
eSTATi kasutamine

Andmete esitamise keskkonna eSTAT tutvustus
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• eSTATi kasutajaõiguseid saab luua majandusüksuse esindusõiguslik isik 
• Taotluse esitamiseks autentige ennast eSTATi sisse logimise lehel. Seejärel 

avaneb link „Kasutajaõiguste taotlus“ 

Kasutusõiguste taotlemine ja sisse logimine



3 Taotluse esitamise leheküljel klõpsake nuppu „Esitan 
taotluse“ 



4 Peale taotluse esitamist palutakse kinnitada või täpsustada 
Teie majandusüksuse tegevusala. Klõpsake „Esitan taotluse“

• Peale taotluse esitamist avatakse automaatselt eSTATi konto



5 eSTATi kasutusõiguse taotlus teisele majandusüksusele, 
olles juba ühe üksuse eSTATi kasutaja



6 Menüü punktis „Haldan kasutajaid“ saate lisada kasutajaid

• Kasutajaid saab lisada tegevjuhi ja peakasutaja rollis 
• Klõpsake lehekülje all oleval nupul „Lisan uue andmeesitaja“
• Valige õige majandusüksus, täitke nõutavad väljad ja valige kasutaja roll



7 eSTATi sisenedes kuvatakse avaleht, kus on näha „Aktiivsed
küsimustikud“ 

• Siin kuvatakse kasutajaga seotud kõikide majandusüksuste küsimustikud
• Nool paremal avab küsimustiku perioodide nimekirja, kuvatakse nii täitmata kui ka 

täidetud perioodid 



8 Andmete esitamiseks saab kasutada ka 
majandusüksusepõhist vaadet
• Valige vasakul menüüst „Esitan andmeid“
• Kuvatakse nimekiri kõikidest majandusüksustest, kelle eest kasutajal on õigus 

andmeid esitada 
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Küsimustiku täitmine ja esitamine
• Küsimustiku perioodide loendist valige sobiv küsimustiku periood
• Küsimustiku täitmiseks valige ikoon "pliiats"
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0 Sisestage vastavale väljale väärtus. Vajutage „Salvestan“

• Hallil taustal kuvatakse mittemuudetavad väljad, näiteks autosumma
• Helesinise joonega on tähistatud väljad, kus kuvatakse eeltäitmised
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1 Muutuva pikkusega tabelis klõpsake „Lisa uus tabeli rida“
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Avaneb uue rea lisamise aken

• Andmete sisestamiseks kirjutage lahtrisse vastav kood või nimetus
• Väärtuse saab valida ka luubiikoonilt avanevast klassifikaatorist
• Kohustuslikud väljad on märgitud punase tärniga
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3 Kui väärtused on sisestatud, klõpsake „Lisa rida tabelisse“

• Seejärel saata asuda sisestama järgmist kirjet
• Rea lisamise tabeli päises kuvatakse lisatud kirjete arv 
• Kui olete sisestanud kõik read, klõpsake nupul „Sulgen“ 
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Tabelite alla laadimine
• Tabelite andmeid on võimalik üles laadida CSV ja Exceli kujul
• Selleks klõpsake tabeli paremal üleval servas laadimise ikoonil 

• Laadige alla vajalik CSV või Exceli põhi, klõpsates vastaval lingil
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Tabelite üles laadimine
• Salvestage fail oma arvutisse ja saate seal andmed faili sisestada või laadida 

raamatupidamisprogrammist
• Tabelite eSTATi laadimiseks kasutage üleslaadimise linki 
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Avaneb faili laadimise aken
• Täidetud andmetega tabeli saate üles laadida, kasutades akent „Otsi fail“
• Andmed saate küsimustikku laadida, klõpsates nupul „Laadin faili üles“
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Küsimustiku kontrollimine
• Enne kontrollimist salvestage andmed
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Avaneb kontrollimise info aken

• Avaneb kontrollimise info aken, kus kuvatakse vigade arv
• Vigade parandamiseks klõpsake nupul „Tutvun vigadega ja parandan“
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Vigade parandamine
• Vigu saab parandada, kas küsimustiku päises või küsimustikus rea sees 
• Uue Excel faili laadimine parandatud andmetega kirjutab eelmised andmed üle
• Salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti
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Juhendid ja vigade selgitus
• Juhendi nägemiseks klõpsake nupul „Vaatan rohkem“, seejärel „Vaata juhendeid“
• Tabeli pealkirjal klõpsates näete tabeli ja ridade selgitusi
• Vigases lahtris küsimärgile liikudes näeb vea selgitust
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Küsimustiku kinnitamine
• Liikuge küsimustiku viimasele lehele klõpsates lehekülje all nuppu „Edasi“
• Küsimustiku viimasel lehel klõpsake nuppu „Kinnitan“
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Küsimustiku printimine
Küsimustiku sees paremal ülemise hammasratta alt valige "Laadin alla küsimustiku PDF"
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• Majandusüksused on Eesti juriidilistes registrites registreeritud äriühingud, 
füüsilisest isikust ettevõtjad, asutused, sihtasutused ja 
mittetulundusühingud

• Kui Teie majandusüksus ei ole tegevust alustanud, on tegevuse peatanud 
või lõpetanud, ei tegele uuritava nähtusega või tegutseb hooajaliselt, saate 
alustamata või tühistatud staatuses küsimustiku vastavad perioodid 
kinnitada, klõpsates küsimustiku perioodide päises hammasratta ikoonil 

• Tühja küsimustiku kinnitamise videojuhend
• Täpsem info eSTATi ja selle kasutamise kohta on kasutusjuhendis
• Küsimuste korral aitab Teid klienditugi tel 625 9100 (E–N 8.30–16.30; R 

8.30–15.30) klienditugi@stat.ee ja statistikaameti veebilehel virtuaalne 
assistent Iti, kes oskab vastata andmeesitajate tüüpküsimustele ning 
vajadusel suunab Teie päringu klienditoele

Kasulik info

https://youtu.be/i2y18VABKWQ
https://www.stat.ee/sites/default/files/2020-07/eSTAT-juhend.pdf
mailto:klienditugi@stat.ee
https://www.stat.ee/
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Tänan!
Kertu Mits
Vanemkonsultant
Kertu.Mits@stat.ee

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


