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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.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1.1. PALK OKTOOBRIS

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
22592 ({WS_001_1}>0 JA {WS_002_1}>0 JA {WS_003_1}>0)

VÕI  ({WS_001_1}=0 JA {WS_002_1}=0 JA
{WS_003_1}=0)

Palun kontrollige veeru 2 (Mehed) näitajaid. Kui mõni näitaja on suurem kui 0, siis peavad olema 0-st
suuremad ka kõik teised selle veeru näitajad.

Viga

22593 ({WS_001_2}>0 JA {WS_002_2}>0 JA {WS_003_2}>0)
VÕI ({WS_001_2}=0 JA {WS_002_2}=0 JA
{WS_003_2}=0)

Palun kontrollige veeru 3 (Naised) näitajaid. Kui mõni näitaja on suurem kui 0, siis peavad olema 0-st
suuremad ka kõik teised selle veeru näitajad.

Viga

22610 {WS_002_3}={WS_002_1}+{WS_002_2} Palun kontrollige töötatud tundide arvu (tuhandetes tundides täpsusega 0,01). Veergude 1 ja 1A (sisaldab
veergude 2 ja 3 summat) näitajad peavad olema võrdsed. Palun parandage kas sisestatud või eeltäidetud
andmed.

Viga

22611 {WS_003_3}={WS_003_1}+{WS_003_2} Palun kontrollige tasu tegelikult töötatud aja eest. Veergude 1 ja 1A (sisaldab veergude 2 ja 3 summat)
näitajad peavad olema võrdsed. Palun parandage kas sisestatud või eeltäidetud andmed.

Viga

22751 {WS_001_3}={WS_001_1}+{WS_001_2} Palun kontrollige töötajate arvu. Veergude 1 ja 1A (sisaldab veergude 2 ja 3 summat) näitajad peavad olema
võrdsed. Palun parandage kas sisestatud või eeltäidetud andmed.

Viga

22778 KUI ({WS_001_1}>0), SIIS
((({WS_002_1}*1000)/{WS_001_1})<250)

Teie sisestatud andmete põhjal on meeste keskmine töötatud tundide arv oktoobris suurem kui 250. Palun
kontrollige meeste ja töötatud tundide (tuhandetes tundides täpsusega 0,01) arvu. Sisestatud andmete
alusel on tehtud arvutus real "Keskmine töötatud tundide arv oktoobris ühe töötaja kohta".

Viga

23528 KUI ({WS_001_2}>0), SIIS
(({WS_002_2}*1000)/{WS_001_2}<250)

Teie sisestatud andmete põhjal on naiste keskmine töötatud tundide arv oktoobris suurem kui 250. Palun
kontrollige naiste ja töötatud tundide (tuhandetes tundides täpsusega 0,01) arvu. Sisestatud andmete alusel
on tehtud arvutus real "Keskmine töötatud tundide arv oktoobris ühe töötaja kohta".

Viga

23529 KUI ({WS_002_1}>0), SIIS
(({WS_003_1}/({WS_002_1}*1000))>=3.21)

Teie sisestatud andmete põhjal on meeste keskmine tunnitasu alla 3.21 euro. Palun kontrollige meeste
töötasu suurust ja töötatud tundide (tuhandetes tundides täpsusega 0,01) arvu. Tunnitasu alammäär on
2019. aastal 3.21 eurot (vt abirida "Keskmine brutotunnitasu").

Hoiatus

23530 KUI ({WS_002_2}>0), SIIS Teie sisestatud andmete põhjal on naiste keskmine tunnitasu alla 3.21 euro. Palun kontrollige naiste töötasu Hoiatus
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(({WS_003_2}/({WS_002_2}*1000))>=3.21) suurust ja töötatud tundide (tuhandetes tundides täpsusega 0,01) arvu. Tunnitasu alammäär on 2019. aastal
3.21 eurot (vt abirida "Keskmine brutotunnitasu").

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20154 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Viga

20155 {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.

Viga

20156 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

Tabelitevahelised kontrollid

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23548 KUI

({WS_001_3}+{WS_001_1}+{WS_001_2}+{WS_002_2}+{
WS_003_2}+{WS_002_1}+{WS_003_1}+{WS_003_3}+{W
S_002_3}=0), SIIS ({WS_004_1}!=NULL)

Kui Teil oktoobris töötasu saanud töötajaid ei olnud, tuleb täita tabel 1.2 Viga

23549 KUI
({WS_001_3}+{WS_001_1}+{WS_001_2}+{WS_002_2}+{
WS_003_2}+{WS_002_1}+{WS_003_1}+{WS_003_3}+{W
S_002_3}>0), SIIS ({WS_004_1}=NULL)

Kui Teil oli oktoobris töötasu saanud töötajaid, siis jätke tabel 1.2 täitmata. Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1.1. PALK OKTOOBRIS

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Töötajate nimekirjas olnud ja
töötasu saanud töötajate arv
oktoobris

{WS_001_1}+{WS_001_2}

Töötatud tundide arv
oktoobris (tuhandetes
tundides täpsusega 0,01)

{WS_002_2}+{WS_002_1}

Tasu tegelikult töötatud aja
eest oktoobris, eurodes

{WS_003_1}+{WS_003_2}

Kokku {WS_003_3}/({WS_002_3}*1000)
Mehed {WS_003_1}/({WS_002_1}*1000)
Naised {WS_003_2}/({WS_002_2}*1000)
Kokku ({WS_002_3}*1000)/{WS_001_3}
Mehed ({WS_002_1}*1000)/{WS_001_1}
Naised ({WS_002_2}*1000)/{WS_001_2}

Keskmine brutotpalk
oktoobris

Mehed {WS_003_1}/{WS_001_1}

Keskmine brutotpalk
oktoobris

Naised {WS_003_2}/{WS_001_2}


