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• Linn-maa defineerida asulate mitte haldusüksuste põhiselt, kasutades rahvastikuandmeid 

ruutkaardi alusel

• Asulad liigitada kolmeks: 

 linnaline ala (keskus) – asulad, mille elanikest >50% elab omavahel kokku puutuvates 

ruutudes, kus omakorda igas ühes elab vähemalt 1000 inimest ja neis kokku vähemalt 5000

inimest; 

 osaliselt linnastunud ala (väikelinn/linnalähisala) – asulad (v.a. linnalised keskused), mille 

elanikest >50% elab omavahel kokku puutuvates ruutudes, kus omakorda igas ühes elab 

vähemalt 200 inimest ja neis kokku vähemalt 5000 inimest; 

 maaline ala (maa-asula) – kõik ülejäänud asulad (mille elanikest >=50% elab väljaspool 

ülalnimetatud ruutusid)

• Asulate jaotus fikseerida edaspidi EHAKis 

• Linn-maa jaotus kaasajastada edaspidi teatud perioodi tagant (st. mitte iga-aastaselt vaid 

nt 5 aasta möödudes)
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Asulate jaotuse tööversioon



NUTS piirkonnad

 Kas Eestis on vajalik ja otstarbekas moodustada kaks NUTS-i 2. taseme 

piirkonda ja kas on vajalik muuta NUTS-i 3. taseme piirkondade piire 

rohkem kui haldusreformist tingitud? Töörühm leiab, et nendele 

küsimustele vastamine ei kuulu töörühma kompetentsi.

Mihkel Servinski11.08.2020



Rahvastikustatistika
 Piirkondliku statistika koguselisi muutujaid oli arutluse all 18. Väärib märkimist, et rahvaarv ning rahvaarv soo ja 

vanuse lõikes olid ühed vähestest näitajatest, mille vajalikkuses kõik arvamuse esitajad veendunud olid. Viie 

koguselise muutuja osas (abiellunute arv, abielude arv, surnult sündinute arv, abortide arv, imikusurmade arv) leidis 

töörühm, et nende tootmine piirkondlikus lõikes pole pigem vajalik. Eriarvamusele ei jäänud ükski töörühma liige. 

Lisaks leidis töörühm, et kahe koguselise muutuja juures (elussündinute arv, surnute arv) pole vajalik kõikide 

klassifitseerivate tunnuste osas töötluse tegemine.

 Tehti ettepanek lisada loetellu kaks koguselist näitajat: summaarne sündimuskordaja ja sündimuse vanuskordaja. 

Ettepanek leidis toetust.

 Tehti ettepanek lisada kolmele koguselisele muutujale (sisserännanute arv, väljarännanute arv, elussündinute arv) 

klassifitseerivaid tunnuseid. Ühist seisukohta ei kujunenud. Tunnused on protsesside jälgimiseks vajalikud, aga kas 

piirkondlikul tasemel, selles ei oldud veendunud. Toetati ettepanekut, et sisserännanute arv avaldatakse ka 

lähteomavalitsusüksuste lõikes.

 Valdavalt sooviti näitajaid saada omavalitsusüksuste lõikes, sh eraldi linnad asustusüksustena ja lõikes linn-maa.

 Juhiti tähelepanu asjaolule, et põhilised rahvastikuandmed (rahvaarv soo ja vanuse lõikes) võiksid olla ka 

asustusüksuste lõikes.

 Praktiliselt kõiki näitajaid sooviti saada aasta kohta. Erandiks vaid andmed sisse- ja väljarände kohta, mis võiksid 

olla kvartaalsed. 

 Töörühm on seisukohal, et Statistikaamet peaks perioodiliselt, mitte harvem kui kord viie aasta jooksul, koostama 

rahvastikuprognoose maakondade ja suuremate omavalitsusüksuste kohta. Soovitav on anda sama sammuga 

hinnanguline rahvaarvu muutus kõikide omavalitsusüksuste kohta.

 Juhiti tähelepanu sellele, et osade piirkondliku rahvastikustatistika näitajate vajadusele leiab tuge Rahva tervise 

seaduse paragrahvidest 10 ja 11 ning KoKSi paragrahvist 373.
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Üldised tähelepanekud

 Tekkis hea tööõhkkond. Leiti, et on otstarbekas jätkata. 

 Statistikaameti suuremat rolli riikliku andmekorralduse 

koordineerimisel peeti ülimalt vajalikuks.

 Leiti, et Statistikaameti suund suurendada riiklikes arengudokumen-

tides püstitatud eesmärkide täitmise jälgimise suurendamist on kiidu-

väärne. Piirkondliku statistika kontekstis – Eesti regionaalarengu 

strateegia, maakondade arengukavad, kohalike omavalitsuste 

arengukavad (?)

 Aegridade ümberarvutamine tulenevalt haldusreformist on oluline.

 Väga oluline on sisuliselt täpsete andmete esitamine ehk piirkondlik 

statistika mitte juriidiliste aadresside vaid toimlate lõikes.

 Millal peaksime hakkama andma statistikat kanepikasvatuse kohta 

maakondades?
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Aitäh, et kuulasite!

Mihkel Servinski15.12.2015
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