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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.
KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED
Tabel 1.1. PALK OKTOOBRIS
Kui Teil oli oktoobris töötasu saanud töötajaid, siis täitke tabel 1.1 ning märkige tabelisse 2 küsimustiku täitmiseks kulunud aeg. Kui Teil
oktoobris töötasu saanud töötajaid ei olnud, siis täitke tabel 1.2 ning märkige tabelisse 2 küsimustiku täitmiseks kulunud aeg.
Ajavahemikus 18.-29. novembrini eeltäidetakse küsimustikus töötajate arv, töötatud tundide arv ja töötasu neile andmeesitajatele, kes on
esitanud oktoobrikuu küsimustiku "Palk ja tööjõud". Alates 30. novembrist eeltäidetakse andmeesitajatele, kes ei ole oktoobrikuu
küsimustikku "Palk ja tööjõud" esitanud, töötajate arv TÖRi andmete alusel. Eeltäidetakse pärast küsimustiku esitamist järgmise päeva
hommikuks. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada. Töötatud tundide arv oktoobris märgitakse tuhandetes
tundides, täpsusega 0,01. (Näiteks 176 h märkida 0,18; 2640 h märkida 2,64)Abiveerg ja abiread on andmeesitajale infoks ja sisestatud
andmete kontrollimiseks. Väärtused nähtavad pärast salvestamist.
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

1/1

Töötajate
nimekirjas olnud ja
töötasu saanud
töötajate arv
oktoobris – kokku

WS_001
_3

1/2

Töötajate
nimekirjas olnud ja
töötasu saanud
töötajate arv
oktoobris – mehed

WS_001
_1

Selgitus

Töötajate arvu hulka kuuluvad töölepingu, teenistuslepingu
või avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud, kes on
ettevõtte või asutuse töötajate nimistus ning saanud töötasu.
Siia kuuluvad nii täis- kui osalise tööajaga töötajad.
Aruandeperioodi lõpul tööandja personali nimekirjas olevaid
lapsehoolduspuhkusel viibijaid (kuni lapse 3-aastaseks
saamiseni) ja ajateenistuses viibijaid ei arvata täistööajaga ja
osalise tööajaga töötajate hulka. Samuti ei kuulu siia
töötajad, kes olid terve oktoobrikuu haiged või puhkusel. Siia
kuuluvad ka avaliku teenistuse seaduse alusel erijuhud:
Vabariigi President, Vabariigi Valitsuse liikmed, riigikontrolör,
õiguskantsler, kohtunik, politseiametnik, piirivalveametnik,
vanglaametnik, prokurör ja kaitseväeteenistuse seaduse
alusel lepingulisse teenistusse võetavad isikud. Siia ei kuulu
kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed, aktsiaseltsi või
osaühingu nõukogu liikmed, kui nad ei ole aktsiaseltsi või
osaühingu töötajad.
Töötajate arvu hulka kuuluvad töölepingu, teenistuslepingu
või avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud, kes on
ettevõtte või asutuse töötajate nimistus ning saanud töötasu.
Siia kuuluvad nii täis- kui osalise tööajaga töötajad.
Aruandeperioodi lõpul tööandja personali nimekirjas olevaid
lapsehoolduspuhkusel viibijaid (kuni lapse 3-aastaseks
saamiseni) ja ajateenistuses viibijaid ei arvata täistööajaga ja
osalise tööajaga töötajate hulka. Samuti ei kuulu siia
töötajad, kes olid terve oktoobrikuu haiged või puhkusel. Siia
kuuluvad ka avaliku teenistuse seaduse alusel erijuhud:
Vabariigi President, Vabariigi Valitsuse liikmed, riigikontrolör,
õiguskantsler, kohtunik, politseiametnik, piirivalveametnik,
vanglaametnik, prokurör ja kaitseväeteenistuse seaduse
alusel lepingulisse teenistusse võetavad isikud. Siia ei kuulu
kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed, aktsiaseltsi või

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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1/3

