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Sissejuhatus
.Stat on statistiline platvorm, mis võimaldab otsida ja kasutada andmeid statistika andmebaasis.
Statistika andmebaasis esitatakse riiklikku statistikat. Andmebaas on jaotatud valdkonniti järgmiselt:
keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu, lõimumine ja säästev areng. Rahva ja eluruumide loenduse
ning põllumajandusloenduse andmed esitatakse eraldi. Iga valdkond jaguneb omakorda
alamvaldkondadeks. Andmebaas on eesti ja inglise keeles.
Andmebaasis saab:






kiire ja lihtsa ligipääsu statistikale kogu ööpäeva jooksul iga päev;
peale värskete andmete kasutada ka varasemate perioodide andmeid;
valida tabelitest vaid vajalikke andmeid: valige elemente ja kohandage tabeli ülesehitust;
vaadata valitud andmeid arvutiekraanil ja salvestada neid oma arvutisse eri vormingus (Excel,
PC-Axis, HTML jne. Kuni 100 000 lahtrit Excelis ja 1 000 000 lahtrit CSV-vormingus);

 vaadata üksikasjalikke metaandmeid metoodika ja allikate kohta.
Andmebaasi uuendamise kuupäevadega saab tutvuda avaldamiskalendris. Statistika andmebaas
uueneb avaldamiskalendris toodud kuupäeval kell 8. Andmebaasi kasutamiseks ei pea registreeruma
kasutajaks.

.Stati kontseptsioon
.Stati kasutamise teeb mugavamaks järgnev:






info on esitatud teema, andmestiku, dimensiooni, muutujate ja aegrea järgi;
metaandmeid hoitakse andmestiku tasemest lahtri tasemeni;
andmete ja lahtrite puhul rakendatakse nn lippe;
olemas on otsimootor.

Andmete esitus
Andmestikud
Statistilised andmed esitatud andmestikena. Tabel on numbriliste väärtuste kogum, mis on seotud
tekstiga. Ühes andmestikus jagavad kõik väärtused samu dimensioone.
Dimensioonid
Igal tabeli dimensioonil on oma nimetus. Maakond ja aasta on kaks peamist dimensiooni. Dimensioone
saab esitada kas lineaarselt või hierarhiliselt, kui dimensioonil on alamrühmi.
Elemendid
Igas dimensioonis on varem määratud elementide loend. Näiteks: riigi dimensioonis on elemendid eri
riigid.
Metaandmed
Metaandmed on kvalitatiivsed andmed, mis kirjeldavad .Statis avaldatud empiirilisi andmeid. Neid saab
näha andmestike, dimensioonide ja elementide kohta.
Lipud
Lipp on täht, mis kuvatakse numbri kõrvale nendesse lahtritesse, mille kohta lipp käib. See on
kvalitatiivne märge, mis kordub andmestikus mitme väärtuse juures. Legend kuvatakse tabeli all ja see
selgitab iga tabelis esineva lipu tähendust. Lipud iseloomustavad andmete omadusi, nt
konfidentsiaalne, esialgne, hinnanguline.
Vaade
Vaade on eeldefineeritud andmete väljavõtt suuremast andmestikust, et tuua esile teatud teemaga
seotud andmed. Vaateid saab kasutada kõigis andmestikes.
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Avaleht
Kasutusmugavuse tagamiseks valige täisekraani vaade eraldusvõimega vähemalt 1024x768 pikslit.
Andmebaasi avalehelt saab andmeid otsida mitut moodi:

 otsing võtmesõna järgi andmebaasiüleselt;
 valdkondade sirvimine;
 otsing võtmesõna järgi valdkonnapõhiselt.

Keelevalik
Veebilehte ja andmeid on võimalik vaadata nii eesti kui ka inglise keeles. Keele muutmiseks vajutage
ekraanil paremal üleval nurgas asuvat keelenuppu.
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Andmeotsing
Sisesta võtmesõnad andmebaasi ekraani paremal üleval nurgas asuvasse otsingulahtrisse. Sisestatud
võtmesõnu otsitakse andmestike, dimensioonide ja elementide nimetustest ning metaandmetest.
Seejärel kuvatakse otsingutulemuste loend, kus on mh link andmestikule, kust võtmesõnad leiti, samuti
üksikasjad võtmesõnade esinemise kohta andmestikus. Andmestiku avamiseks klõpsake lingil.

