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Statistikaameti 2020.–2024. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse 

metoodikamuudatusi 

 

Jrk 

nr 

Statistikatöö 

nimetus 

Statisti-

katöö 

kood 

Metoodika muudatused  

1. Põhistatistika 

11 Kasumitaot-

luseta 

organisatsi-

oonide 

majandusnäi-

tajad 

20001 Majandusaasta aruannete laialdasem kasutamine. 

19 Välismaiste 

tütarettevõte-

te 

majandusnäi-

tajad 

20319 Statistikaamet võttis Eesti Pangalt üle Eesti ettevõtete 

välismaal olevate tütarettevõtete majandusnäitajate 

(OFATS) statistika tegemise alates 2017. aruandeaasta 

andmetest. Eesti Pank esitas andmeid Eurostatile, Eestis 

neid ei avaldatud. Statistikaamet hakkab andmeid 

avaldama (lisaks Eurostatile esitamisele). Vajalik 

ressurss saadi Eesti Panga ja Statistikaameti vahelise 

tööjaotuse ülevaatamise tulemusel. 

20 Ehitushinna-

indeks 

20401 Ehitustehnoloogia arengu ja uute materjalide 

kasutuselevõtu tõttu ehituses asendatakse hindade 

registreerimisel osa materjale uutega. 

23 Põllumajan-

dussaaduste 

tootmise 

vahendite 

ostuhinnain-

deks 

20405 Mõnede taimekaitsevahendite müügilubade lõppemise 

tõttu aastal 2020 asendatakse need taimekaitsevahendid 

teistega. 

31 Põllumajan-

dusmaa 

müügi- ja 

rendihind 

20415 Metoodika muudatuse tõttu ei avaldata alates 2020. 

aastast põllumajandusmaa rendihindu enam eraldi 

põllumajandusmaa alajaotuste kohta ega maakonniti. 

Eesmärgiks on loobuda senisest aegunud rendiandmete 

arvutamise mudelist, võtta kasutusele 

Põllumajandusuuringute Keskuse põllumajandusliku 

raamatupidamise andmebaasi andmed ning vältida 

seeläbi uusi küsitlusi. 

37 Majandusük-

suste 

statistika 

20902 Juurutada korraline kalendriaasta profiili loomine. 

Kalendriaasta profiil on aktiivsete majandusüksuste 

kogum, kuhu kuuluvad kalendriaasta jooksul tegutsenud 

üksused. Kalendriaasta profiili koostatakse järgneva 

aasta oktoobris, kui valdav osa profiiliaasta andmetest on 

saadaval, ning seda kasutatakse majandusstatistika 

aastaandmete koostamiseks. 
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45 Loomakasva-

tus ja 

lihatootmine 

21203 Seoses sigade kvartaalsete andmete kogumise 

alustamisega PRIAs asendatakse kvartalis sündinud 

loomade arvu avaldamine loomade kvartali lõpu arvu 

avaldamisega. Põllumajanduslike majapidamiste 

struktuuri uuringute metoodika muudatuse tõttu ei 

avaldata enam põllumajanduslike majapidamiste hobuste 

andmeid. Metoodika muudatuse tõttu ei avaldata enam 

villa toodangu jaotust maakonniti ja villatoodangut 

lamba kohta maakonniti. 

50 Finantsva-

henduse ja 

finantsva-

henduse 

abitegevuse 

majandusnäi-

tajad (aasta) 

21300 Laialdasem majandusaasta aruande andmete kasutamine. 

79 Tööstustoo-

dangu indeks 

22201 Andmekogumine on kavas ühendada kaupade 

väliskaubanduse statistikatööga (22303). 

80 Tööstustoo-

ted 

22203 Andmekogumine on kavas ühendada kaupade 

väliskaubanduse (22303) statistikatööga ja sellega seoses  

koguda andmed KN klassifikaatori järgi. KN 

klassifikaatori kohaselt kogutud andmed viiakse üle 

PRODCOM klassifikaatorile. 

