 8 rida 1).

29056 {MUS_08_9_1}>={MUS_10_11_2} Vastuolulised andmed. Täiskasvanutele suunatud haridusprogrammides osalejate arv (tabel 8 rida 9) peab
olema väiksem kui näitusekülastajate ja haridusprogrammides osalejate arv kokku (tabel 8 rida 1).

Raske

29060 {MUS_08_9_4}<={MUS_08_9_1} Vastuolulised andmed. Tasuta külastajate arv (tabel 8 rida 2) ei saa olla suurem kui näitustekülastajate ja
haridusprogrammides osalejate arv kokku (tabel 8 rida 1).

Raske

29061 {MUS_08_9_6}<={MUS_08_9_1} Vastuolulised andmed. Kuni 8-aastaste külastajate arv (tabel 8 rida 4) peab olema väiksem või võrdne
näitustekülastajate ja haridusprogrammides osalejate arvuga (tabel 8 rida 1).

Raske

29064 {MUS_10_11_1}>={MUS_10_11_3} Vastuolulised andmed. Lastele ja noortele kuni gümnaasiumi lõpuni suunatud muuseumitundides osalejate
arv (tabel 8 rida 8) ei saa olla suurem kui samale sihtrühmale suunatud haridusprogrammides osalejate arv
kokku (tabel 8 rida 7).

Raske

29065 {MUS_10_11_2}>={MUS_10_11_4} Vastuolulised andmed. Täiskasvanutele suunatud muuseumitundides osalejate arv (tabel 8 rida 10) ei saa
olla suurem kui samale sihtrühmale suunatud haridusprogrammides osalejate arv kokku (tabel 8 rida 9).

Raske

Kontrollid tabelis 9. MUUSEUMI TÖÖ (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
29182 KUI ({MUS_20_9}=1), SIIS ({MUS_20_10}!=NULL) Täitmata lahter. Kui püsinäitus on muus keeles (tabel 9 rida 9 ), siis tuleb märkida ka muu püsinäituse keel

(tabel 9 rida 10).
Raske

Kontrollid tabelis 10. KODULEHT (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
29180 KUI ({MUS_19_40}!=NULL), SIIS (({MUS_19_41}=1) VÕI

({MUS_19_42}=1) VÕI ({MUS_19_43}=1) VÕI
({MUS_19_44}=1) VÕI ({MUS_19_45}=1) VÕI
({MUS_19_49}=1) VÕI ({MUS_19_47}=1) VÕI
({MUS_19_48}=1))

Täitmata lahter. Kui kodulehe aadress on märgitud (tabel 10 rida 1), siis tuleb märkida ka vähemalt üks
kodulehe keel või tõlge(tabel 10 read 2-9).

Raske

29181 KUI ({MUS_19_49}=1), SIIS ({MUS_19_46}!=NULL) Täitmata lahter. Kui koduleht on muus keeles (tabel 10 rida 9), siis tuleb märkida ka muu kodulehe keel
(tabel 10 rida 10).

Raske

Kontrollid tabelis 12. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidab filiaal, üksikmuuseum ja peamuuseum ainult enda külastuskoha kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20355 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20356 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske

20357 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
29057 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

({MUS_07_8_1}>={MUS_20_25})
Vastuolulised andmed. Museaalide arv kokku (tabel 2 rida 1) ei saa olla väiksem kui veebis kirjeldatud
museaalide arv (tabel2 rida 3).

Raske

29059 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_07_8_1}>={MUS_07_8_3}

Vastuolulised andmed. Museaalide arv kokku (tabel 2 rida 1) ei saa olla väiksem kui eksponeeritud
museaalide arv (tabel 2 rida 2).

Raske
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29062 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
({MUS_20_15}<={MUS_20_14})

Vastuolulised andmed. Muuseumis töölepinguga töötavaid doktorikraadiga kultuuritöötajaid (tabel 4 rida 6)
ei saa olla rohkem kui töölepinguga kultuuritöötajaid kokku (tabel 4 rida 5).

Raske

29063 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_18}<={MUS_20_17}

Vastuolulised andmed. Muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavaid doktorikraadiga kultuuritöötajaid
(tabel 4 rida 10) ei saa olla rohkem kui samade lepingute alusel töötavaid kultuuritöötajaid kokku (tabel 4
rida 9).

