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HR039 Järgmine tervisekontroll
HR040 Tervisekontrollid
- aruannete selgituse täiendamine: aruanded kuvavad töökeskkonna ohutegurid, kui need on SAPi sisestatud
HR033 Ergutused ja karistused
- lahkunud ja muude töötajate parameeter on muudetud. Lahkunud töötajaid ja muid isikuid saab aruandesse eraldi
kaasata
- lisatud on objektid ametikoha kirjeldus, struktuuriüksuse ID, struktuuriüksuse kirjeldus, struktuuriüksuse lühinimi,
struktuuriüksuse nimi ja karistuse kustutamise alusdokument
HR043 Vestlused
- aruande parameetriks on lisatud töötaja grupp
- aruandesse on lisatud objektid ametikoha kirjeldus, töötaja nimi, vestluse läbiviija nimi, vestluse läbiviija
struktuuriüksuse ID
HR041 Vaktsineerimiste aruanne
- aruande parameetriks on lisatud Koos võlaõiguslike ja muude isikutega
HR022 Isikukaart
- aruande parameetritesse töötaja valikusse on lisatud kuvatavaks asutuse nimi ja töötaja grupp
- aruande töölehtedel on töötaja nime järele lisatud asutuse nimetus
- ergutuste/karistuste plokki on lisatud veerud kustutamise kuupäev ja Kustutamise alus
- panga andmetesse on lisatud IBAN kood
HR024 Isikkoosseisu nimekiri koos kontaktandmete ja palgaga
- aruannet on täiendatud hariduse ja ametikoha kriisirolli objektidega
HR022 Isikukaart
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava objektiga Staazi kommentaar. SAPis staaži kolmele kommentaari väljale
sisestatud informatsioon kuvatakse aruandes ühes lahtris.
HR023 Laste nimekiri
- aruannet on täiendatud juurde lohistatavate objektidega Sisekontaktide e-post ja Töötaja isikliku e-posti aadress
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HR066 Lähedaste nimekiri
- lisatud aruande kirjeldus
HR068 Teenistuslehe vaheleht ja lisainfo
- lisatud aruande kirjeldus
HR024 isikkoosseisu nimekiri koos kontaktandmete ja palaga
- aruannet on täiendatud juurde lohistatava objektiga töötaja suhtluskeel
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ÜLDINE INFORMATSIOON
Andmed aruannetes on eelmise kuupäeva seisuga. St täna SAPi kantud andmed aruandes veel ei kajastu.
Aruande parameetrite valimise aknas on kohustuslik filter tähistatud tärniga „*“.
Kohustusliku filtri ees, mille väärtust pole veel valitud, on kuvatud punane nool.
Kui punaseid nooli näha ei ole, tuleb parameetrite aknas kasutada kerimisriba.
Kasutaja saab aruannet ise ümber kujundada, nt kustutada või lisada veerge ja ridu või vajaduse korral täiendada kuvatavaid andmeid vasakul olevast menüüst
(Avaliable Objects) arvestusobjekte juurde lohistades.
Tuleb tähele panna, et juurde lohistavad arvestusobjektid peavad sobima aruande vormi ja sisuga. Samuti peab olema ettevaatlik veergude kustutamisega (kui
sisaldavad valemeid), mis võib moonutada aruandes olevat informatsiooni.
Nt HR0021 Koosseisuaruande detailsete andmete töölehel töötaja-põhiste andmete juurde lohistamine kustutab aruandest ära vakantsed ametikohad.
Aruande töötlemise, sh andmete juurde lohistamise, üleliigse info kustutamise, filtreerimise, sorteerimise jm võimalused on kirjeldatud aruandlussüsteemi
kasutusjuhendis SAP BO kasutusjuhend.
Kui märkad aruandes probleemi, saada info aadressil sap.help@rtk.ee.
Andmed vanast SAPist
Kui asutuse personaliandmete ajalugu on vanas SAPis, siis tuleb aruande käivitamisel kasutada SAP personaliala koode (ja vajaduse korral ka teisi vana SAPi
koode), mis kehtisid aruande parameetrites määratud kuupäeval.
Aruannetes kuvatavate tasuliikide, teenistusgruppide, töötaja gruppide, puudumise liikide klassifikaatorid jm informatsioon SAPi personali- ja palgaarvestuse
mooduli kohta on avaldatud aadressil SAP kasutusjuhendid.
Juhendis kasutatud lühendid
SAP – majandustarkvara personali- ja palgaarvestuse teostamiseks
IT – SAPis olev infotüüp
TÖR ID – töötamise registri ID
ATS – avaliku teenistuse seadus
TLS – töölepingu seadus
Arvestusobjekt – andmed, mille üle peetakse arvestust
4