Töötajate
nimekirjas olnud ja
töötasu saanud
töötajate arv
oktoobris – naised

WS_001
_2

2/1

Töötatud tundide
arv oktoobris –
kokku

WS_002
_3

2/2

Töötatud tundide
arv oktoobris –
mehed

WS_002
_1

2/3

Töötatud tundide
arv oktoobris –
naised

WS_002
_2

3/1

Tasu tegelikult
töötatud aja eest –
kokku

WS_003
_3

3/2

Tasu tegelikult
töötatud aja eest –
mehed

WS_003
_1

osaühingu nõukogu liikmed, kui nad ei ole aktsiaseltsi või
osaühingu töötajad.
Töötajate arvu hulka kuuluvad töölepingu, teenistuslepingu
või avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad isikud, kes on
ettevõtte või asutuse töötajate nimistus ning saanud töötasu.
Siia kuuluvad nii täis- kui osalise tööajaga töötajad.
Aruandeperioodi lõpul tööandja personali nimekirjas olevaid
lapsehoolduspuhkusel viibijaid (kuni lapse 3-aastaseks
saamiseni) ja ajateenistuses viibijaid ei arvata täistööajaga ja
osalise tööajaga töötajate hulka. Samuti ei kuulu siia
töötajad, kes olid terve oktoobrikuu haiged või puhkusel. Siia
kuuluvad ka avaliku teenistuse seaduse alusel erijuhud:
Vabariigi President, Vabariigi Valitsuse liikmed, riigikontrolör,
õiguskantsler, kohtunik, politseiametnik, piirivalveametnik,
vanglaametnik, prokurör ja kaitseväeteenistuse seaduse
alusel lepingulisse teenistusse võetavad isikud. Siia ei kuulu
kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed, aktsiaseltsi või
osaühingu nõukogu liikmed, kui nad ei ole aktsiaseltsi või
osaühingu töötajad.
Töötatud tundide arv oktoobris – tegelikult töötatud tunnid (sh
töö ettevalmistamise, seadmete jooksva remondi,
töövahendite puhastamise, töökäskude ja aruannete täitmise
aeg; töökohal oldud, kuid mittetöötatud aeg, nt seadmete
lühiajalise seiskumise jm aeg; kohvi-, teepausi aeg). Siia
kuuluvad ka tasustatud ületunnid. Siia ei kuulu tasustatud,
kuid tegelikult mittetöötatud tunnid (puhkuse, haiguse aeg
jm), lõuna, tööle ja töölt koju sõidu aeg, tasemekoolitusel
(hariduse omandamine) ja tööalasel koolitusel (kursused,
õppused) viibitud aeg. Naiste ja meeste töötatud tundide arv
kokku peab võrduma küsimustiku „Palk” muutujaga „Töötatud
tundide arv – kokku”. Arvestatakse tuhandetes tundides kahe
kümnendkohaga.
Töötatud tundide arv oktoobris – tegelikult töötatud tunnid (sh
töö ettevalmistamise, seadmete jooksva remondi,
töövahendite puhastamise, töökäskude ja aruannete täitmise
aeg; töökohal oldud, kuid mittetöötatud aeg, nt seadmete
lühiajalise seiskumise jm aeg; kohvi-, teepausi aeg). Siia
kuuluvad ka tasustatud ületunnid. Siia ei kuulu tasustatud,
kuid tegelikult mittetöötatud tunnid (puhkuse, haiguse aeg
jm), lõuna, tööle ja töölt koju sõidu aeg, tasemekoolitusel
(hariduse omandamine) ja tööalasel koolitusel (kursused,
õppused) viibitud aeg. Naiste ja meeste töötatud tundide arv
kokku peab võrduma küsimustiku „Palk” muutujaga „Töötatud
tundide arv – kokku”. Arvestatakse tuhandetes tundides kahe
kümnendkohaga.
Töötatud tundide arv oktoobris – tegelikult töötatud tunnid (sh
töö ettevalmistamise, seadmete jooksva remondi,
töövahendite puhastamise, töökäskude ja aruannete täitmise
aeg; töökohal oldud, kuid mittetöötatud aeg, nt seadmete
lühiajalise seiskumise jm aeg; kohvi-, teepausi aeg). Siia
kuuluvad ka tasustatud ületunnid. Siia ei kuulu tasustatud,
kuid tegelikult mittetöötatud tunnid (puhkuse, haiguse aeg
jm), lõuna, tööle ja töölt koju sõidu aeg, tasemekoolitusel
(hariduse omandamine) ja tööalasel koolitusel (kursused,
õppused) viibitud aeg. Naiste ja meeste töötatud tundide arv
kokku peab võrduma küsimustiku „Palk” muutujaga „Töötatud
tundide arv – kokku”. Arvestatakse tuhandetes tundides kahe
kümnendkohaga.
Tasu tegelikult töötatud aja eest – ajatöö- ja tükitööpalk,
lisatasu ületundide, öötöö ja riigipühadel töötamise eest,
lisatasu rasketes ja tervisekahjulikes tingimustes töötamise
eest, kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regulaarselt
makstavad lisatasud. Tasu tegelikult töötatud aja eest
näidata koos tulumaksu, kindlustatu töötuskindlustusmakse
ja kohustatud isiku kohustusliku kogumispensioni maksega.
Siia ei kuulu kvartali- ja aastapreemia, jõulutoetus jt
ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud; mitterahaline tasu;
hüvitised töösuhte lõpetamisel ja haigestumise korral;
ühekordne toetus juubeli, sünni ja surma puhul jt. Naiste ja
meeste tasu tegelikult töötatud aja eest kokku peab võrduma
küsimustiku „Palk ja tööjõud" (kood 1462) muutujate
„Põhitöötasu koos igakuise lisatasu ja preemiaga”, „Tasu
ületunnitöö eest“ ja „Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal
töötamise eest" summaga. Arvestatakse eurodes.
Tasu tegelikult töötatud aja eest – ajatöö- ja tükitööpalk,
lisatasu ületundide, öötöö ja riigipühadel töötamise eest,
lisatasu rasketes ja tervisekahjulikes tingimustes töötamise
eest, kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regulaarselt