Märkus: Pärast lingile klõpsamist ei ole enam võimalik otsingutulemuste lehele naasta. Kui soovite
klõpsata veel mõnel lingil, siis tuleb otsingut korrata.
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Andmeotsing valdkondade sirvimise kaudu
Valdkonna juures klõpsake valdkonna nimetusel, seejärel alamvaldkonna nimetusel kuni leiate soovitud
andmestiku.
Andmestiku nimetuse ees on tabeli kujutis. Kui klõpsate andmestikul, siis avaneb tabeli vaikevaade.
Seda vaadet on võimalik kohandada (vt järgmist punkti).
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Otsing valdkonna loendist
Sisestage võtmesõna valdkondade paneeli ülaosas asuvasse otsingulahtrisse, et otsida korraga
kõikidest valdkondadest.
Kollasega on esile tõstetud kõik need andmestikud, milles on võtmesõna.
Otsingu kordamiseks klõpsake otsingulahtrist paremal asuval nupul „Lähtesta“ ja sisestage uus
võtmesõna otsingulahtrisse.
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Tabeli võimaluste kasutamine
Andmestikul klõpsates avaneb tabeli vaikevaade. Tabeli ülaosas on ära toodud võimalused
olemasoleva andmevaliku muutmiseks.

 Kohanda – võimaldab valida iga dimensiooni jaoks elemente, muuta tabeli ülesehitust ja tabeli
suvandeid.

 Ekspordi – võimaldab valitud andmeid salvestada ja alla laadida MS Exceli, CSV-, PC-Axise või
SDMX-vormingus.

Dimensioonide ja elementide valimine
Tabeli ülaosas asuval nupul „Kohanda“ klõpsates avaneb rippmenüü, kust võtke valikunupp. Sealt
menüüst saate valida vähemalt ühe elemendi igast dimensioonist.

Elementide valimiseks või valiku tühistamiseks klõpsake elemendist vasakul oleval kastil. Kui elemendil
on alamkategooria, siis ilmub elemendi nime ette pluss- või miinusmärk. Seda klõpsates saate
alamkategooria elemente peita või välja tuua.
Kui klõpsate nuppu „Vaata andmeid“, siis kinnitate elementide valiku selle dimensiooni jaoks ja näete
muudetud tabelit vastavalt uuele valikule.
STATISTIKAAMET
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Teine võimalus on enne uue tabeli vaatamist jätkata pärast ühe dimensiooni elementide valimist teiste
dimensioonide muutmist. Need on ära toodud hüpikakna „Kohanda valikut“ ülaosas.
Samuti saate valiku kohandamise hüpikaknas elemente otsida, trükkides võtmesõna soovitud
dimensiooni otsinguaknasse.
Kuvatakse kõik elemendid, milles on otsingusõna.

Ajavahemiku valik
Kõik valitud andmestiku puhul saadaolevad perioodid on näidatud ekraanil. Kui saadaval on ainult
aasta kohta käivad andmed, siis kuude ja kvartalite valimise võimalust ei kuvata.
Kõigepealt märgistage nende perioodide ees olevad kastid, mida soovite valikusse hõlmata. Seejärel
valige konkreetne ajavahemik (nt 1980–2000), selleks märkige ära „Vali ajavahemik“. Kui soovite saada
kõige värskemaid saadaolevaid andmeid (nt viimased 5 aastat), siis märkige „Vali värskeimad
andmed“.
Ajavahemiku juures on võimalik valida alguse aasta, kvartal, kuu jne, samuti saab automaatselt
hõlmata kõik saadaolevad andmed alates sellest perioodist. Selleks tehke linnuke kasti valiku
„Värskeimad andmed“ kõrval.
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Ajaperioodi valik
Võimalik on valida ka eraldi aastaid, kvartaleid, kuid jne, märkides ära iga elemendi ees oleva kasti.
Seda on vaja, kui hõlmatavate perioodide valik ei ole pidev, sisaldab tühimikke või perioode väljaspool
põhilist ajavahemikku.

