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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.
Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.
Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.
KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED
Tabel 1. TOOTJAHIND
Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Salvesta rida “,
lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea numbril – avaneb
andmete parandamise aken.
Teie ettevõttel palume leida TTL-i toote/teenuse grupid, milliste kohta esitada andmeid, järgnevalt lingilt: http://www.stat.ee/andmeteesitamise-kohustus
Jaanuarikuus on veebis eeltäidetud veerud 1, 2 ja 8 ning veebruarist alates iga kuu ka veerud 3, 4, 6, 7 ja 10.Palume kontrollida üle
eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada ning täita hindade väljad. Vaatlusaluse toote/teenuse tootmise lõpetamisel või esinduslikkuse
minetamisel ettevõtte toodangus asendage see võimalikult samalaadsega (nt sama TTL koodi piires) ning asenduse põhjendus kirjutage
märkuste lahtrisse ja uus toode/teenus lisage uuele reale. Kui toote/teenuse hind erineb oluliselt eelmise kuu hinnast, palume lühidalt
märkida märkuste lahtrisse hinnamuutuse põhjused (siis ei pea Teiega täiendavalt ühendust võtma).
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

1/1

Toote kood

PI_P_01

1/2

Toote koodi
lühikirjeldus

PI_P_01
_A

1/3

Toote nimetus

PI_PXM_
02

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Toote kood – tööstustooted ja -teenused on liigitatud
tööstustoodete loetelu (TTL) alusel, mis on Euroopa
Ühenduse tööstustoodete klassifikaatori TTN Eesti riigisisene
versioon, kus igale tootele või teenusele on omistatud 11kohaline kood. TTL on mõnevõrra detailsem kui TTN
lähtuvalt Eesti majanduse eripärast. Tööstustoodete loetelu
asub Statistikaameti veebilehel rubriigis "Esita andmeid /
Klassifikaatorid".
Toote koodi lühikirjeldus – täidab Statistikaamet.

Tööstustood
ete loetelu
2020

Toote nimetus – tootegruppi esindama valitud toote/teenuse
kohta märgitakse küsimustikku nimetus ja nii täpne kirjeldus
(mudel, tüüp, artikkel vms), et toodet/teenust oleks võimalik
eksimatult identifitseerida. Vaatlusaluse toote/teenuse

Tekst

Tekst

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

2022-03,
2022-04,
2022-05,
2022-06,
2022-07,
2022-08,
2022-09,
2022-10,
2022-11,
2022-12

Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Tootjahind
Esitatakse: 6. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Küsimustiku kood: 13072022

lk 2/4

1/4

Toote kirjeldus

PI_PXM_
03

1/5

Märkus

1/6

Mõõtühik

1/7

Riik (arve saaja)
aruandekuul

PI_PXM_
04
PI_PXM_
05
PI_PX_0
6

1/8

Kauplemispiirkond
(k.a Eesti)

PI_PXM_
071

1/9

Ühiku hind
aruandekuul

PI_PXM_
08

1 / 10

Ühiku hind
eelmisel kuul

PI_PXM_
09

tootmise lõpetamisel või esinduslikkuse minetamisel ettevõtte
toodangus asendatakse see võimalikult samalaadsega (nt
sama TTL koodi piires) ning asenduse põhjendus kirjutatakse
märkuste lahtrisse.
Toote kirjeldus – toote/teenuse nii täpne kirjeldus (mudel,
tüüp, artikkel vms), et seda oleks võimalik eksimatult
identifitseerida.
Selgitav märkus, täpsustus, selgitus

Tekst
Tekst

Mõõtühik – vaatlusaluse toote/teenuse puhul kasutatav
olulisem mõõtühik (nt tonn, tk, m³, tund jne).
Riik (arve saaja) aruandekuul – riik valitakse ettevõtte
müügitulus olulise tähtsusega riikide hulgast. Riigid on
liigitatud riikide ja territooriumite klassifikaatori (RTK) alusel.
Euroala ja mitteeuroala riigid näidatakse eraldi. Euroala riigid
on Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia,
Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal,
Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia ja Soome.
Kauplemispiirkond – Eesti, euroala või mitteeuroala.

Tekst

Ühiku hind aruandekuul – Eesti turule müüdud toote/teenuse
hind aruandekuu 15. päeval või sellele järgneval tööpäeval
väljastatud arvetel või kooskõlastatult Statistikaametiga
kuukeskmine hind ilma käibemaksuta ning hinnale lisatud
kuludeta (transpordikulud jt). Euroala ja mitteeuroala
(väljapoole Eestit) turule müüdud toote/teenuse hind
aruandekuu 15. päeval või sellele järgneval tööpäeval
väljastatud arvetel või kooskõlastatult Statistikaametiga
kuukeskmine hind. Eurodesse ümberarvestamisel
kasutatakse aruandekuu keskmist või aruandekuule
eelnenud kuu viimase päeva kurssi.
Ühiku hind eelmisel kuul – Eesti turule müüdud toote/teenuse
hind eelmise kuu 15. päeval või sellele järgneval tööpäeval
väljastatud arvetel või kooskõlastatult Statistikaametiga
kuukeskmine hind ilma käibemaksuta ning hinnale lisatud
kuludeta (transpordikulud jt). Euroala ja mitteeuroala
(väljapoole Eestit) turule müüdud toote/teenuse hind eelmise
kuu 15. päeval või sellele järgneval tööpäeval väljastatud
arvetel või kooskõlastatult Statistikaametiga kuukeskmine
hind. Vajaduse korral täpsustatakse eelmisel kuul esitatud
hind. Toote/teenuse asendamisel lisatakse uue toote/teenuse
hind eelmisel kuul.

Positiivne
reaalarv
(0,4)

Riikide ja
territooriumi
de
klassifikaato
r 2021 2T
koos
euroalaga
kauplemispr
k_3L

2022-02,
2022-03,
2022-04,
2022-05,
2022-06,
2022-07,
2022-08,
2022-09,
2022-10,
2022-11,
2022-12

Positiivne
reaalarv
(0,4)

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.
Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

Muutuja
kood

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Selgitus

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Tootjahind
Esitatakse: 6. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Küsimustiku kood: 13072022

lk 3/4
/

Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

/

Küsimuste
sõnastused

TAGASI
S_2

/

Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused
Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid
Küsimustiku
eeltäitmine

TAGASI
S_3

eStati
kasutusmugavus

TAGASI
S_9

/

/
/

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L
rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

TAGASI
S_8

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L
rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

Muutuja
kood

Selgitus

TAGASI
SY_1

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Ettepanekud ja
kommentaarid

Muutuja
kood

TAGASI
S_TESS
T

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Tekst

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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LOENDID / KLASSIFIKAATORID
Loendi/klassifikaatori nimetus: kauplemisprk_3L
Elemendi
kood
1014
233
919

Elemendi nimetus
Mitteeuroala
Eesti
Euroala

Mõõtühik

Selgitus

Euroala ehk eurotsoon on ala, kus kehtib Euroopa Liidu
ühisraha euro.

