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Taustaks andmetele 
 

 

Lõimumisvaldkonna parimaks mõistmiseks on vajalik omada aktuaalseid andmeid sellest, 
milline on sihtrühmade suurus lähtuvalt nende sotsiaal-majanduslikust või õiguslikust 
staatusest. Käesoleva taustainfo teemaleht annab ülevaate lõimumisvaldkonda käsitlevatest 
olulisematest statistilistest andmetest ja näitajatest: millised andmed on Eestis olemas, kust 
neid andmeid on võimalik saada ning millised probleemid andmete kättesaadavuse osas 
esinevad. Andmed ja nende allikad on välja toodud taustalehe lõpus olevas kahes tabelis 
(Tabel 1 ja 2). Kodakondsusrühmad maakondade lõikes on eraldi välja toodud Tabelis 3. 

Lõimumisvaldkonda käsitlevaid statistilisi andmeid koguvad ja haldavad Eestis mitmed 
erinevad asutused ning ametid. Peamine Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või -õiguse saanud 
välismaalaste isikuandmeid koondav andmekogu on rahvastikuregister, mida haldab ja 
arendab Siseministeerium ning mille volitatud töötleja on AS Andmevara. Rahvastikuregistri 
andmete põhjal on võimalik jälgida rahvastiku koosseisu kodakondsuse alusel ning eristada 
rühmi soolise ja vanuselise koosseisu alusel. Rahvastikuregister sisaldab ka andmeid isikute 
elukoha ning ütlusepõhiste andmete kohta, mille hulka kuuluvad rahvus, emakeel, haridus ja 
tegevusala. Rahvastikuregistri andmete juures tuleb arvestada seda, et rahvuse andmed on 
teatud osal elanikest täitmata ning haridus ei ole aktuaalses seisus. See tähendab, et näiteks 
registris olev keskharidus võib olla praeguseks juba kõrgharidus.  

Andmeid rahvuse, kodakondsuse, hariduse jm põhjal on võimalik saada ka Statistikaameti 
andmekogudest, kuid selle juures tuleb arvestada, et Statistikaameti süstemaatiliselt 
uuendatavates (nt iga-aastaselt) avalikes andmebaasides on sihtrühmi enamasti võimalik 
eristada ainult rahvuse põhjal: eestlane või mitte-eestlane, mitte aga näiteks kodakondsuse 
põhjal. Kodakondsuse jt muutujate põhjal on võimalik andmeid saada 2011. aasta 
rahvaloenduse (REL2011) ja teiste varasemate rahvaloenduste tulemustest,1

                                                        
 
1 Käesoleva teemalehe koostamise hetkeks ei ole REL2011 tulemuste baasil uuendatud andmed 2013. 
aasta alguse seisuga kodakondsuse, rahvuse jm muutujate lõikes veel avalikud. Seega on võimalik 
andmete kajastamisel osaliselt kasutada vaid 31.12.2011 seisuga andmeid. 

 kuid ka siinjuures 
tuleb arvestada asjaoluga, et rahvaloenduste andmeid kogutakse tunduvalt väiksema ajalise 
intervalliga. Lõimumise seisukohalt on rahvaloenduse tulemused seevastu väga olulise 
väärtusega, kuna võrreldes registritega, kus võivad olla andmed ka nende inimeste kohta, kes 
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reaalselt enam Eestis ei ela, võimaldab rahvaloendus pakkuda märgatavamalt 
usaldusväärsemaid andmeid.2

Rahvaloenduse (REL2011) andmete põhjal elas Eestis 31. detsembri 2011 seisuga kokku 1 294 
236 isikut, nendest 1 101 761 Eesti Vabariigi kodanikku, 89 913 Vene Föderatsiooni, 8 201 
muu kolmanda riigi, 6 751 Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikku ning 84 494 määratlemata 
kodakondsusega isikut.