Raske

29066 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_20}=({MUS_20_12} + {MUS_20_13})

Täistööajale taandatud kultuuritöötajate arvu (tabel 4 rida 2) ja muude töötajate arvu (tabel 4 rida 3) summa
peab võrduma täistööajale taandatud töötajate arvuga kokku (tabel 4 rida 1).

Raske

29067 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_21}=({MUS_20_14} + {MUS_20_16})

Töölepinguga töötavate kultuuritöötajate arvu (tabel 4 rida 5) ja muudel töötajate arvu (tabel 4 rida 7) summa
peab võrduma töölepinguga töötavate töötajate arvuga kokku (tabel 4 rida 4).

Raske

29068 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_22}=({MUS_20_17} + {MUS_20_19})

Võlaõiguslike lepingute alusel töötavate kultuuritöötajate arvu (tabel 4 rida 9) ja muudel töötajate arvu (tabel
4 rida 11) summa peab võrduma muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavate isikute arvuga kokku (tabel
4 rida 8).

Raske

29070 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS ({MUS_12_16_2}=0) Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Publikatsioonid". Raske
29071 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS ({MUS_20_20}=0) Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29072 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS ({MUS_15_21}=0) Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29075 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

{MUS_07_8_1}>=0
Täitmata lahter. "Museaalide arv" (Tabel 2, rida 1) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik. Raske

29095 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS ({MUS_07_8_1}=0) Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Museaalid". Raske
29135 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

{MUS_07_8_3}>=0
Täitmata lahter. "Eksponeeritud museaalide arv" (tabel 2, rida 2) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29136 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_25}>=0

Täitmata lahter. "Veebis kirjeldatud museaalide arv" (tabel 2, rida 3) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29137 KUI ({ORG_TASE}=194 VÕI {ORG_TASE}=195 ), SIIS
({MUS_20_26}>=0)

Täitmata lahter. "Veebis kättesaadavate digikujutisega museaalide arv"(tabel 2, rida 4) täitmine on
peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29138 KUI({ORG_TASE}=194 VÕI {ORG_TASE}=195),SIIS
({MUS_12_16_2}>=0)

Täitmata lahter. "Teaduspublikatsioonide arv" (tabel 3, rida 1) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil
kohustuslik.

Raske

29139 KUI ({ORG_TASE}="194" VÕI {ORG_TASE}="195"), SIIS
({MUS_12_16_3}>0 VÕI {MUS_12_16_3}=0)

Täitmata lahter. "Trükiste arv" (tabel 3, rida 3) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik. Raske

29140 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_12}>=0

Täitmata lahter. "Täistööajale taandatud kultuuritöötajate arv" (tabel 4, rida 2) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29141 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_13}>=0

Täitmata lahter. "Täistööajale taandatud muude töötajate arv" (tabel 4 rida 3) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29142 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_14}>=0

Täitmata lahter. "Töölepinguga kultuuritöötajate arv" (tabel 4 rida 5) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29143 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_15}>=0

Täitmata lahter. "Töölepinguga doktorikraadiga kultuuritöötajate arv" (tabel 4 rida 6) täitmine on
peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29144 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_16}>=0

Täitmata lahter. "Töölepinguga muude töötajate arv" (tabel 4 rida 7) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29145 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_17}>=0

Täitmata lahter. "Muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavate kultuuritöötajate arv"(tabel 4 rida 9) täitmine
on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29146 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_19}>=0

Täitmata lahter. "Muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavate muude töötajate arv" (tabel 4 rida 11)
täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29147 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_18}>=0

Täitmata lahter. "Muude võlaõiguslike lepingute alusel töötavate doktorikraadiga kultuuritöötajate arv" (tabel
4 rida 10) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29148 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_14_20}>=0

Täitmata lahter. "Vabatahtlike tasustamata töötajate arv" (tabel 4 rida 12) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29149 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_31}>=0

Täitmata lahter. "Tulud riigieelarvest, v.a kultuurkapital ja Euroopa Liidu tõukefondid" (tabel 5 rida 2) täitmine
on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29150 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS Täitmata lahter.  "Tulud riigieelarvest – kultuurkapitali toetused" (tabel 5 rida 3) täitmine on peamuuseumil ja Raske
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{MUS_20_15_221}>=0 üksikmuuseumil kohustuslik.
29151 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

{MUS_15_24}>=0
Täitmata lahter. "Tulud omavalitsuselt" (tabel 5 rida 4) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil
kohustuslik.