96 Elamistingi-

mused 

40205 Elatusmiinimumi arvutamise metoodika muudetakse 

sotsiaalse osaluse suurendamiseks. Selleks arvestatakse 

edaspidi toidukulu kõikide leibkondade mediaankulude 

ehk kogu valimi alusel, arvestatakse edaspidi eluaseme 

pidevkulud 100% ulatuses mediaankuludest senise 95% 

asemel ja võrdsustatakse kõik individuaalsed 

mittetoidukulutused koefitsiendiga 1 senise 0,35–0,85 

asemel. Metoodikamuudatus toimub vastavalt 

Riigikantselei poolt koostöös Sotsiaalministeeriumiga 

tellitud Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüüsile 

„Elatusmiinimum – teel parema toeni 

puudustkannatavatele inimestele. Elatusmiinimumi mõju 

majandusliku toimetuleku tagamisele“. Alates 2020. 

aastast hakatakse elatusmiinimumi arvutama uue 

metoodika alusel, mis tähendab, et uue metoodikaga 

arvutatakse 2019. aasta elatusmiinimumi. 

100 Film 40402 Võetakse kasutusele uus andmeallikas – Eesti Filmi 

Andmebaas. 
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116 Tööjõu-

uuring 

40701 2019–2020 viiakse läbi Eesti tööjõu-uuringu metoodika 

arendus (40013), CAWI-CATI-CAPI paralleeluuring 

redisainitud ankeediga. Eesmärgiks on Eesti tööjõu-

uuringu vastavusse viimine sotsiaalstatistika 

raammääruse IESS nõuetega. Selle raames on 

planeeritud mitmeid tööjõu-uuringu kvaliteedi 

parandamise ja IESS rakendamisest tulenevaid aegridade 

katkemisega seotud tegevusi. Peale IESS rakendumist 

võetakse kasutusele põhiuuringuna. 

2. Statistika arendus 

127 Rahva ja 

eluruumide 

loendus 

30003 Kinnitatud tunnustest ja metoodikast tulenevad 

metoodika muudatused. 

3. Statistiline register 

131 Majandusük-

suste 

statistiline 

register 

20901 Juurutada korraline kalendriaasta profiili loomine. 

Kalendriaasta profiil — aktiivsete majandusüksuste 

kogum, kuhu kuuluvad kalendriaasta jooksul tegutsenud 

üksused. Kalendriaasta profiil koostatakse järgneva aasta 

oktoobris, kui valdav osa profiiliaasta andmetest on 

saadaval, ning seda kasutatakse majandusstatistika 

aastaandmete koostamiseks. 

132 Põllumajan-

duslike 

majapidamis-

te statistiline 

register 

21209 Uue põllumajandusüksuste raamseaduse vastuvõtmise 

tõttu muutub alates 2020. aastast põllumajandusliku 

majapidamise lävend. 

4. Tsükliline statistika 

135 Töötasu 

struktuur 

21102 Kavandatud seoses Aruandlus 3.0 projektiga: senine 

tsükliline statistika muutub iga-aastaseks, detailsemad 

väljundnäitajad (piirkondlik lõige).  

Andmete kogumise moderniseerimine ja võimalus palga- 

ja tööjõukulu andmeid esitada otse 

raamatupidamistarkvarast. 

137 Põllumajan-

dusloendus 

21210 Uue põllumajandusstatistika raamseaduse jõustumise 

tõttu muutub põllumajandusliku majapidamise lävend, st 

väheneb kaetus. Osa andmetest kogutakse valikuliste 

moodulitena. Muutub ka kogutavate andmete koosseis. 

138 Põllumajan-

duslike 

väikeüksuste 

arvestus 

21216 Uue põllumajandusliku majapidamise lävendi tõttu 

muutub vastavalt ka põllumajandusliku väikeüksuse 

lävend. 

 


