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• 12. märts kuulutas Vabariigi Valitsus välja eriolukorra.
• 20. märts hakkas Statistikaamet Riigikantselei tellimusel analüüsima iga-

nädalase COVID-19 avaliku arvamuse uuringu tulemusi.
• 24. märts andis Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon Statistikaametile korralduse 

luua koroonaviiruse leviku tõkestamiseks analüütiline väljund, kasutades 
selleks elektroonilise side anonüümseid andmeid. Esimesed tulemused esitati 
kriisikomisjonile 3. aprillil.

• 27. märts käivitati Riigikantselei juures planeerimisgrupp, mille ülesanne on 
töötada välja eriolukorrast väljumise strateegia. Planeerimisgruppi kuulub ka 
Statistikaameti esindaja.

• 30. märts alustas Statistikaamet vajalike näitajate koondamise ja kuvamisega 
Statistikaameti juhtimislaual.

• 6. aprill alustas Statistikaamet eksperimentaalstatistika avaldamist eriolukorra 
mõju kiiremaks hindamiseks.

• Väljumisstrateegia esimene versioon avaldati 22. aprillil ning kiideti heaks 27. 
aprillil. Samal ajal alustas Statistikaamet Vabariigi Valitsuse vastava 
juhtimislaua iga-nädalast andmete uuendamist.

Ajatelg
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Avaldamine kodulehel ja juhtimislaual
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Liikumise analüüs
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• Uurimisülesanne: Kuidas on muutunud inimeste liikumine enne ja pärast 
eriolukorra väljakuulutamist

• Statistikaameti roll: koordinaator, kes kogub ja agregeerib 
mobiiloperaatorite andmed

• Metoodika:
o Mobiiloperaatorite poolt leiti esmalt igale mobiilinumbrile tema peamine 

asukoht, milleks valiti välja mobiilimast, kus mobiilinumber ajaliselt ühes 
päevas kõige rohkem viibib;

o Teiseks arvutati liikumisaktiivsust iseloomustavad näitajad: peamisest mastist 
eemal viibitud aeg, vahetatud mastide arv ning liikumiskaugus peamisest 
mastist;

o Järgmiseks määrati aeg, mille jooksul anonüümne mobiilinumber on eemal 
oma peamisest asukohast. Piirkonna täpsus oleneb masti asukohast ja on 500 
m (linnas) kuni 3000 m (maal).

o Saadud tulemused üldistati detailsemal piirkondlikul tasemel. Anonüümsed 
mobiilinumbrid jagati kolme rühma: täiesti paiksed; väheliikuvad (95% paiksed) 
ja liikuvad mobiilid.

Liikumise analüüs mobiiliandmete alusel
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Paiksete osakaal puhkepäevadel

Laupäev, 04. aprill Laupäev, 09. mai
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Liikuvate mobiilide osatähtsus 20.02-17.05.2020
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Keskmine läbitud vahemaa
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Kiirstatistika
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Tööturu kiirstatistika

• Kellele:
• Ametnikule ja poliitikule
• Ettevõtjale
• Tavainimesele

• Miks:
• Näidata tööturul 

toimuvaid muutusi 
kiiresti

• Anda kasutusse 
töötamise registri 
päevased andmed

• Visualiseerida andmed 
kasutajasõbralikult
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Ettevõtete kiirstatistika (1)

• Kellele:
• Ametnikule ja poliitikule
• Ettevõtjale
• Tavainimesele

• Miks:
• Kriisist väljumisstrateegia 

näitajate listis ehk Vabariigi 
Valitsuse tellimus

• Pakkuda täiendavat väärtust 
KMD andmetele linkides neid 
ettevõtete statistilise profiiliga ja 
tööjõukulude andmetega

• Anda andmed kiiresti kasutusse

• Väljakutsed:
• Kiirus
• Konfidentsiaalsusnõuete 

tagamine
• Esialgsed ideed lennukamad, kui 

ka kõige paindlikumad 
töövahendid

• Õigete jooniste valik
• Andmed muutuvad, vahel ka 

metoodika
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Ettevõtete kiirstatistika (2)
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Kinnisvaraturu kiirstatistika
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Kiirstatistika juhtimislaual
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Kellele, miks ja väljakutsed

• Kellele:
• Ametnikule ja poliitikule
• Ettevõtjale
• Tavainimesele

• Miks:
• Koondada kuise ja väiksema 

perioodi kohta visualiseeritud 
statistika ühte kohta

• Pakkuda kriisist 
väljumisstrateegia näitajate 
visualiseerimiseks ühtset 
platvormi ehk lisaks 
Statistikaameti näitajatele 
näitame ka Eesti Panga, Eesti 
Konjunktuuriinstituudi jt näitajaid

• Väljakutsed:
• Nädalase statistika näitamise 

võimaluse loomine
• Uute juhtimislaudade ilmumine 

ja enda valikutele kindlaks 
jäämine

• Organisatsiooni võimekuse 
proovile panek paindlikult ja 
kiirelt kliendi vajadustele vastata

• Kliendi vajaduste realistlik 
hindamine
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Nädalased uued näitajad
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Kuised uued näitajad
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Tänan!
Kaie Koskaru-Nelk
Peadirektori asetäitja
kaie.koskaru-nelk@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn


