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0.

Dokumendi muudatused

Tabel 1: Dokumendi muudatused
Aeg

Koostaja

Muudatused

17.01.2012

Heiko Vainsalu

Esialgne dokument

26.01.2012

Helje Karus

Kohendused ja täpsustused

13.05.2014

Tauno Treier

Täiendatud ptk.3; 4.

13.01.2016

Madis Raimla

Täiendatud teadete loetelu tabelis 5.

15.06.2017

Deniss Andrijevski

Täpsustatud ärireegleid, uuendatud teadete tabelit
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1.

Dokumendist

1.1. Eesmärk
Käesolev dokument kirjeldab Eesti Haigekassa Kindlustatud Isikute Registri (Ravikindlustuse
andmekogu üks osa, edaspidi nimetatud register) X-tee teenust töövõimetuslehe (TVLi)
täiendamiseks. Teenuse kasutajateks on tööandjad, kelle töötajatele on raviasutuse poolt koostatud
TVLid.
Antud dokumendis on kirjeldatud kirst.tvl_taiendamine X-tee teenus tarkvara arendajatele nt
personalitarkvara otse liidestamiseks registriga.

1.2. Lühendid
TVL – Töövõimetusleht
TV – töövõimetus

1.3. Kasutatud nimeruumid
Tabel 2: Kasutatud nimeruumid
Tähis

Nimeruum

ehk

http://producers.kirst.xtee.riik.ee/producer/kirst

SOAP-ENV

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

xsi

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xtee

http://x-tee.riik.ee/xsd/xtee.xsd

1.4. Viited


X-tee juhendid https://www.ria.ee/ee/x-tee-juhendid.html
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2.

Klassifikaatorid ja loendid

2.1. Puudub õigus hüvitisele põhjused
Tabel 3: Puudub õigus hüvitisele põhjused
Identifikaator

Kirjeldus

HL

hooldusleht põhi- või lisapuhkuse ajal

TO

töötamine töövabastuse ajal

PU

puhkus

KP

kindlustuskaitse on peatunud

2.2. Teate tüübid
Tabel 4: Teate tüübid
Identifikaator

Kirjeldus

E

Viga

W

Hoiatus

I

Informatsioon
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3.

Teenuse kirjeldus

Teenus on realiseeritud X-tee document/literal stiilis ning andmevahetus toimib sünkroonselt.

3.1. Sisend


id (xsd:string) – muudetava TVLi identifikaator;


tvlNumber (xsd:string) – muudetava TVLi raviasutuse poolt omistatud dokumendi
number;


tvlTAndjalt (ehk:tvlTooandjaltType) – tööandja poolt esitatav informatsioon:
◦
reaalneKuuTasu (xsd:decimal) töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval.
◦

Kalendrikuu

kokkulepitud

töötasu

tooOnnetuseAeg (xsd:date[0..1]) – juhtumiga seotud tööõnnetuse aeg;

◦
kergemToo (ehk:tvlKergemTooType[0..1]) – informatsioon kergema töö
kohta:
▪

alates (xsd:date) - kergema töö alguskuupäev;

▪

kuni (xsd:date) – kergema töö lõppkuupäev;

▪
tasuKergemalTool (xsd:decimal) - tasu kergemal tööl
töövõimetuslehel märgitud perioodil;
▪
toostVabastamiseAeg (xsd:date[0..1]) – tööst vabastamise aeg;
◦
puudubOigusHyvitisele (ehk:tvlPuudubOigusType[0..1]) – info kui isikul
puudub õigus hüvitisele:
▪
alates (xsd:date) – mis kuupäevast alates isikul puudub õigus
hüvitisele;
▪

kuni (xsd:date) – mis kuupäevani puudub isikul õigus hüvitisele;

▪
pohjus (xsd:string) – põhjus, miks isikul puudub õigus hüvitisele,
vaata ptk 2.1;

3.2. Väljund

tvlNumber (xsd:string) – muudetava TVLi raviasutuse poolt omistatud dokumendi
number;

reaalneKuuTasu (xsd:decimal[0..1])
töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval;

-

Kalendrikuu

kokkulepitud

töötasu



tooOnnetuseAeg (xsd:date[0..1]) – juhtumiga seotud tööõnnetuse aeg;



kergemToo (ehk:tvlKergemTooType[0..1]) – informatsioon kergema töö kohta:
◦

alates (xsd:date) – kergema töö alguskuupäev;

◦

kuni (xsd:date) – kergema töö lõppkuupäev;

