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1. PÕHISTATISTIKA 

 1.1. Majandus 

Ettevõtete majandusnäitajad 

19. Ettevõtete 

majandusnäitajad 

(aasta) 

20300 Hakata avaldama ettevõtete majandusnäitajaid tegevusalagrupi järgi 

piirkondlikul tasandil 

21. Välismaiste 

tütarettevõtete 

majandusnäitajad 

20319 Statistikaamet võtab 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. 2017. aasta 

kohta avaldatakse statistika 2019. aastal (konkreetne aeg tuuakse 

avaldamiskalendris) 

 Hinnad 

33. Põllumajandusmaa 

müügi- ja rendihind 

20415 2020. aasta statistika arvutamise mudeli ajakohastamine 2019. aasta 

andmete avaldamiseks 2020. aastal 

Majandusüksused 

39. Majandusüksuste 

statistika 

20902 Juurutada korraline kalendriaasta profiili loomine.  

Kalendriaasta profiil on lõplik kogum nendest üksustest (äriühing, 

füüsilisest isikust ettevõtja, asutus, mittetulundusühing), kes olid aasta 

jooksul majanduslikult aktiivsed. Kogumi infot kasutab Statistikaamet 

majandusstatistika aastaandmete koostamiseks 

 Palk ja tööjõukulu 

43. Töötasu 21101 Kavandatud seoses „Aruandlus 3.0“ projektiga:  

detailsem töötasu statistika. Uued väljundnäitajad (nt ametiala järgi), 

detailsem piirkondlik statistika. Andmete kogumise moderniseerimine 

ja võimalus palga- ja tööjõukulu andmeid esitada otse 

raamatupidamistarkvara kaudu 
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44. Vabad ametikohad 

ja tööjõu liikumine 

21104 Kavandatud seoses „Aruandlus 3.0“ projektiga: uued väljundnäitajad 

(detailsem piirkondlik statistika). Andmeesitajad vabastatakse osa 

andmete esitamisest. Andmekogumise ja andmekanali 

moderniseerimine. Vabade ametikohtade arvestusmetoodika muudatus 

seoses vabade ametikohtade ja töötasu küsimustiku ja valimi 

ühendamisega (halduskoormuse vähendamine, töö efektiivistumine). 

Lisaks on kavandatud metoodiline arendustöö, mille käigus hinnatakse 

töötamise registri, töötukassa ja eraettevõtete tööportaalide 

tööpakkumiste andmestike sobivust statistika tegemiseks ja töötatakse 

välja parim mudel vabade ametikohtade statistika arvutamiseks 

vastavalt etteantud nõuetele 

45. Tööjõukuluindeks 21106 Kavandatud seoses „Aruandlus 3.0“ projektiga: andmete kogumise 

moderniseerimine, võimalus palga- ja tööjõukulu andmeid esitada otse 

raamatupidamistarkvarast 

47. Palgalõhe 21108 Kavandatud seoses „Aruandlus 3.0“ projektiga: uued väljundnäitajad 

(ametialade kaupa), detailsem piirkondlik statistika, sagedasem 

statistika.  

Andmete kogumise moderniseerimine („Aruandlus 3.0“) 

 Põllumajandus 

48. Loomakasvatus ja 

lihatootmine 

21203 2021. aastaks planeeritakse vastu võtta uus põllumajanduse sisendite ja 

väljundite statistika raamseadus, mis arvatavalt toob kaasa nii 

metoodika kui ka näitajate muudatusi, mille ulatus ei ole veel teada 

(arutatakse Euroopa Komisjoni töögruppides). Ettevalmistustöödega 

alustatakse 2018. aastal 

49. Piim ja selle 

kasutamise 

arvepidamine 

21206 2021. aastaks planeeritakse vastu võtta uus põllumajanduse sisendite ja 

väljundite statistika raamseadus, mis arvatavalt toob kaasa nii 

metoodika kui ka näitajate muudatusi, mille ulatus ei ole veel teada 

(arutatakse Euroopa Komisjoni töögruppides). Ettevalmistustöödega 

alustatakse 2018. aastal 

51. Põllumajandussaa-

duste arvepidamine 

21213 Teravilja ja õliseemnete ressursi ja kasutamise arvepidamist 

muudetakse vastavalt Eurostati uuele metoodikale. Ressursi ja 

kasutamise arvepidamise perioodiks võetakse kalendriaasta. 

Muudetakse kaetavaid põllumajanduskultuure ja tooteid, töödeldud 

toodetest kaetakse edaspidi ainult esimese taseme töödeldud tooted. 

Metoodikamuudatuste tõttu ei ole andmed varasemate perioodidega 

enam otseselt võrreldavad 

52. Taimekasvatus 21214 2021. aastaks planeeritakse vastu võtta uus põllumajanduse sisendite ja 

väljundite statistika raamseadus, mis arvatavalt toob kaasa nii 

metoodika kui ka näitajate muudatusi, mille ulatus ei ole veel teada 

(arutatakse Euroopa Komisjoni töögruppides). Ettevalmistustöödega 

alustatakse 2018. aastal 
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Rahvamajanduse arvepidamine 

61. Rahvamajanduse 

arvepidamine 

(aasta) 

21401 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

63. Rahvamajanduse 

arvepidamine 

(kvartal) 

21405 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

64. Regionaalne SKP 21406 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

65. Sektorikontod 21407 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

66. Pakkumise ja 

kasutamise tabelid 

21408 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

67. Kogurahvatulu ja 

kaalutud keskmise 

käibemaksumäära 

statistika EÜ eelarve 

omavahendite kohta 

21410 2019. aastal viiakse läbi rahvamajanduse arvepidamise aegridade 

revideerimine 

 Turism, majutus ja toitlustus 

80. Eesti elanike 

reisimine 

22107 2019. aastal on plaanis silmast silma ja telefoniintervjuudele lisada ka 

ankeedi iseseisev internetis täitmine 

 

 1.2. Sotsiaalelu 

 Elujärg 

98. Turismi uuring 40202 Lisada lisaks CAPI-le ja CATI-le ka CAWI andmekogumismeetod 

 

 

Jrk 

nr 

lisas 

1 

Statistikatöö 

nimetus 

Statis-

tikatöö 

kood 

Metoodikamuudatused  

 

 

 

 



4 
 

 2. STATISTILINE REGISTER 

142. Majandusüksuste 

statistilise registri 

haldamine 

20901 Juurutada korraline kalendriaasta profiili loomine.  

Kalendriaasta profiil on lõplik kogum nendest üksustest (äriühing, 

füüsilisest isikust ettevõtja, asutus, mittetulundusühing), kes olid aasta 

jooksul majanduslikult aktiivsed. Kogumi infot kasutab Statistikaamet 

majandusstatistika aastaandmete koostamiseks 

143. Põllumajanduslike 

majapidamiste 

statistilise registri 

haldamine 

21209 Seoses uue põllumajandusüksuste raamseaduse vastuvõtmisega muutub 

alates 2020. aastast põllumajandusliku majapidamise lävend  

 

3. TSÜKLILINE STATISTIKA 

 3.1. Majandus 

146. 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 

148. Põllumajandus-

loendus 

21210 2020. aasta põllumajandusloendusel kasutatakse põhiuuringu ja 

moodulite süsteemi. Samuti kavandatakse muuta põllumajandusliku 

majapidamise lävendit 

 