Märkus: kõigepealt on soovitatav valida üldine ajavahemik, kasutage selleks nuppu „Vali ajavahemik“.
Seejärel hõlmake või arvake välja eraldi perioodid nupuga „Vali ajaperiood“.
Kui olete teinud valikud sakil „Vali ajaperiood“, kuid soovite siiski teha valiku sakil „Vali ajavahemik“, siis
tühistatakse esimesel sakil tehtud valikud.
„Vali ajavahemik“ sisaldab ainult pidevaid, katkestusteta ajavahemikke.
STATISTIKAAMET
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Tabeli kohandamine dimensioonide liigutamisega
Tabeli dimensioone saab kuvada kas ridades või veergudes või filtripiirkonnas tabeli ülaosas. Et
dimensiooni asukohta muuta, klõpsake nuppu „Kohanda“ tabeli ülaosas ja seejärel klõpsake
rippmenüüst „Ülesehitus“. Ekraanile kuvatakse dialoogiaken, mis võimaldab dimensioone lohistada
soovitud asukohta.

Kui tabeli ülaosas asuvas filtripiirkonnas on dimensioonist valitud enam kui üks element, siis klõpsake
elemendil, et avada rippmenüü, mis kuvab kõik elemendid.
Andmete filtri muutmiseks valige rippmenüüst soovitud element.
Kui filtripiirkonnas oleval dimensioonil ei ole rippmenüüd, siis on valitud ainult üks element. Teiste
elementide lisamiseks klõpsake dimensiooni nimetusel ja märkige avanevas hüpikaknas teised
soovitud elemendid.
Järgmisel kuvatõmmisel on näha, kuidas muuta vaadet ripploendit kasutades.
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Vormingu võimalused
Kuvatud tabeli vaate vormindamiseks klõpsake tabeli ülaosas asuvat nuppu „Kohanda“ ja valige
rippmenüüst „Tabeli suvandid“.
Sealt on võimalik kohandada järgmisi suvandeid:








komakohad: valige kuvatavate komakohtade arv;
suurusjärk: korrutage tabeli väärtused sajaga, tuhandega, sajandikuga, tuhandikuga jne;
dimensioonide kuvamine: kuva dimensioonide nimetused koodi, nimetuse või mõlemana;
andmeteta read ja veerud: peida või näita andmeteta ridu ja veerge;
hierarhiad: peida ridade ja/või veergude hierarhiad;
muud suvandid: näita andmete avaldamise kuupäeva (muutmiskuupäev).
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Koodide kuvamine nimetuste asemel
Kõikidel andmestikel, dimensioonidel ja elementidel on lühikoodid ja nimetused.
Kui soovite tabelis nimetuste asemel koode kuvada, siis klõpsake tabeli ülaosas nuppu „Kohanda“,
valige rippmenüüst „Tabeli suvandid“ ja seejärel valige „Kasuta pikki kirjeldusi“ asemel „Näita koode“.
Koodide ja nimetuste kuvamiseks valige nii „Kasuta pikki kirjeldusi“ kui ka „Näita koode“.
Niisugune näeb välja tabel, kus kuvatakse nimetuste asemel koodid.
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Andmeteta ridade ja veergude peitmine
Kui tabelis on palju ridu ja veerge, kus ei ole andmeid, siis võib need read või veerud peita. See
lühendab tabelit ja parandab loetavust.
Andmeteta ridade või veergude peitmiseks klõpsake tabeli ülaosas asuvat nuppu „Kohanda“, valige
rippmenüüst „Tabeli suvandid“ ja seejärel valige sealt „Peida andmeteta read“ või „Peida andmeteta
veerud“ või mõlemad.
Enne „Peida andmeteta read“ ja „Peida andmeteta veerud“ kasutamist on ekraanivaade niisugune.

Kui andmeteta read ja veerud on peidetud, siis on vaade selline.
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Andmete eksportimine Exceli faili
Andmevaliku eksportimiseks Exceli faili klõpsake tabeli ülaosas asuval nupul „Ekspordi“ ja sealt valige
„Exceli fail“. Teile pakutakse võimalust salvestada Exceli fail oma arvutisse või avada see ilma
salvestamata. Teie arvuti sätted ei pruugi lubada faili ilma salvestamata avada, seega on soovitatav fail
kõigepealt salvestada ja seejärel avada. Faili maksimumsuurus on piiratud 100 000 andmelahtriga.