Raske

29152 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_15_25}>=0

Täitmata lahter.  "Tulud annetustest" (tabel 5 rida 5) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil
kohustuslik.

Raske

29153 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_15_251}>=0

Täitmata lahter. "Tulud Euroopa Liidu tõukefondidest" (tabel 5 rida 6) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29154 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_20_23}>=0

Täitmata lahter. "Tulud muudest toetustest" (tabel 5 rida 7) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil
kohustuslik.

Raske

29155 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_15_27}>=0

Täitmata lahter. "Tasulistelt teenustelt saadud tulu kokku" (tabel 5 rida 8) täitmine on peamuuseumil ja
üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29156 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_15_29}>=0

Täitmata lahter. "Tulud, eramuuseumi omaniku omafinantseering" (tabel 5 rida 9) täitmine on peamuuseumil
ja üksikmuuseumil kohustuslik.

Raske

29157 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_16_33}>=0

Täitmata lahter. "Tööjõukulud" (tabel 5 rida 11) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik. Raske

29158 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS
{MUS_16_34}>=0

Täitmata lahter. "Muud kulud" (tabel 5 rida 12) täitmine on peamuuseumil ja üksikmuuseumil kohustuslik. Raske

29195 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_07_8_3}=0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Museaalid". Raske
29196 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_25}=0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Museaalid". Raske
29197 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_26}=0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Museaalid". Raske
29198 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_12_16_3}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Publikatsioonid". Raske
29199 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_12}=0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29200 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_13}=0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29201 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_21}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29202 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_14}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29203 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_15}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29204 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_16}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29205 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_22} = 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29206 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_17}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29207 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_18}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29208 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_20_19}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29209 KUI ({ORG_TASE}=193), SIIS {MUS_14_20}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Töötajad". Raske
29210 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_20_31}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29211 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_20_15_221}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29212 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_15_24}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29213 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_15_25}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29214 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_20_15_251}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29215 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_20_23}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29216 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_15_27} = 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29217 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_15_29}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29218 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_16_31}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29219 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_16_33} = 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29220 KUI ({ORG_TASE}=193 ), SIIS {MUS_16_34}= 0 Filiaalid ehk harumuuseumid ei täida tabelit "Tulud, kulud". Raske
29415 KUI ({ORG_TASE}=195 VÕI {ORG_TASE}=194), SIIS

{MUS_20_25}>={MUS_20_26}
Vastuolulised andmed. Veebis kirjeldatud museaalide arv (tabel 2 rida 3) ei saa olla väiksem kui veebis
kättesaadavate digikujutisega museaalide arv (tabel 2 rida 4).

Raske

AUTOSUMMAD



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Muuseum

Küsimustiku kood: 12292020                         Esitatakse: 15.02.2020, andmed 2019.a. kohta
lk 5/5

Autosummad tabelis 4. TÖÖTAJAD (ei täida filiaalid)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Täistööajale taandatud
töötajate arv kokku, 31. dets
seisuga

Täpsem info
klõpsates tabeli
pealkirjal
"4.TÖÖTAJAD"

{MUS_20_12}+{MUS_20_13}

Töölepinguga töötajate arv
kokku, 31. dets seisuga

Täpsem info
klõpsates tabeli
pealkirjal
"4.TÖÖTAJAD"

{MUS_20_14}+{MUS_20_16}

Muude võlaõiguslike
lepingute alusel töötajad
kokku, 2019 aasta jooksul

Täpsem info
klõpsates tabeli
pealkirjal
"4.TÖÖTAJAD"

{MUS_20_17}+{MUS_20_19}

Autosummad tabelis 5. TULUD, KULUD (ei täida filiaalid)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Tulud kokku Väärtuse

puudumisel
sisestage 0

{MUS_20_31}+{MUS_20_15_221}+{MUS_15_24}+{MUS_15_25}+{MUS_20_15_251}+{MUS_20_23}+{MUS
_15_27}+{MUS_15_29}

Kulud – kokku Väärtuse
puudumisel
sisestage 0

{MUS_16_34}+{MUS_16_33}