ISIKUKAARDI KAUSTA ARUANDED
HR022 ISIKUKAART
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada töötaja SAPi kantud andmed valitud kuupäeva seisuga.
Aruande parameetrid

Isikukaardi aruande kohustuslikud
parameetrid on töötaja personali
number ja aruande kuupäev.

Aruande selgitus
Aruandel on järgmised töölehed:
- Isikukaart, mis kuvab ühel lehel töötaja kõik andmed;
- Tööga seotud, mis kuvab töötaja staažid, eriteenistuja teenistusastme, haridustaseme, keeleoskuse andmed, kvalifikatsiooni, ametivande andmise
andmed, töösuhte andmed, tegevused, teenistusest lahkumise andmed, ametikohad, eelmised ametikohad samas asutuses (juhul, kui need on eraldi
SAPi sisestatud), ergutused ja karistused, täienduskoolituse;
- Palk, puudumised lähedased, mis kuvab panga andmed, tööaja arvestuse liigi, palga andmed, limiidid, kulude jagamise andmed, saadaoleva puhkuse
valitud kuupäeva seisuga, puudumised, viibimised koolitusel või lähetuses, perekonna liikmed, kontaktisiku;
- Tervis, eriettevalmistus, mis kuvab tervisekontrollide andmed, vaktsineerimiste andmed, tööõnnetuse andmed, eriteenistuja eriettevalmistuse ja
füüsiliste katsete sooritamise andmed;
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-

Muud andmed, mis kuvab töötajaga peetud vestlused, töötaja tunnused, täiendavad funktsioonid, ametniku kõrvaltegevuse andmed, kasutusse antud
vara, tööga seotud dokumentide andmed, töökoha kontaktid, koduse aadressi (kui see on SAPi sisestatud tulenevalt asutuse tööalasest vajadusest),
töötamise registri andmed, meeldetuletatavad kuupäevad (nt katseaja lõppemise kuupäev).

Aruande väljundi kuvad
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Sisukord

8

9

10

Aruande täiendamine

Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord

11

HR023 LASTE NIMEKIRI
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikute laste andmed.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada
personali allüksuse, vanuse või vanus kuni
valikuga

Aruande väljundi kuva
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Aruande selgitus
Aruandesse on võimalik juurde lohistada töötaja töökoha linna nime ning infot töötaja puudumis elukohta, mis võimaldavad hõlpsamalt tegeleda nt laste
jõulupakkide planeerimisega.
Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR024 ISIKKOOSSEISU NIMEKIRI KOOS KONTAKTANDMETE JA PALGAGA
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada küsitud kuupäeval tööl olevate isikute andmed, sh elukoht, telefoninumbrid, e-posti aadress, ning palga.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma võlaõiguslike ja
muude isikuteta. Vajaduse korral muuda vaikimisi
valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada kuluüksuse, töötaja
grupi, töötaja allgrupi ja töötaja valikuga.

Aruande selgitus
Aruanne ei kuva tehnilisi palgaliike.
Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR033 ERGUTUSED JA KARISTUSED
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikute ergutused ja karistused.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma lahkunud
töötajateta ning ilma võlaõiguslike ja muude
isikuteta.
Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada personali
allüksuse, töötaja, töötaja grupi, liigi ergutus või
karistus, (ergutuse määramise) alguskuupäeva ja
(ergutuse määramise) lõppkuupäeva valikuga.

