
 

Vabariigi Valitsuse korraldus 

„Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“  

Lisa 3 

 

 

Statistikaameti 2016.–2020. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse 

metoodikamuudatusi 

 

Jrk 

nr 

lisas 

1 

Statistikatöö 

nimetus 

Statisti-

katöö 

kood 

Muudatused  

 1. PÕHISTATISTIKA 

 1. 1. Majandus 

Ettevõtete majandusnäitajad 

19. Ettevõtete 

aasta majan-

dusnäitajad 

20300 Kavas on laiendada nende tegevusalade ja ettevõtete hulka, 

mille puhul kasutatakse majandusaasta aruandeid 

andmeallikana. Alates 2014. aastast kasutatakse majandusaasta 

aruandeid andmeallikana alla 10 hõivatuga tööstusettevõtete 

puhul 

Infotehnoloogia ja side 

33. Infotehno-

loogia ette-

võttes 

20505 Muudatused on tingitud Euroopa Liidu ühtse metoodika 

muudatustest 

Kinnisvara 

39. Elamumajan-

dus 

20801 Toimub aadressiandmete süsteemi (ADS) aadressiobjektide ja 

geoandmebaasi (eGEOStat) hoonete omavaheline sidumine, 

mis võimaldab edaspidi linkida rahva ja eluruumide loenduse 

(REL2011) ning ehitisregistri andmed. Seejärel 

kooskõlastatakse elamumajanduse metoodika rahva ja 

eluruumide registripõhise loenduse (REGREL) metoodikaga 

Palk ja tööjõukulu 

49. Palgalõhe 21108 2016. aastal on plaanis koguda palgaandmeid  Maksu- ja 

Tolliameti TSD kaudu ning vabastada ettevõtted palga aruande, 

lisa oktoobrikuu kohta esitamisest 

Rahandus 

56. Finantsvahen-

duse ja 

finantsvahen-

duse abitege-

vuse kvartali 

majandus-

näitajad 

21301 Üleminek kombineeritud valikuuringule 

Rahvamajanduse arvepidamine 

62. Rahvamajan-

duse aasta 

21401 Alates 2015. aasta septembrist rakendatakse ESA 2010 

metoodika senise metoodika ESA95 asemel aegreale 1995–
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arvepidamine 1999. Hilisem aegrida alates aastast 2000 avaldati uue 

metoodika kohaselt ümberarvestatult juba 2014 septembris 

64. Rahvamajan-

duse kvartali 

arvepidamine 

21405 Alates 2015. aasta septembrist rakendatakse 1995–1999 

aegreale senise metoodika ESA 95 asemel uus metoodika ESA 

2010. Hilisem aegrida alates aastast 2000 avaldati uue 

metoodika kohaselt juba 2014 septembris 

65. Regionaalne 

sisemajanduse 

koguprodukt 

21406 Alates 2015. aasta detsembrist rakendatakse aegreale 1995–

1999 senise metoodika ESA 95 asemel uus metoodika ESA 

2010. Hilisem aegrida alates aastast 2000 avaldati uue 

metoodika kohaselt ümberarvestatult juba 2014 detsembris 

66. Sektorikontod 21407 Alates 2015. aasta septembrist rakendatakse aegreale 1995–

1999 senise metoodika ESA 95 asemel uus, ESA 2010 

metoodika. Hilisem aegrida alates aastast 2000 avaldati uue 

metoodika kohaselt ümberarvestatuna juba 2014 septembris 

1. 2. Sotsiaalelu 

Haridus 

102. Haridus-

kulutused 

40308 Kuni 2015. aastani arvutas Statistikaamet ainult erakoolide ja 

avalik-õiguslike ülikoolide hariduskulutusi küsimustikega 

kogutud andmete põhjal. Alates 2016. aastast kasutatakse 

andmeallikana ka administratiivseid andmeid (Saldoandmikud) 

ning Statistikaamet avaldab kõik hariduskulutused 

 2. TSÜKLILINE STATISTIKA 

 2. 1. Majandus 

Põllumajandus 

154. Põllumajan-

duse struk-

tuuriuuring 

21208 2016. aasta statistikatöösse lisanduvad näitajad vastavalt EL 

määruse nr 1166/2008 parandustele (energiakultuurid; 

niisutusmeetodid ja niisutusvee päritolu; muude tulutoovate 

tegevuste detailiseerimine, sh osalejad ja uued tegevused; 

majapidamise poolt saadud maaelu arengu toetuste nimekirja 

detailiseerimine; rakendatavad pinnase ja 

sõnnikukäitlusmeetodid, sh maaharimismeetodid, talvised 

pinnakatted, külvikord, sõnnikulaotusmeetodid, sõnniku sisse- 

ja väljavedu majapidamisest jms) 

 

 