Andmete eksportimine tekstifaili (CSV)
Suuremad tabelid saab salvestada tekstifaili (CSV).
Klõpsake tabeli ülaosas asuvat nuppu „Ekspordi“ ja seejärel valige „Tekstifail (CSV)“. Faili
maksimumsuurus on piiratud 1 000 000 andmelahtriga.
Valige dimensioonide kuvamise vorming ja veerueraldaja. Dimensioonide kuvamise vorming määrab,
milline info hõlmatakse teie faili iga elemendi kohta. Veerueraldaja määrab, milline märk eraldab failis
veerge (koma, püstkriips).
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Seotud failide ja suurte tabelite alla laadimine
Konkreetse andmestikuga seotud dokumendid on alla laadimiseks saadaval tabeli ülaosas asuva
eksportimise võimaluse kaudu. Failide loendis võib olla suuri varem ette valmistatud andmetabeleid või
seotud dokumente. Faili formaat on ära toodud „Faili tüübi“ veerus.
Faili alla laadimiseks klõpsake faili nimel.

Andmete eksportimine PC-Axise faili
Andmevaliku PC-Axise faili eksportimiseks klõpsake tabeli ülaosas nupul „Ekspordi“. Teie arvuti sätted
ei pruugi lubada faili salvestamata avada, seega on soovitatav fail kõigepealt salvestada ja seejärel
avada.

STATISTIKAAMET
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Andmete eksportimine SDMX-faili
Klõpsake tabeli ülaosas nupul „Ekspordi“, et eksportida andmevalik XML-faili. Andmed on saadaval nii
SDMX-üldvormingus kui ka SDMX-i kompaktses vormingus. Andmestiku struktuur (k.a elementide
koodid ja kirjeldused) on eksportimiseks saadaval andmestruktuuride (DSD) faili kaudu.
Teile pakutakse võimalust salvestada XML-fail oma arvutisse või avada see salvestamata. Teie arvuti
sätted ei pruugi lubada faili salvestamata avada, seega on soovitatav fail kõigepealt salvestada ja
seejärel avada.
Rohkem infot on aadressil www.sdmx.org.
Märkus arendajatele: olemas on veebiteenuse prototüüp, mis kasutab päringute jaoks SDMX REST
API standardit. RESTfuli päringu süntaksi tehnilise spetsifikatsiooni leiab dokumendist „SDMX 2.1
Technical Specification (Section 7 – Web Services Guidelines)“. Päringu saab kopeerida ja kleepida
SDMX-Data-URL-vormingus oma programmi. Mõnel juhul tuleb veebiteenuse kasutamiseks end
autoriseerida, seega küsimuste korral võtke meiega ühendust (vt lk 18).

Metaandmete vaatamine
Metaandmeid saab vaadelda kõikidel tasemetel: andmestiku taseme kokkuvõttest kuni lahtri taseme
märkusteni. Metaandmete olemasolu märgib väike punane ring valge i-tähega. I-tähele klõpsates
avaneb ekraani paremal osas infopaneel.
Kui ekspordite tabeli Exceli faili, siis jääb metaandmete link „i“ jääb aktiivseks.
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Lipud
Lipud tähistavad metaandmeid, mis korduvad andmestikus sageli.
Lipud on sulgudes olevad tähed, mis on lahtris selle arvu kõrval, mille juurde lipp kuulub. Kui tabelis on
lippusid, on tabeli allosas alati legend, mis selgitab iga lipu (tähe) tähendust.
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Andmete väljatrükk
Tabeli väljatrükkimiseks tehke tabeli peal hiirega paremklõps ja valige avanevast rippmenüüst käsk
„Print/Trüki“.
Metaandmed saate välja trükkida eraldi, kui klõpsate metaandmete paneeli paremal üleval nurgas
asuvat ikooni „Print“.

Tagasiside andmine
Statistikaametile saate tagasisidet anda e-postiga, kasutades ekraani paremal üleval nurgas asuvat
linki „Kontakt“.
Palun täitke tagasiside vorm ja kirjeldage võimalikult täpselt oma tehnilist või sisulist küsimust.
Päringud laekuvad aadressile stat@stat.ee.
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