◦
tasuKergemalTool (xsd:decimal) – tasu kergemal töö töövõimetuslehel
märgitud perioodil;
◦

toostVabastamiseAeg (xsd:date[0..1]) – tööst vabastamise aeg;


puudubOigusHyvitisele (ehk:tvlPuudubOigusType[0..1]) – info kui isikul puudub
õigus hüvitisele:
◦

alates (xsd:date) - mis kuupäevast alates isikul puudub õigus hüvitisele;
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◦

kuni (xsd:date) - mis kuupäevani puudub isikul õigus hüvitisele;

◦
pohjus (xsd:string) – põhjus, miks isikul puudub õigus hüvitisele, vaata
ptk2.1;


vead (ehk:veadLoeteluType[0..1]):
◦

item (ehk:veaElementType[0..unbounded]):
▪

tyyp (xsd:string) – teate tüüp, vaata ptk2.2;

▪

kood (xsd:string) – teate number, teine osa teate identifikaatorist;

▪

teade (xsd:string) – teate sisu.

3.3. Ärireeglid


Andmete esitajaks ja tööandjaks loetakse X-tee päises ära toodud juriidiline isik.



Töövõimetusleht, mida tööandja andmetega täiendatakse, leitakse välja id järgi.


Kui vastuse element tvlNumber ei ole tühi, siis oli saatmine edukas. Vastasel juhul
võivad vastuses olla veateated (vead/item, tyyp = 'E').


Vastuses esitatakse TVLi sisu sääraselt nagu süsteem seda mõistis.


Kalendrikuu kokkulepitud töötasu töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval
(reaalneKuuTasu) on kohustuslik väli alati täitmiseks.

3.4. Teated
Tabel 5: Teated päringu töötlemisel
Klass
ZZZ
ZZZ
ZZZ
ZZZ
ZHYW01
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02
ZHYE02

Kood
12
22
24
25
13
0
10
11
34
52
70
71
72

Teade
Dokumenti &1 ei salvestatud!
Sisestage põhipalk
Töötaja arvelduskonto andmed puuduvad!
Antud lehte ei saa enam tööandja poolt täiendada
Tööinspektsioonis puudub tööõnnetuse raport!
Dokumenti &1 ei edastatud!
Sisestage palk teisele tööle üleviimise perioodil
Sisestage puudub õigus hüvitisele periood
Sisestage puudub õigus hüvitisele põhjus
Liik &1 korral täitke üleviimisperiood või tööst vabastamise kuupäev!
Üleviimine kergemale tööle periood erineb TVL perioodist
Kontrolli üleviimine kergemale tööle täidetud välju
Puudub õigus hüvitisele periood erineb TVL perioodist
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4.

Näited

Näited on esitatud lihtsustatud moel. Nimeruumide deklaratsioonid on välja jäetud ja kasutatud on
peatükis1.3. esitatud nimeruumi prefikseid.
Töövõimetuslehele tööandja kinnituse esitamine (TVL täiendamine).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope SOAPENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Header>
<xtee:asutus>74000091</xtee:asutus>
<xtee:allasutus/>
<xtee:andmekogu>kirst</xtee:andmekogu>
<xtee:isikukood>EE38806050102</xtee:isikukood>
<xtee:id>d7c55582552ed3469155f48ceb04d0bcf97797a4</xtee:id>
<xtee:nimi>kirst.tvl_taiendamine.v1</xtee:nimi>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body>
<ehk:tvl_taiendamine>
<keha>
<id xsi:type="xsd:string">0007731577</id>
<tvlNumber xsi:type="xsd:string">86574851</tvlNumber>
<tvlTAndjalt xsi:type="ehk:tvlTooandjaltType">
<reaalneKuuTasu
xsi:type="xsd:decimal">1000.00</reaalneKuuTasu>
<reaalneKuuTasuValuuta xsi:type="xsd:string">EUR
</reaalneKuuTasuValuuta>
<tooOnnetuseAeg xsi:type="xsd:date"/>
<kergemToo xsi:type="ehk:tvlKergemTooType"/>
<puudubOigusHyvitisele
xsi:type="ehk:tvlPuudubOigusType">
<alates xsi:type="xsd:date">2013-1202</alates>
<kuni xsi:type="xsd:date">2013-12-16</kuni>
<pohjus>PU</pohjus>
</puudubOigusHyvitisele>
</tvlTAndjalt>
</keha>
</ehk:tvl_taiendamine>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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