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Jrk Uus kuup Vanad kuubid Pealkiri

HÕIVATUD JA PALGATÖÖTAJAD

1 TT0200 TT0200; TT0250 Hõivatud ja palgatöötajad tegevusala järgi

2 TT02001 TT02001; TT02501 Hõivatud ja palgatöötajad tegevusala järgi (arv, 
standardviga, suhteline standardviga)

3 TT0201 TT0201; TT0251; TT0202; 
TT0252; TT0203; TT0204

Hõivatud ja palgatöötajad isikute rühma (sugu, vanuserühm, 
elukoht, rahvus) ja tegevusala järgi

4 TT0205 TT0205; TT0253; 
TT02051; TT02531

Hõivatud ja palgatöötajad tööandja liigi ja tegevusala järgi

5 TT206 TT206; UUS (kvartalid 
alates 2018 juurde)

Hõivatud soo ja tööandja liigi järgi (kvartalid)

6 TT207 TT207; TT254; TT208; 
TT255; TT473; TT474

Hõivatud ja palgatöötajad soo, isikute rühma (elukoht, 
rahvus) ja majandussektori järgi (kvartalid)

7 TT209 TT209; TT256 Hõivatud ja palgatöötajad vanuserühma ja 
majandussektori järgi

8 TT210 TT210; TT257; TT2101; 
TT2571

Hõivatud ja palgatöötajad elukoha, tööandja liigi ja 
majandussektori järgi

9 TT2109 TT2109; TT2579 Hõivatud ja palgatöötajad ametiala järgi

10 TT2119 TT2119; TT2589; TT2129; 
TT2139; TT2149

Hõivatud ja palgatöötajad isikute rühma (sugu, vanuserühm, 
elukoht, rahvus) ja ametiala pearühma järgi

11 TT2158 TT2158; TT2159 Hõivatud tööandja liigi ja ametiala pearühma järgi

12 TT217 TT217; TT218; TT219; 
TT477

Hõivatud isikute rühma (sugu, elukoht, rahvus) ja 
hõivestaatuse järgi (kvartalid)

13 TT220 TT220; TT260; TT221; 
TT478

Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl soo, isikute rühma 
(vanuserühm, elukoht, rahvus, perekonnaseis) ning täis- ja 
osaajaga töötamise järgi (kvartalid)

14 TT222 TT222; TT261 Hõivatud ja palgatöötajad põhitööl soo, majandussektori 
ning täis- ja osaajaga töötamise järgi

15 TT223 TT223 Osaajatöötajad põhitööl soo ja osaajatöö põhjuse järgi

16 TT224 TT224 12 viimase kuu jooksul töö leidnud hõivatud soo ja 
töösaamisviisi järgi

17 TT225 TT225 Hõivatud soo, tööandja liigi ja ettevõtte/asutuse töötajate 
arvu järgi

18 TT226 TT226 Hõivatud soo ja põhitöö kestuse järgi

19 TT227 TT227 Ajutise tööga hõivatud soo ja ajutise töö põhjuse järgi

20 TT228 TT228 Uuringunädalal ajutiselt töölt puudunud soo ja puudumise 
põhjuse järgi

21 TT229 TT229 Hõivatud soo, väljaspool tavapärast tööaega töötamise 
viisi ja sageduse järgi

As of 15 February 2021, tables indicated under the heading “Vanad tabelid” (Old tables) are no longer updated in 
the statistical database at andmebaas.stat.ee. The few tables that will still be updated are highlighted in green.
Some tables have been combined: the codes of old tables are under “Vanad tabelid” (Old tables) and the new 
codes of the combined tables are under the heading “Uus tabel” (New table). The tables under “Uus tabel” (New 
table) will be published in the statistical database at andmed.stat.ee.

http://andmebaas.stat.ee
http://andmed.stat.ee


2

Jrk Uus kuup Vanad kuubid Pealkiri

22 TT230 TT230 Hõivatud soo ja töölkäimise viisi järgi

23 TT231 TT231 Hõivatud soo ja põhitöökoha kauguse järgi elukohast

24 TT232 TT232; TT233 Keskmine põhitöökoha kaugus elukohast ning 
põhitöökohale jõudmise aeg soo ja töölkäimise viisi järgi