 

3

Elanikkonna soolist jaotust kodakondsuse lõikes võimaldavad hinnata nii rahvastikuregistri 
kui ka Statistikaameti rahvaloenduste andmete põhjal koostatud andmebaasid. Elanikkonna 
soolise jaotuse analüüs näitab, et Eesti ja Vene Föderatsiooni kodanike seas, nagu ka 
rahvastikus üldiselt on suurem naiste osakaal. 31. detsembri 2011 seisuga oli REL2011 
loenduse andmetel Eesti kodakondsusega isikutest 531 895 naised ja 434 942 mehed. Meeste 
osakaal on aga suurem muu kolmanda riigi, Euroopa Liidu ning määratlemata 
kodakondsusega isikute seas. 

 

Kodanike kõrgeima omandatud haridustaseme kohta koondavad samuti andmeid nii 
rahvastikuregister kui ka Statistikaamet. Rahvastikuregistri ütluste põhjal kogutud andmed 
inimeste hariduse kohta ei pruugi olla aktuaalses seisus. Seevastu pakuvad Statistikaameti 
andmebaasides kajastuvad 2011. aasta rahvaloenduse tulemused märka täpsemat ülevaadet 
Eestis elavate inimeste hariduslikust taustast. Seejuures on kõrghariduse korral kajastatud vaid 
akadeemiline kõrgharidus (bakalaureuse, magistri või doktorikraad), kuna REL2011 
andmestikus on rakenduskõrghariduse ja keskerihariduse (pärast keskharidust) omandanud 
isikud koondatud ühe tunnuse alla. Seega ei ole võimalik REL2011 andmete alusel eraldi välja 
tuua rakenduslikku kõrgharidust omavate isikute hulka. Samuti ei ole Statistikaameti poolt 
avalikustatud andmebaasides Eesti, Vene Föderatsiooni ning määratlemata kodakondsusega 
isikute kõrval eristatud muude riikide kodanike puhul, kas tegemist on Euroopa Liidu või 
mõne muu kolmanda riigi kodanikuga. Avaldatud statistika näitab, et Eesti ja Vene 
Föderatsiooni kodanike seas on põhiharidust ja kõrgharidust omavate isikute 
proportsionaalne osakaal oma kodakondsusrühmast üsna võrdne. Määratlemata 
kodakondsusega isikute seas on aga ülekaalukalt enamuses põhiharidusega isikud, keda on 

                                                        
 
2 Võimalikult täpsete ja värskete andmete kajastamise eesmärgil on tabeli esimeses osas mõne tunnuse 
puhul kombineeritud andmeid erinevatest allikatest ja/või ajaperioodidest. Näiteks soolise jaotuse 
puhul on inimeste koguarv esitatud 01.01.2013 seisuga, kuid värskemate andmete puudumisel 
kodakondsuse lõikes 31.12.2011 seisuga. Lisaks ei ole kodakondsuse baasil eristuse loomisel eraldi välja 
toodud isikuid, kelle puhul puuduvad kodakondsuse kohta andmeid. Seetõttu ei pruugi alati erinevate 
kodakondsuse gruppide lõikes toodud inimeste arvude summa kattuda tabeli viimases tulbas esitatud 
kogusummaga. 
3 Siinkohal tuleb silmas pidada Rahvaloenduse andmete märkimisväärset erinevust registriandmetega. 
Vastavalt rahvastikuregistri andmetele elas Eestis seisuga 1. jaanuar 2013 kokku 1 356 774 isikut, 
nendest 1 144 012 Eesti Vabariigi kodanikku, 94 329 Vene Föderatsiooni, 9 598 muu kolmanda riigi, 17 
532 muu Euroopa Liidu liikmesriigi ning 91 303 määratlemata kodakondsusega isikut.  
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kokku 14 654 (kõrgharidust omavad 6878 ning algharidust 3 572 isikut). Teiste riikide 
kodanike seas on aga ülekaalukas kõrgharidust omavate isikute osakaal. 

Registreeritud puuetega inimeste andmetest säilitab ülevaadet Sotsiaalkindlustusamet läbi 
pensionikindlustuse registri. 2013. aasta 1. jaanuari seisuga elas Eestis kokku 137 655 
registreeritud puuetega isikut, neist 111 266 Eesti, 14 922 Vene Föderatsiooni, 825 muu 
kolmanda riigi, 168 muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikku ning 10 474 määratlemata 
kodakondsusega isikut. Sotsiaalkindlustusametis on andmed registreeritud puuetega inimeste 
kohta olemas alates 2005. aastast. 

