
eSTATi kasutajatingimused 

Tegevjuht 

Tegevjuht on isik, kes teeb juriidilise isiku (majandusüksus, ettevõte või asutus) eest toiminguid ja 
tehinguid ning vastutab statistilise andmete esitamise eest. Tegevjuht tagab, et andmed on esitatud 
küsimustikul märgitud tähtpäevaks. Andmete esitamise kohustuse sätestab riikliku statistika seadus. 
Tegevjuht on kas ise või määrab majandusüksuse peakasutaja. 

Tegevjuhil on õigus 

• näha ja muuta kõiki majandusüksuse, ettevõtte või asutuse andmeid 

• määrata, kellel majandusüksuses, ettevõttes või asutuses on juurdepääs eSTATi 
süsteemile  ja kes andmetele ligi pääseb 

• lisada, blokeerida/aktiveerida ja kustutada kasutajaid 

• muuta kasutajate kontaktandmeid, hallata nõusolekulehti  

Tegevjuhil on kohustus 

• tagada kõigi enda ja oma volitatud kasutajate eSTATis tehtavate toimingute õiguspärasus 

• blokeerida või kustutada mitteaktiivsed andmeesitajad (lahkunud töötajad) eSTATi 
kasutajate  hulgast 

• uuendada majandusüksuse kontaktandmeid, kui need on muutunud 

• iga aasta alguses (soovitavalt kuni 15. jaanuar) vaadata üle kasutajate õigused ja 
vajadusel  neid täiendada või muuta 

Tegevjuht saab ennast kasutajate hulgast blokeerida, uus tegevjuht peab sellisel juhul esitama uue 
eSTATi kasutajaõiguste taotluse. 

Peakasutaja 

Peakasutaja on isik, kelle määrab majandusüksuse esindusõiguslik isik ja kes vastutab 
majandusüksuse statistiliste andmete esitamise eest. Andmed tuleb esitada küsimustikul 
märgitud  tähtpäevaks. Andmete esitamise kohustuse sätestab riikliku statistika seadus. 

NB! Majandusüksusel saab olla ainult ÜKS eSTATi peakasutaja, kes on edaspidi Statistikaameti 
koostööpartner andmete esitamisel. Majandusüksuse peakasutaja annab õigusi teistele kasutajatele. 

Peakasutajal on õigus 

• näha ja muuta kõiki majandusüksuse andmeid 

• määrata, kellel majandusüksuses on juurdepääs eSTATi süsteemile ja kes millistele 
andmetele ligi pääseb 

• lisada, blokeerida/aktiveerida ja kustutada kasutajaid 

• muuta kasutajate kontaktandmeid 
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 Peakasutajal on kohustus 

• omada ülevaadet kõigist tema volitatud kasutajate toimingutest eSTATis 

• blokeerida või kustutada mitteaktiivsed andmeesitajad (lahkunud töötajad) eSTATi 
kasutajate    hulgast 

• uuendada kontaktandmeid, kui need on muutunud 

• iga aasta alguses (soovitavalt kuni 15. jaanuar) vaadata üle kasutajate õigused ja 
vajadusel       neid täiendada või muuta 

Peakasutaja saab ennast kasutajate hulgast blokeerida, uus tegevjuht peab sellisel juhul esitama uue 
eSTATi kasutajaõiguste taotluse. 

Andmeesitaja ja piiratud õigustega andmeesitaja 

Andmeesitaja on isik, kelle peakasutaja on määranud eSTATis andmete esitajaks. 

Andmeesitajal on kohustus esitada talle määratud aruanded aruandevormil märgitud tähtajaks.           
Andmete esitamise kohustuse sätestab riikliku statistika seadus. 

Andmeesitajal on õigus 

• näha ja muuta kõiki talle määratud küsimustikke ja andmeid 

• muuta enda isikuandmeid 

• muuta enda kontaktandmeid 

Parooliga andmeesitaja 

Parooliga andmeesitaja on isik, kellele Statistikaamet annab majandusüksuse juhi nõusolekul parooli        
teatud andmete esitamiseks. 

Parooliga andmeesitajal on õigus 

• näha ja muuta enda esitatud andmeid 

• muuta enda kontaktandmeid 

Parooliga andmeesitajal on kohustus esitada talle määratud küsimustikuga andmed 
küsimustikul           märgitud tähtpäevaks. Andmete esitamise kohustuse sätestab riikliku statistika 
seadus. 
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