25 TT234 TT234 Hõivatud elukoha, soo ja põhitöökoha asukoha järgi

26 TT235 TT235 Hõivatud isikute rühma (elukoht, rahvus), soo ja kõrvaltöö 
olemasolu järgi

27 TT236 TT236 Kõrvaltöödega hõivatud soo ja esimese kõrvaltöö 
majandussektori järgi

28 TT2369 TT2369 Kõrvaltöödega hõivatud esimese kõrvaltöö ametiala 
pearühma järgi

29 TT238 TT238 Kõrvaltöödega hõivatud soo ja esimese kõrvaltöö 
hõivestaatuse järgi

30 TT241 TT241; TT498 Hõivatud elukoha, piirkonna, maakonna ja majandussektori 
järgi (kvartalid)

31 TT2419 TT2419; TT4989 Hõivatud soo, piirkonna, maakonna ja ametirühma järgi 
(kvartalid)

32 TT243 TT243 Hõivatud soo, maakonna ja tööandja liigi järgi

33 TT244 TT244 Hõivatud tegevusala ja isikute rühma (rahvus, eesti keele 
oskus,  kodakondsus jm) järgi

34 TT245 TT245 Hõivatud ametiala pearühma ja isikute rühma (rahvus, eesti 
keele oskus,  kodakondsus jm) järgi

35 TT246 NB! UUS Hõivatud välismaal töökoha riigi ja tegevusala järgi 
(kvartalid)

36 TT262 TT262 Palgatöötajad soo, elukoha ja töösuhte liigi järgi

37 TT263 TT263 Palgatöötajad soo ja vahetustega töötamise järgi

TÖÖTUD

1 TT3510 TT3510 Töötud soo ja soovitava brutopalga järgi

2 TT352 TT352 Palgatööd otsivad keskeri- ja kõrgharidusega töötud soo ja 
otsitava töö haridustasemele vastavuse järgi

3 TT353 TT353 Töötud soo ja viimase töökoha majandussektori järgi

4 TT3539 TT3539 Töötud viimase töökoha ametiala pearühma järgi

5 TT43 TT43; TT430; TT431; 
TT432; TT441

Töötud töötusperioodi kestuse ja isikute rühma (sugu, 
vanuserühm, elukoht, rahvus) järgi (kvartalid)

6 TT433 TT433 Töötud soo ja töötuseelse seisundi järgi

7 TT434 TT434 Töötud soo ja tööotsimisviisi järgi

8 TT435 TT435 Töötud soo ja peamise elatusallika järgi

9 TT436 TT436; TT437; TT438; 
TT439

Töötud isikute rühma (vanuserühm, elukoht, rahvus, 
perekonnaseis), soo ja toimetuleku järgi

10 TT44 TT44 Töötud isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, rahvus) 
ja töötukassasse pöördumise järgi

11 TT440 TT440 Töötud soo ja töötukassasse pöördumata jätmise põhjuse 
järgi

12 TT443 TT443 Töötuse määr maakonna järgi (3 aasta libisev keskmine)

13 TT70 TT70 Töötuse määr isikute rühma (rahvus, sünniriik, keeleoskus 
jm) järgi
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14 TT71 TT71 Töötud isikute rühma (rahvus, sünniriik, keeleoskus jm) ja 
töötusperioodi kestuse järgi

MITTEAKTIIVSED

1 TT45 TT451; TT4511; TT452; 
TT4512; TT4513

Mitteaktiivsed isikute rühma (sugu, vanuserühm, elukoht, 
rahvus) ja mitteaktiivsuse põhjuse järgi (kvartalid)

2 TT4514 TT4514 Mitteaktiivsed vanuserühma, soo ja peamise elatusallika 
järgi

3 TT4515 TT4515; TT4516; TT4517; 
TT4518

Mitteaktiivsed isikute rühma (vanuserühm, elukoht, rahvus, 
perekonnaseis), soo ja toimetuleku järgi

4 TT453 TT453; TT455 Mitteaktiivsed vanuserühma, piirkonna ja maakonna järgi 
(kvartalid)

5 TT454 TT454 15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse ja 
isikute rühma (rahvus, sünniriik, keeleoskus jm) järgi

6 TT456 TT456 15-74-aastased mitteaktiivsed peamise elatusallika ja 
isikute rühma (kodune keel, sünniriik, eesti keele oskus jm) 
järgi

TÖÖTURU ÜLDANDMED

1 TT330 TT330; TT331; TT461; 
TT462; TT469

15-aastaste ja vanemate hõiveseisund soo ja vanuserühma 
järgi (kvartalid)

2 TT332 TT332; TT333; TT335; 
TT336

15-74-aastaste hõiveseisund isikute rühma (vanuserühm, 
elukoht, rahvus, perekonnaseis,  kodakondsus) ja soo järgi

3 TT3321 TT3321; TT3331; TT463; 
TT464

15-74-aastaste hõiveseisund standardvigadega isikute 
rühma (elukoht, rahvus) ja soo järgi (kvartalid)

4 TT4645 TT4645; TT4646; TT4647; 
TT50

15-74-aastaste hõiveseisund piirkonna, maakonna ja 
vanuserühma järgi

5 TT4661 TT4661; TT4662; TT4663; 
TT465; TT466; TT468; 
TT239; TT240; TT497

Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive 
määr piirkonna, maakonna ja isikute rühma (sugu, 
vanuserühm, elukoht) järgi (kvartalid)

6 TT467 TT467 15-74-aastaste hõiveseisund standardvigadega piirkonna 
järgi (kvartalid)

7 TT51 TT51; TT52; TT53 Tööpuuduse lisanäitajad isikute rühma (sugu, vanuserühm, 
elukoht, rahvus, haridustase) järgi

8 TT54 TT54; TT57 Eesti tööjõu-uuringu vastamismäär maakonna järgi 
(kvartalid)

9 TT55 TT55 Mitteaktiivsed töösoovijad mitteaktiivsuse põhjuse järgi

10 TT56 TT56 15-74-aastased töötud ja mitteaktiivsed toimetuleku ja 
isikute rühma (rahvus, sünniriik, keeleoskus jm) järgi

Avaldamine andmed.stat.ee
15. veebr: hõivatud (37), töötud (14), mitteaktiivsed (6), tööturu üldandmed (10); kokku 67

http://andmed.stat.ee