Registreeritud töötute statistilisi näitajaid koondab Eesti Töötukassa, kelle andmetel oli Eestis 
1. jaanuari 2013. aasta seisuga kokku 39 143 ametlikult registreeritud töötut. Nendest 28 742 
olid Eesti, 3 782 Vene Föderatsiooni, 356 muu kolmanda riigi, 246 muu Euroopa Liidu riigi 
kodanikku ning 6 017 määratlemata kodakondsusega isikut. Töötukassa andmebaasides on 
vastavad andmed olemas alates 2003. aastast. 

Politsei- ja Piirivalve Amet (PPA) koondab statistikat kolmandatest riikidest sisserändajate 
ning varjupaigataotlejate ja pagulaste kohta. Vastavalt elamisloa taotluse alusele on PPA-l 
võimalik eristada õpi-, töö- ja pererändajaid, kellele on antud positiivne elamisloa otsus Eestis 
viibimiseks. 2012. aastal sai positiivse elamisloa otsuse 2606 isikut, kellest ligikaudu pooled 
olid perega ühinejaid. Väljastatud elamislubadega seonduv statistika on kättesaadav alates 
2004. aastast. Varjupaigataotlusi esitas Eestile 2012. aastal kokku 77 isikut. Taotluse esitajatest 
said rahvusvahelise kaitse ja täiendava kaitse kokku 13 inimest, kellest 2 olid Vene 
Föderatsiooni kodanikud ning teised muu kolmanda riigi kodanikud. Varjupaigataotlejaid 
ning pagulasi käsitlev statistika on kättesaadav vastavalt 1997. ning 2000. aastast. 

Free movement all on käsitletud Euroopa Liidu (EL) kodanikke, kel on võimalik Euroopa 
piires teistes liikmesriikides ilma elamis- ja tööluba taotlemiseta töötama ja elama asuda. 
Eestis elukoha registreerimisel rahvastikuregistris omandab EL kodanik tähtajalise 
elamisõiguse, mis antakse kuni viieks aastaks. Tähtajalist elamisõigust tõendab ID-kaart, mida 
2012. aastal taotleti EL kodanike poolt esmakordselt 2294 korral. Kui EL kodanik on Eestis 
elanud tähtajalise elamisõiguse alusel püsivalt 5 aastat on tal õigus registreerida alalist 
elamisõigust. Kokku registreeriti Eestis PPA andmetel 2012. aastal 478 EL kodaniku alalist 
elamisõigust. 

Rahvastikuregistri algne andmebaas loodi Eestis 1992. aastal rahavahetusnimekirjade alusel. 
Kuna registrisse kanti inimeste aktuaalsed elukohad, siis ei ole pikaajaliste elanike kohta 
andmeid, millal nad Eestisse elama tulid. Seetõttu ei ole võimalik ka hinnata, kui palju inimesi 
asus Eestisse elama enne aastat 1991. PPA andmesüsteemis on koondatud sisserändajatele 
antud elamislubade statistikat alates aastast 2004. Selle alusel on võimalik hinnata Eestisse 
elama asunud välismaalaste arvukust viimasel kümnendil, kuid ka siin on oluline suhtuda 
andmetesse teatava ettevaatlikkusega, kuna kajastatud statistika hõlmab nii esmakordselt kui 
ka samale isikule mitmendat korda väljastatud elamislubade arvu. Kuna elamislubasid 
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väljastatakse tähtajaliselt kuni 5-aastaseks perioodiks ning pikaajaliselt pärast 5-aastast riigis 
elamist, on selle perioodi jooksul võimalik ühel ja samal isikul (sh erinevatel alustel) korduvalt 
elamisluba taotleda. 

Valimistel osaluse statistikat rahvuse või kodakondsuse lõikes seni Eestis süstemaatiliselt 
koondatud ei ole.4

 

 Vabariigi Valimiskomisjon on koondanud valimiste ja rahvahääletuste 
üldstatistika aastast 1992 kuni aastani 2011 kogumikus „Valimised Eestis 1992-2011: 
statistikat ja selgitusi“ (Tallinn, 2011). Kogumikus on välja toodud valijate arvud 
kodakondsuse lõikes (st kodanikud ja välismaalased), sh viimastel kohalike omavalitsuste 
valimistel 2009. aastal. Kodakondsuse baasil ei ole aga võimalik välja tuua erinevusi reaalses 
valimisaktiivsuses, kuna süstemaatiliselt reaalselt valimas käinute kohta statistikat ei koguta. 
Valimistel osalemist on võimalik seega mõõta vaid küsitlusandmete põhjal. 

