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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.
Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. TÖÖTAJATE ARV, TÖÖTATUD TUNDIDE ARV JA MITTETÖÖTATUD, KUID TASUSTATUD PÄEVADE ARV.

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22596 KUI ({WS_092}>0), SIIS ({LC_1_2}>0) Vastuolulised andmed. Kui täistööajale taandatud töötajate arv on 0-st suurem, siis peab olema 0-st suurem

ka aastakeskmine töötajate arv.
Viga

22597 KUI ({WS_093}>0), SIIS ({LC_1_3}>0) Vastuolulised andmed. Kui täistööajale taandatud töötajate arv on 0-st suurem, siis peab olema 0-st suurem
ka aastakeskmine töötajate arv.

Viga

22598 KUI ({WS_042}>0), SIIS ({LC_1_2}>0) Vastuolulised andmed. Kui töötatud tundide arv on 0-st suurem, siis peab olema 0-st suurem ka
aastakeskmine töötajate arv.

Viga

22773 KUI ({WS_043}>0), SIIS ({LC_1_3}>0) Kui töötatud tundide arv on 0-st suurem, siis peab olema 0-st suurem ka aastakeskmine töötajate arv. Viga

Kontrollid tabelis 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22612 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

22613 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustikule kulutatud aja märkimine on kohustuslik, tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Viga
22614 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi. Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22594 KUI ({LC_1_2}>0), SIIS ({WS_092}>0 JA {WS_042}>0 JA

{LC_5_2}>0 JA {LC_10}>0 JA {WS_191}>0 JA
{WS_201}>0)

Vastuolulised andmed. Kui täistööajaga töötajate arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 01), siis peab olema 0-st
suurem ka täistööajale taandatud töötajate arv (tabel 1 rida 02), töötatud tundide arv  (tabel 1 rida 03),
tööandja töösisekorra eeskirja järgi kehtestatud tööajanorm  (tabel 1 rida 05), põhitöötasu koos regulaarsete
lisatasude ja preemiatega  (tabel 2 rida 10), sotsiaalmaks (tabel 2 rida 15)  ning tööandja
töötuskindlustusmakse (tabel 2 rida 16).

Hoiatus

22600 KUI ({LC_6_2}>0), SIIS ({LC_12}>0) Vastuolulised andmed. Kui puhkusepäevade arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 06), siis peab olema 0-st
suurem ka tasu mittetöötatud aja eest, mis sisaldab puhkusetasusid (tabel 2 rida 12).

Viga

22601 KUI ({LC_6_3}>0), SIIS ({LC_12}>0) Kui puhkusepäevade arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 06), siis peab olema 0-st suurem ka tasu mittetöötatud Viga
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aja eest (tabel 2 rida 12), mis sisaldab puhkusetasusid.
22602  KUI ({LC_7_2}>0), SIIS ({WS_151}>0) Vastuolulised andmed. Kui mittetöötatud päevade arv töötamise takistuse või tööandjalt töö mittesaamisel

on 0-st suurem (tabel 1 rida 07), siis peab olema 0-st suurem ka tasu selle eest (tabel 2  rida WS_151).
Viga

22603 KUI ({LC_7_3}>0), SIIS ({WS_151}>0) Kui mittetöötatud päevade arv töötamise takistuse või tööandjalt töö mittesaamisel on 0-st suurem (tabel 1
rida 07)l , siis peab olema 0-st suurem ka tasu selle eest (tabel 2  rida WS_151).

Viga

22604 KUI ({LC_8_2}>0), SIIS ({WS_071}>0) Kui töötajate haiguspäevade arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 08), siis see peab olema kajastatud ka
tööandja hüvitises haigestumise, tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul tabel 2 rida 18).

Viga

22605 KUI ({LC_8_3}>0), SIIS ({WS_071}>0) Kui töötajate haiguspäevade arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 08), siis see peab olema kajastatud ka
tööandja hüvitises haigestumise, tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul (tabel 2 rida 18).

Viga

22606 KUI ({LC_10}>0), SIIS ({LC_1_1}>0) Kui põhitöötasu koos regulaarsete lisatasude ja preemiatega on 0-st suurem (tabel 2 rida 10), siis ettevõtte
või asutuse töötajate arv peab olema ka 0-st suurem (tbel 1 rida 01).