Positiivne
täisarv

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv
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Tasu tegelikult
töötatud aja eest –
naised

WS_003
_2

makstavad lisatasud. Tasu tegelikult töötatud aja eest
näidata koos tulumaksu, kindlustatu töötuskindlustusmakse
ja kohustatud isiku kohustusliku kogumispensioni maksega.
Siia ei kuulu kvartali- ja aastapreemia, jõulutoetus jt
ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud; mitterahaline tasu;
hüvitised töösuhte lõpetamisel ja haigestumise korral;
ühekordne toetus juubeli, sünni ja surma puhul jt. Naiste ja
meeste tasu tegelikult töötatud aja eest kokku peab võrduma
küsimustiku „Palk ja tööjõud" (kood 1462) muutujate
„Põhitöötasu koos igakuise lisatasu ja preemiaga”, „Tasu
ületunnitöö eest“ ja „Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal
töötamise eest" summaga. Arvestatakse eurodes.
Tasu tegelikult töötatud aja eest – ajatöö- ja tükitööpalk,
lisatasu ületundide, öötöö ja riigipühadel töötamise eest,
lisatasu rasketes ja tervisekahjulikes tingimustes töötamise
eest, kvalifikatsiooni-, keele- ja staažitasu jt regulaarselt
makstavad lisatasud. Tasu tegelikult töötatud aja eest
näidata koos tulumaksu, kindlustatu töötuskindlustusmakse
ja kohustatud isiku kohustusliku kogumispensioni maksega.
Siia ei kuulu kvartali- ja aastapreemia, jõulutoetus jt
ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud; mitterahaline tasu;
hüvitised töösuhte lõpetamisel ja haigestumise korral;
ühekordne toetus juubeli, sünni ja surma puhul jt. Naiste ja
meeste tasu tegelikult töötatud aja eest kokku peab võrduma
küsimustiku „Palk ja tööjõud" (kood 1462) muutujate
„Põhitöötasu koos igakuise lisatasu ja preemiaga”, „Tasu
ületunnitöö eest“ ja „Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal
töötamise eest" summaga. Arvestatakse eurodes.

Positiivne
täisarv

Tabel 1.2. PALGATÖÖJÕU PUUDUMINE OKTOOBRIS
Täidavad ainult andmeesitajad, kellel töötasu saanud töötajaid oktoobris ei olnud.
Rea
kood/
veeru
kood

1/1

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Palgatöötajate
puudumise põhjus

Muutuja
kood

WS_004
_1

Selgitus

Palgatöötajate puudumise põhjus majandusüksuses.

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

majanduteg
evuse_tunn
us_8L

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG
Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.
Rea
kood/
veeru
kood

/

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv
Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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LOENDID / KLASSIFIKAATORID
Loendi/klassifikaatori nimetus: majandutegevuse_tunnus_8L
Elemendi
kood
10
20
30
40
50
60
70
OTH

Elemendi nimetus
Majandustegevust ei ole veel alustatud
Majandustegevus on olemas, aga
palgatööjõudu ei ole
Majandustegevus on hooajaline, töötasu
oktoobris ei makstud
Palgatööjõud on korralisel või
sundpuhkusel
Majandustegevus on peatatud
Majandustegevus on lõpetatud
Andmed esitatakse teise ettevõtte/asutuse
aruandega
Muu

Mõõtühik

Selgitus