Prognoosimisest 

Prognoosimudel peamisteks muutujateks on (A) kodakondsusrühm, (B) vanus ja (C) sugu. 
Lisaks sellele saab täiendavalt sisse tuua tunnuse (D) haridus, ning taustamuutujatena (E) 
sisserände- ja väljarände andmed ning (F) kodakondsuse taotlejate tunnuse. Täiendav 
lisatasand on võimalik tekitada eristades eelnevate muutujate põhiselt ka (G) maakonnad. 
Kõikide tunnuste aluseks olevate andmete puhul on vajalik nende võimalikult pikk ajaline 
tagasiulatuvus aastate lõikes.  

Käesoleva teemalehe aluseks olevate algandmete põhjal on prognoosimine võimalik vaid 
juhul, kui erinevate tunnuste (kodakondsus, vanus, sugu, haridus) kohta on olemas 
võimalikult maksimaalne arv tagasiulatuvaid aegridu aastate lõikes. See tähendab, et erinevate 
kodakondsusrühmade puhul peaksid vaadeldavad tunnused ulatuma kõige paremal juhul 
Rahvastikuregistri loomise algusaastateni 1991. aastal. Lisaks on  usaldusväärse 
prognoosimudeli koostamiseks vajalik kasutada vanuse tunnust mitte vanuserühmade lõikes 
(nt 0-14 või 15-29 nagu Tabelis 1), vaid eri kodakodakondsusrühmade puhul kõikide 
vanuserühmade andmete olemasolu (nt 1, 2, 3, 4, 5 jne). 

Teine prognoosimise võimalikkust ja kvaliteeti mõjutav oluline tegur on olemasoleva 
statistika kvaliteet. Nii on näiteks Rahvastikuregistris hariduse tunnus ütluslik, tähenduses, et 
see ei pruugi kajastada inimese reaalset haridustaset. Võimalikult kvaliteetse prognoosimudeli 
koostamise jaoks on seega vajalik võrrelda RR andmeid teiste andmekogudega: näiteks 
Statistikaameti, Integratsiooni monitooringute, Euroopa Sotsiaaluuringute (ESS) vmt raames 
läbiviidud küsitlustulemustega. See võimaldaks hinnata RR andmete kvaliteeti ja vaadelda eri 
uuringute andmete kokkulangevust või neis esinevaid märkimisväärseid erisusi.  
                                                        
 
4 Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul on põhimõtteliselt võimalik kokku koguda kõikidest 
omavalitsustest valimisnimekirjad ning nende põhjal kokku panna andmebaas valimistel osalenutest, 
sh isikukoodi alusel analüüsida valimas käijate kodakondsust. 
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Kahe viimase rahvaloenduse andmete põhjal ei ole võimalik tekitada usaldusväärset 
prognoosimudelit. Seda põhjusel, et tegemist on vaid kahe punktiga ajalisel teljel, samas kui 
prognoosimise aluseks on vajalik andmete olemasolu enamate aastate lõikes. Sellest hoolimata 
saab Eestis läbi viidud rahvaloenduste lõimumisvaldkonda käsitlevaid andmeid kasutada 
olemasolevate registriandmete usaldusväärsuse ja täpsuse kontrollimiseks, mida seni tehtud 
pole, mistõttu vajab see eraldi pikemat uuringut.5

  

 

                                                        
 
5 Lisaks sellele tasub kaaluda 1989. aasta rahvaloenduse andmete kasutamist, kuid sealjuures silmas 
pidades, et 1989. aasta rahvaloenduses ei ole võimalik kasutada kodakondsuse muutujat. Samas on 
selles olemas rahvuse ja emakeele tunnused, mida saab aluseks võtta 2000. ja 2011. rahvaloenduses 
olemasolevate tunnuste ühtlustamiseks ja nende võrdluseks. Samuti vajab täpsustamist, millisel 
masintöödeldaval kujul 1989. aasta rahvaloenduse andmed praeguseks olemas on. 