Aruande selgitus
Vajaduse korral saab aruande väljundit piirata ergutuse määramise perioodiga, et nt analüüsida aasta jooksul kohaldatud ergutusi. Sel juhul on mõistlik
aruandesse kaasata ka lahkunud töötajad (parameeter Koos lahkunud töötajatega).
Aruandesse seatud parameeter Koos võlaõiguslike ja muude isikutega võimaldab kuvada muudele isikutele, nt vabatahtlikele kohaldatud ergutusi (või
karistusi).
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Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR042 TÖÖGA SEOTUD DOKUMENDID
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikute tööga seotud dokumentide, nt alarmsõiduki juhiluba, väikelaevajuhi tunnistus vm, andmed.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma lahkunud
töötajateta.
Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse,
aruande alguskuupäeva, dokumendi liigi ja töötaja grupi
valikuga.

Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR043 VESTLUSED
Aruande eesmärk

Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikutega läbiviidud vestluste ja hindamiste andmed, sh 270-kraadi hindamine, 360kraadi hindamine, arengu- ja hindamisvestlus, katseaja vestlus, lahkumisvestlus, õppejõudude ja teadurite atesteerimine.
Aruande parameetrid

Aruande väljundit saab kitsendada personali
allüksuse, vestluse liigi, vestluse seisundi,
vestluse läbiviimise algus- või lõppkuupäeva,
vestluse läbiviimise perioodi algus- või
lõppkuupäeva, töötaja, vestluse läbiviija ja
töötaja grupi valikuga

Aruande selgitus
Aruande väljundil on kaks töölehte.
Tööleht Vestlused kuvab vestluse liigi kaupa grupeeritud andmed töötaja, vestluse läbiviija, vestluse kuupäeva, perioodi ning tulemuse kohta.
Tööleht Detailne kuvab struktuuriüksuste kaupa töötajate vestluste andmed, kusjuures vestluse andmed on jaotatud kolme plokki: vestluse läbiviija ja töötaja,
vestluse liik, kuupäev ja periood ning vestluse kriteerium / hinnang (kas on läbi viidud).
Vestluse seisund Lõpetatud tähendab, et selle vestluse andmeid enam parandada või muuta ei saa, seisund Töötluses lubab andmeid SAPis korrigeerida.
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Aruande väljundi kuva
Tööleht Vestlused:
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Tööleht Detailne:
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR048 KÕRVALTEGEVUSE ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud perioodil tööl olevate isikute teise tööandja juures töötamise andmed.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma võlaõiguslike ja
muude isikuteta. Vajaduse korral muuda vaikimisi
valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse,
töötaja grupi ja töötaja valikuga.

Aruande väljundi kuva
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR066 LÄHEDASTE NIMEKIRI
Aruande eesmärk
Aruanne on loodud Välisministeeriumi tellimusel eesmärgiga kuvada töötajaga lähetuses kaasas olevate lähedaste isikute andmeid.
Aruande parameetrid
Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma võlaõiguslike
ja muude isikuteta. Vajaduse korral muuda vaikimisi
valikut.
Aruande väljundit on võimalik kitsendada personali
allüksuse, töötaja grupi ja töötaja valikuga, samuti on
võimalik ette anda lähedase vanust alates soovitud
vanusest ja/või kuni soovitud vanuseni.

Aruande selgitus
Aruanne kuvab valitud kuupäeva seisuga teenistujaga seotud lapsi, abikaasasid ning muid isikuid/lähedasi (töötaja grupid X/X1 Ja X/XO), nende töötajaga
lähetuses kaasas oleku aega jm andmeid.