Viga

22607 KUI ({WS_191}>0), SIIS ({LC_1_1}>0) Kui sotsiaalmaksu summa on 0-st suurem (tabel  2 rida 15),  siis ettevõtte või asutuse töötajate arv peab
olema ka 0-st suurem (tabel 1 rida 01).

Viga

22608 KUI ({WS_201}>0), SIIS ({LC_1_1}>0) Kui tööandja töötuskindlustusmakse summa on 0-st suurem (tabel 2 rida 16), siis ettevõtte või asutuse
töötajate arv peab olema ka 0-st suurem (tabel 1 rida 01).

Viga

22609 KUI ({WS_151}>0), SIIS ({LC_7_1}>0) Kui tööandja poolt töö mitteandmisel või töötamise takistuse korral makstav töötasu on 0-st suurem (tabel 2
rida WS_151), siis peab olema 0-st suurem ka nende päevade arv (tabel 1 rida 07).

Viga

22772 KUI ({LC_1_3}>0), SIIS ({WS_093}>0 JA {WS_043}>0 JA
{LC_10}>0 JA {WS_191}>0 JA {WS_201}>0)

Kui osalise tööajaga töötajate arv on 0-st suurem (tabel 1 rida 01), siis peab olema 0-st suurem ka
täistööajale taandatud töötajate arv (tabel 1 rida 02), töötatud tundide arv (tabel 1 rida 03), põhitöötasu koos
regulaarsete lisatasude (tabel 2 rida 10) ja preemiatega, sotsiaalmaks (tabel 2 rida 15) ning tööandja
töötuskindlustusmakse (tabel 2 rida 16).

Hoiatus

22774 KUI ({LC_12}>0), SIIS (({LC_6_1}>0) VÕI ({LC_9_1}>0)) Kui tasu mittetöötatud aja eest on 0-st suurem (tabel 2 rida 12), siis peab olema märgitud ka
puhkusepäevade arv (tabel 1 rida 06) või muude tasustatud päevade arv (tabel 1 rida 09). Ning vastupidi,
kui on märgitud puhkusepäevade arv või muude tasustatud päevade arv, siis peab olema tasu mittetöötatud
aja eest ka 0-st suurem.

Viga

22971 KUI (({LC_9_2}>0) VÕI ({LC_9_3}>0)), SIIS ({LC_12}>0) Vastuolulised andmed. Kui muude tasustatud, kuid mittetöötatud päevade arv on > 0 (tabel 1 rida 09), siis
peab olema 0-st suurem ka tasu mittetöötatud aja eest (tabel 2 rida 12).

Viga

31517 KUI ({WS_071}>0),SIIS({LC_8_2} + {LC_8_3}>0) Vastuolulised andmed. Kui tööandja hüvitis haigestumise, tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul on 0-st
suurem (tabel 2 rida 18), siis peab olema 0-st suurem ka töötajate haiguspäevade arv (tabel 1 rida 08).

Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. TÖÖTAJATE ARV, TÖÖTATUD TUNDIDE ARV JA MITTETÖÖTATUD, KUID TASUSTATUD PÄEVADE ARV.

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Aasta keskmine töötajate arv
(2020)

Kokku {LC_1_2}+{LC_1_3}

Täistööajale taandatud aasta
keskmine töötajate arv (kahe
kümnendkohaga)

Kokku {WS_092}+{WS_093}

Töötatud tundide arv
(tuhandetes tundides kahe
kümnendkohaga, nt 12 561
tundi märkida 12,56)

Kokku {WS_042}+{WS_043}

Tööandja tasustatud
puhkusepäevade arv

Kokku {LC_6_2}+{LC_6_3}

Mittetöötatud päevade arv
töötamise takistuse korral või
tööandja poolt töö

Kokku {LC_7_2}+{LC_7_3}



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

Tööandja kulutused töötajatele

Küsimustiku kood: 10902021                         Esitatakse: 1.03.2021, andmed 2020.a. kohta
lk 3/3

mitteandmisel
Tööandja poolt tasustatud
haiguspäevade arv, v.a
ravikindlustuse arvelt
tasustatud päevad

Kokku {LC_8_2}+{LC_8_3}

Muude tasustatud, kuid
mittetöötatud päevade arv

Kokku {LC_9_2}+{LC_9_3}