TAUSTAINFO: ÜLEVAADE LÕIMUMISVALDKONDA KÄSITLEVATEST OLULISEMATEST 

STATISTILISTEST ANDMETEST 
 

 
 

 
 9 

Tabel 1: Lõimumisvaldkonna andmed 

  

Eesti Vabariigi 
kodanik Kolmanda riigi kodanik Euroopa 

Liidu 
kodakon 
dsusega 

Määratlemata 
kodakondsuse

ga 
KOKKU 

eestlane mitte- 
eestlane 

Vene 
Föderatsiooni 
kodakondsuseg
 

Kolmanda riigi 
kodakondsusega 

KOKKU seisuga 01.01.2013 1 144 012 94 329 9 598 17 532 91 303 1 356 774 

 

mehed 434 9426 41 7886 4 2916 4 0706 44 1846 617 862 
naised 531 8956 48 1256 3 9106 2 6816 40 3106 721 800 
0-14 198 880 5 622 752 1 184 1 2397 207 653 

15-29 238 930 8 946 1 569 5 381 12 6867 275 858 
30-44 239 431 13 819 2 298 4 868 28 857 277 005 
45-59 213 408 25 414 2 543 3 595 30 216 269 264 
60-74 164 132 24 498 1 744 2 078 16 161 202 140 

75 ja vanemad 89 295 16 073 697 426 6 664 107 651 
algharidus8 63 463 4 876 534 3 572 72 446 

põhiharidus8 184 739 12 388 1 549 14 654 213 331 
kõrgharidus8 178 341 13 272 3 513 6 878 202 004 

puuetega 111 266 14 922 825 168 10 474 137 655 
Harjumaa 459 679 41 943 7 104 10 417 53 519 572 662 

Ida-Virumaa 86 705 43 654 1 007 895 26 623 158 884 
Tartumaa 139 936 3 112 542 2 751 3 020 149 361 

Teised maakonnad 457 690 5 620 945 3 469 8 141 475 865 
saabunud enne 1991 - - - - - - - 

saabunud peale 19919 - - (10 405) (11 853) - (12 508) (34 766) 

 
3.a tagasi (2010) - - 1264 1305 - 982 3551 

eelmisel aastal (2012) - - 1110 1546 - 656 3 312 

2012 

tagasipöördujad10  2 144 102 49 54 2 349 
välisõpilased * * 102 414 * 0 516 

tööränne * * 169 659 * 7 835 
pereränne * * 694 425 * 136 1 255 
pagulased * * 2 11 * 0 13 

varjupaigataotlejad * * 8 69 * 0 77 
free movement * * * * 2 294 * 2 294 

 
osalus kohalikel 
valimistel 200911 (909 003)  (175 528)  (9 786) - (1 094 317) 

registreeritud töötud 28 742 3 782 356 246 6 017 39 143 

                                                        
 
6 2011. aasta rahvaloenduse põhjal (REL2011), 31.12.2011 seisuga 
7 0-14 ja 15-29-aastased määratlemata kodakondsusega isikute vanuseline koosseis 22.01.2013 seisuga 
8 2011. aasta rahvaloenduse põhjal (REL2011), 31.12.2011 seisuga vähemalt 10-aastaste seas 
9 Sisserändajad alates 01.01.2004 väljastatud elamislubade alusel 
10 Eestisse tagasi pöördunud aastal 2011 
11 Valimisõiguslike kodanike arv, mitte reaalselt hääletanute arv 
* Andmeid saada pole võimalik (Eesti ja EL liikmesriikide kodanikele elamislubasid ei väljastata ning Eestisse 
elama asumise põhjuste kohta andmeid ei koguta); antud rühmad ei saa olla ka Eestis varjupaigataotlejad ega 
pagulased). Free movement all on käsitletud vaid EL kodanikke. 
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Tabel 2: Lõimumisvaldkonna andmete päritolu 

  