26

Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Sisukord
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:
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HR068 TEENISTUSLEHE VAHELEHT JA LISAINFO
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on anda andmeid kohaliku omavalitsuse avalikku teenistusse siirduva isiku teenistuskäigu, ametivande ning avaliku teenistuse staaži kohta,
kui isikul ei ole avatud paberil ametniku teenistuslehte (avaliku teenistuse algus on alates 1.04.2018) või kelle avaliku teenistuse teenistuskäigu kõik kanded ei
ole kantud ametniku paber-teenistuslehele (avalik teenistus lõppes peale 31.03.2018, paber-teenistuslehe pidamine lõpetati 31.03.2018).
Teenistuslehe vaheleht ei asenda teenistuslehte.
Aruande parameetrid

Kohustuslikult tuleb ette anda kuupäev, mis seisuga
teenistuslehe vahelehte soovitakse, ning töötaja isikukood.
Isikukoodi järgi otsimise asemel on töötajat võimalik leida,
kui otsinguväljale tippida kas töötaja nimi (ees- ja
perenimi), töötaja eesnimi, töötaja perenimi või töötaja
personalinumber.
Kui töötajal on SAPis mitu personalinumbrit, siis võid
valiku hõlbustamiseks kasutada veel lisaks parameetrit
Töötaja personali number, õige töötaja leidmist hõlbustab
nime taga kuvatav personaliala e asutuse nimetus ja töötaja
grupp.
Nt vt kõrvalolevat pilti.
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Aruande selgitus
Andmed aruandesse võetakse ainult uuest SAPist. Eeldatakse, et varasemad andmed on kantud paber-teenistuslehele.
Aruandel on kaks töölehte.
Teenistuslehe vaheleht kuvab teenistuslehel nõutud andmed.
Teenistuse lisainfo töölehel on kuvatud vaid ametivande andmise ja avaliku teenistuse staaži info.
Teenistuslehe vahelehe väljastamisel tuleb mittesobiv teenistuslehe pidamise kohustuse lõpetamise viide käsitsi ära kustutada, et alles jääks õige ATS § 124
lõige.
Näidiskuva, teenistuslehe vahelehel kuvatakse vaikimisi mõlemad viited:

Aruanne ei kuva andmeid juhul, kui töölepinguline töötaja on üle viidud ametnikuks või ametnik töölepinguliseks (Päästeameti erandkorras vormistatud
teenistujad, kellel on ühe personali ID-ga seotud erinevad teenistuse liigid).
Kui isikul on mitu SAP personalinumbrit ja aruande käivitamisel ei ole personalinumbrit täpsustatud, kuvab aruanne erinevatel lehekülgedel isiku
teenistuslehe vahelehed personalinumbrite kaupa. Uuele personalinumbrile liikumiseks kasuta BOs ekraani paremas alumises nurgas olevaid lehekülje
keeramise nuppe.

29

Aruande EXCELisse salvestamisel on andmed kahel töölehel.

Aruande väljundi kuvad
Töölehe Teenistuslehe vaheleht kuva
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Töölehe Teenistuslehe lisainfo kuva

Aruande täiendamine

Sisukord

Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:
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TERVISEKONTROLLI ARUANDED
HR039 JÄRGMINE TERVISEKONTROLL
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate teenistujate viimase tervisekontrolli või viimaste vaktsineerimiste andmed, sh eelmise
tervisekontrolli või vaktsineerimise kuupäeva, järgmise tervisekontrolli või vaktsineerimise kuupäeva ning töötaja äraoleku info.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne silmakontrolli ja
tervisekontrolli järgmise kontrolli kuupäeva ning ei kuva
võlaõiguslikke ja muid isikuid. Vajaduse korral muuda
vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada tervisekontrolli tüübi,
personali allüksuse, töötaja grupi, töötaja allgrupi ning
töötaja valikuga.
Töötaja valimiseks võib sisestada otsinguaknasse ka
töötaja nime või isikukoodi, kui pole teada töötaja
personali number.
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Aruande väljundi kuva

