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Riikliku statistika seadus §1

Riikliku statistika eesmärk on kajastada 

ühiskonna olukorda ja muutusi ning 

varustada ühiskonda rahvastiku,

sotsiaalvaldkonna, majanduse ja

keskkonna arengu seisukohalt olulise 

teabega, sealhulgas arengukavade ja 

prognooside koostamiseks, erinevate 

poliitikate kujundamiseks, teadus- ja 

rakendusuuringute tegemiseks ning 

teadmuspõhiste otsuste 

langetamiseks.
Ajaline • Päev, kuu, kvartal, aasta

Koguse-
line

• EUR, tonn, %, 
jt.

Klassifitseeriv • Maakond, liik, sugu, jt.

5 200 indikaatorit

1 000 000 000 andmekuubi elementi
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Statistikatööde ja näitajate 

osatähtsus valdkonniti, 2019

Statistikatööd maksumuse järgi Näitajad arvu järgi

8 626,3

tuhat eurot



Väljundnäitajate osatähtsus avaliku huvi 

peamise esindaja järgi, 2019

2019-2023 statistikatööde loetelu

%



Populaarsemad statistikavaldkonnad, 2018
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Statistika väljundid

 Põhinäitajad

 Valmistabelid

 Pressiteated 

 Statistikablogi

 Sotsiaalmeedia kanalid

 Kalkulaatorid

 Teemakaardid

 Interaktiivne statistika 

 Rahvusvaheline statistika

 Tellimustööd

 Infopäringud jne



Statistika andmebaas

andmebaas.stat.ee; pub.stat.ee

http://andmebaas.stat.ee/
http://pub.stat.ee/


Populaarseimad valmistabelid



653 jälgijat8713 jälgijat 291 jälgijat



Statistika kaardirakendus

kaart.stat.ee

http://kaart.stat.ee/


Nimede statistika



Väliskaubanduse rakendus

data.stat.ee

https://data.stat.ee/




eurostat – Statistics Explained ja andmebaas



Esitatud andmete kohene tagasipeegeldus

estat.stat.ee

https://estat.stat.ee/


Andmed kui erinevate meetmete alus



Ühistranspordi peatuste kättesaadavus, 2017

planeerimiseks vajalik 

töökoha asukoht

Andmed kui teenuste disaini alus

Viljandi ühistranspordi kättesaadavus, 2017



Päeva- ja öörahvastik

Eraisikute tarbimine tunnis

Kolmapäev

Allikad: 

 Eleringi andmestik

 rahvastikuregister

 töötamise register

 ja veel 24 registrit



Poliitika, programmi ja hindamise tsüklid

Allikas: Evaluation of Socio-

Economic Development – The

GUIDE (2003), www.evalsed.info



Strateegilise planeerimise ja juhtimine

EESTI 2035

SÄÄSTVA  ARENGU EESMÄRGID 

MÕJU MÕÕDIKUD

VÄLJUNDI 

MÕÕDIKUD

SISENDI/ TEGEVUSE/

TEENUSE 

MÕÕDIKUD



Statistikaseaduse paragrahv 4
(1) Riikliku statistika programm on igal aastal järgmiseks viieks 

aastaks koostatav rahvastiku, sotsiaal-, majandus- ja 

keskkonnaalaste statistikatööde loetelu, mille koostamisel 

lähtutakse riigisisestest strateegilistest arengudokumentidest 

ja rahvusvahelisest statistikavajadusest. 

(2) Statistikatöö on andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja 

analüüs statistika tegemise eesmärgil riikliku statistika programmi 

raames või programmiväliselt.

(3) Programmiväline statistikatöö on füüsiliste ja juriidiliste isikute, 

riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning rahvusvaheliste ja 

eksterritoriaalsete organisatsioonide tellimisel ja rahastamisel 

väljaspool riikliku statistika programmi tehtav statistikatöö.
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Tõetamm 

tamm.stat.ee

https://tamm.stat.ee/


Juhtimislauad (1)  juhtimislauad.stat.ee

https://juhtimislauad.stat.ee/


Juhtimislauad (2)



Analüütiku töölaud

Tööpoliitika näitajad

https://shiny.stat.ee/tooturg/