Eesti Vabariigi 
kodanik Kolmanda riigi kodanik 

Euroopa 
Liidu 

kodakon 
dsusega 

Määratlemata 
kodakondsusega KOKKU 

eestlane mitte- 
eestlane 

Vene 
Föderatsiooni 
kodakondsusega 

Kolmanda riigi 
kodakondsusega 

KOKKU seisuga 01.01.2013 Rahvastikuregister (AS Andmevara) või Statistikaamet 

 

mehed 
Rahvastikuregister (AS Andmevara) 

 
või 

 
Statistikaamet, 2000.a. või 2011.a. rahvaloenduste põhjal 

 
(PS! Statistikaameti iga-aastastelt uuendatud andmebaasides ei ole võimalik eristada andmeid 

kodakondsuse muutuja põhjal) 

naised 
0-14 

15-29 
30-44 
45-59 
60-74 

75 ja vanemad 
algharidus Rahvastikuregister (AS Andmevara)12

või 
 

Statistikaamet, 2000.a. või 2011.a. rahvaloenduste põhjal 
põhiharidus 
kõrgharidus 

puuetega Sotsiaalkindlustusamet: Pensionikindlustuse register 
Harjumaa 

Rahvastikuregister (AS Andmevara) 
Ida-Virumaa 

Tartumaa 
Teised maakonnad 

saabunud enne 1991 

Politsei- ja Piirivalveamet: positiivsed tähtajalise elamisloa otsused 
saabunud peale 1991 

 
3.a tagasi 

eelmisel aastal (2012) 

2012 

tagasipöördujad  Rahvastikuregister (AS Andmevara) 
välisõpilased Politsei- ja Piirivalveamet: õppimise alusel positiivsed tähtajalise elamisloa otsused 

tööränne Politsei- ja Piirivalveamet: töötamise alusel positiivsed tähtajalise elamisloa otsused 
pereränne Politsei- ja Piirivalveamet: pererände alusel positiivsed tähtajalise elamisloa otsused 
pagulased Politsei- ja Piirivalveamet: rahvusvahelise kaitse ja täiendava kaitse saajad 

varjupaigataotlejad Politsei- ja Piirivalveamet: varjupaigataotluse esitajad 
free movement Politsei- ja Piirivalveamet: esmakordse isikutunnistuse väljastamise otsused 

 

osalus kohalikel 
valimistel 2009 Andmed pole kättesaadavad, kuna seni pole kogutud andmeid reaalselt valimistel osalenute (sh 

nende kodakondsuse) kohta. Vabariigi Valimiskomisjon on koondanud statistikat 
valimisõiguslike kodanike arvu kohta (sh kodakondsuse alusel), kuid reaalset osalust on hetkel 

vaid võimalik hinnata küsitluste tulemuste alusel (vt ka sellealast kommentaari tekstis ülal) 

registreeritud töötud Eesti Töötukassa 
 

 
                                                        
 
12 PS! haridus on ütluslik, s.t. ei ole kõikide inimeste puhul aktuaalses seisus) 
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Tabel 3: Kodakondsusrühmad maakondade lõikes, seisuga 01.01.2013 
 Eesti 

kodanik 
Vene Föderatsiooni 
kodanik 

Kolmanda riigi 
kodanik 

EL 
kodanik 

Määratlemata 
kodakondsusega 

KOKKU 

Harju 459 679 41 943 7 104 10 417 53 519 572 662 

Hiiu 9942 4 5 62 16 10 029 

Ida-Viru 86 705 43 654 1 007 895 26 623 158 884 

Jõgeva 32 830 178 32 105 425 33 570 

Järva 32 547 144 44 131 312 33 178 

Lääne 24 817 657 74 262 733 26 543 

Lääne-Viru 59 278 1 551 226 265 2 184 63 504 

Põlva 29 548 121 37 67 239 30 012 

Pärnu 83 283 1 714 251 820 1 477 87 545 

Rapla 35 182 129 59 163 444 35 977 

Saare 34 593 86 31 366 126 35 202 

Tartu 139 936 3 112 542 2 751 3 020 149 361 

Valga 29 578 590 106 883 1 587 32 744 

Viljandi 50 325 192 66 231 372 51 186 

Võru 35 767 254 14 114 226 36 375 

allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 
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