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• Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö 20007 
“Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal)“

• Statistikatöö eesmärk on anda olulisemate majandusnäitajate põhjal ülevaade 
kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete majandustegevusest 

• Otsekohalduv õigusakt
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152), mis käsitleb Euroopa 

ettevõtlusstatistikat 

• Muud õigusaktid
• Riikliku statistika seadus

• Muud kokkulepped
• Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
• Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)

Üldine; õiguslik alus
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• Statistikaamet – sisendiks teistele statistikatöödele: sisemajanduse 
koguprodukti (SKP); hinnaindeksid; info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektor (IKT)

• Ministeeriumid: MKM, RM, MEM
• Eesti Pank
• Teadlased, majandusanalüütikud, meedia
• Eurostat, Euroopa Keskpank
• ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)

• Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Kes kasutavad andmeid?
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• Ettevõtted, v.a finants- ja kindlustusettevõtted
• Üldkogum stratifitseeritakse ettevõtte tegevusala ja tööga hõivatute arvu 

järgi
• Tööga hõivatute arvu põhjal kuuluvad vaatluse alla kõik vähemalt 20 

hõivatuga ettevõtted. Väikeettevõtete (1–19 hõivatut) hulgast tehakse 
tegevusalade ja tööga hõivatute arvu gruppide kaupa lihtne juhuslik valik

• Ettevõtete arv üldkogumis 112 700
• Ettevõtete arv valimis 11 250 (10%) 

Kellelt  kogume?
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Ettevõtte suurus 
hõivatute järgi

Üldkogum Valim Valimi % 
üldkogumist

1-9 105 138 5 829 6
10-19 4 067 1 924 47
20 ja rohkem 3 499 3 499 100
Kokku 112 704 11 252 10

Kogum ja valim ettevõtte suuruse järgi, 2021
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• Müügitulu (tegevusalati erinev: põllundus, metsandus, jahindus; tööstus; 
ehitus; kaubandus; transport; majutus ja toitlustus; teenindus)

• eStat’is kuvatakse ettevõttele tema põhitegevusalale vastav müügitulu 
jaotus

• Kulud
• Varud
• Investeeringud (NB! näidata ainult aruandekvartalis tehtud ostud ja 

parendused)
• Hõivatute arv ja töötunnid

https://www.stat.ee/et/kusimustikud/majandustegevus-2021-kvartal

Mida kogume?

https://www.stat.ee/et/kusimustikud/majandustegevus-2021-kvartal
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• Sama aruande eelmine periood (varud)
• Aruandelt “Tööstus” kuu (müügitulu, varud) 

„Palk ja tööjõud“ kuu (palk, sotsiaalmaksed, 
töötajad, tunnid)

• Maksu- ja Tolliameti andmed: käibedeklaratsiooni (KMD) ning tulu- ja 
sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja 
töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) andmed.

• Liiklusregister- info mootorsõidukite arvelevõtmise kohta
• Eeltäidetakse ainult „Alustamata“ või „Tühistatud“ seisus aruandeid

Eeltäitmine eStat-is
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• Eeltäitmist ei toimu, kui:
• aruanne on eStat-is juba salvestatud või kinnitatud
• ettevõte pole esitanud Statistikaametile kõigi kolme kvartalikuu 

andmeid („Tööstus“; „Palk ja tööjõud“)
• ettevõte pole esitanud Maksu- ja Tolliametile kõigi kolme kvartalikuu 

andmeid
• ettevõte kuulub käibemaksugruppi (KMD) 

Eeltäitmine eStat-is (2)
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Küsimustik eSTAT-is



1
0

• Andmete esitamise kohustust saab kontrollida kodulehelt
https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus
• Andmed tuleb esitada

• kvartali kohta
• hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 21. kuupäevaks 

• Andmete esitamise võimalused    https://estat.stat.ee
• eSTAT so elektrooniline andmeedastuskanal, mille kaudu saab turvaliselt esitada 

riiklike statistikatööde jaoks kogutavaid andmeid
• Juhul kui Teil pole võimalik andmeid tähtajaks esitada või

• ettevõte pole tegevust alustanud
• on tegevuse peatanud; tegevus on hooajaline
• on likvideeritud

• tuleb sellest Statistikaametile teada anda:
• teha vastav märge eStat’is
• saata e-kiri klienditugi@stat.ee
• võtta ühendust telefoni teel +372 625 9100 

Millal peab aruande esitama ja kuidas?

https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus
https://estat.stat.ee/
mailto:klienditugi@stat.ee
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• Sisendandmed kontrollitakse ja vajadusel parandatakse vastavalt reeglitele: 
kontrollitakse üldkogumi kaetust ja vastamismäära, kontrollitakse andmete 
sisemist sidusust, võrreldakse eelnenud perioodide ja teiste andmetega

• Arvutatakse kaalud statistilistele üksustele, mida kasutatakse valikuuringu 
andmete laiendamiseks üldkogumile. Laiendusteguriks võetakse vastava kihi 
üldkogumi ja vastanud üksuste arvu suhe. Aruande esitamata jätnud ettevõtte 
andmete kompenseerimiseks kasutatakse kaalude ümberarvutamist

• Puuduvate või ebausaldusväärsete andmete korral kasutatakse hinnangute 
imputeerimist vastavalt etteantud eeskirjadele. Mittevastanud vähemalt 20 
hõivatuga ettevõtete ja oluliste väiksemate ettevõtete andmed asendatakse 
administratiivandmete, eelnenud perioodi või olemasolevate lühiajastatistika 
andmetega

• Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub 
andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste 
mõõdikute (nt keskmine, mediaan, dispersioon jne) arvutamine

• Klassifikaator: Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)
• Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab 

lisanäitajate arvutamist (nt toodang, lisandväärtus jms)

Statistiliste andmete koostamine
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• Avaldamiskalender SA kodulehel: https://www.stat.ee/et/kalender
• Andmed avaldatakse 55-60 päeva pärast aruandekvartali lõppu statistika 

andmebaasis  https://andmed.stat.ee/et/stat valdkonna „Majandus“ all
• Ettevõtete majandusnäitajad
• Ehitus
• Infotehnoloogia  ja side
• Sisekaubandus
• Teenindus
• Transport
• Turism, majutus ja toitlustus
• Tööstus

• Pressiteade „Ehitus” 
• Juhtimislaudade rakendus https://juhtimislauad.stat.ee
• Uudised ja blogilood https://www.stat.ee/et/uudised
• Valdkondlik statistika https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad

Andmete avaldamine

https://www.stat.ee/et/kalender
https://andmed.stat.ee/et/stat
https://juhtimislauad.stat.ee/
https://www.stat.ee/et/uudised
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad
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• https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database

Andmete avaldamine Eurostati andmebaasis

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/data/database
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Tänan!
Merike Sinisaar
Juhtivanalüütik
merike.sinisaar@stat.ee

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