Aruande selgitus
Aruanne võimaldab töötervishoiu spetsialistil planeerida töötajate tervisekontrolli saatmist. Töötajatel, kes pole tervisekontrollis käinud, puudub aruandes
järgmise tervisekontrolli kuupäev.
Vajaduse korral saab aruannet täiendada puudumise algus- ning lõppkuupäeva ja pikaajalise puudumise tunnuse juurde lohistamisega, samuti on võimalik
aruandesse lisada töötaja töökontaktandmed, sh telefoninumbrid ja töökoha aadress.
Kui aruandesse valida ainult vaktsiinid (filter Arstliku kontrolli tüüp), siis saab aruandest kätte järgmise vaktsineerimise eeldatava kuupäeva, juhul kui
vaktsineerimise andmed on SAPi sisestatud.
Kui soovid teada mingisse kindlasse perioodi langevaid järgmise kontrolli kuupäevi, siis kasuta aruannet HR040 Tervisekontrollid.
Juurde lohistatavad andmed hõlbustavad töötervishoiu spetsialisti tööd.
Objekti Arstliku kontrolli läbivaatuse valdkond aruandesse lohistamisel kuvatakse SAPi sisestatud töökeskkonna ohutegurid või vaktsineerimise korral
vaktsiini doosi või revaktsineerimise number.
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR040 TERVISEKONTROLLID
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikute tervisekontrollide, vaktsineerimiste ja tööõnnetuste andmed. Aruanne kuvab ka need
töötajad, kes pole tervisekontrollis käinud.

Aruande parameetrid
Vaikimisi kuvab aruanne silmakontrolli, tervisekontrolli
ning tööõnnetuse toimumise andmed
ilma lahkunud töötajateta, võlaõiguslike ja muude
isikuteta.
Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Aruande väljundit saab kitsendada töötaja grupi, töötaja
allgrupi, personali allüksuse, tervisekontrolli alguskuupäeva,
tervisekontrolli lõppkuupäeva, järgmise kontrolli
alguskuupäeva, järgmise kontrolli lõppkuupäeva, arstliku
kontrolli tüübi ning töötaja valikuga.
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Aruande väljundi kuva

Aruande selgitus
Aruanne võimaldab teha perioodis toimunud tervisekontrollide, vaktsineerimiste või tööõnnetuste analüüsi, kui valida parameetriteks Koos lahkunud
töötajatega ning Tervisekontrolli alguskuupäev ja Tervisekontrolli lõppkuupäev. Töölt lahkunud töötajale eraldi tunnust ei kuvata.
Kui valid parameetrid Järgmise kontrolli alguskuupäev ja Järgmise kontrolli lõppkuupäev, kuvab aruanne need isikud, kelle järgmine tervisekontroll või
vaktsineerimine langeb valitud perioodi.
Kui lohistad aruandesse objekti Arstliku kontrolli läbivaatuse väärtus, siis kuvab aruanne nt hüvitatud prillide väärtuse või muud tervisekontrolliga seotud
kulud.
Objekti Arstliku kontrolli läbivaatuse valdkond aruandesse lohistamisel kuvatakse SAPi sisestatud töökeskkonna ohutegurid või vaktsineerimise korral
vaktsiini doosi või revaktsineerimise number.
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Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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HR041 VAKTSINEERIMISE ARUANNE
Aruande eesmärk
Aruande eesmärk on kuvada valitud kuupäeval tööl olevate isikute vaktsineerimiste kõik andmed dooside ja revaktsioonide kaupa. Aruanne kuvab ka töötajad,
kes on vaktsineerimata.
Aruande parameetrid

Vaikimisi kuvab aruanne andmed ilma võlaõiguslike ja muude
isikuteta. Vajaduse korral muuda vaikimisi valikut.
Vaikimisi on aruandesse seadistatud kõik vaktsineerimise
liigid.
Aruande väljundit saab kitsendada personali allüksuse, töötaja
grupi ja töötaja allgrupi valikuga.

Aruande selgitus
Objekti Arstliku kontrolli läbivaatuse valdkond aruandesse lohistamisel kuvatakse vaktsiini doosi või revaktsineerimise number.
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Aruande väljundi kuva

Aruande täiendamine
Aruannet on võimalik täiendada (detailiseerida) akna vasakus sektoris olevate arvestusobjektidega:

Sisukord
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