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Introduction

• Population and household census (PHC) aim is to 
collect data on the entire national population, 
households and dwellings on a fixed point in time

• The next PHC in Estonia is intended to be fully 
register-based (end of 2020)

• Estonian Population Register is over-covered



Estonian Population Register (PR)

 PR contains data about 
 all Estonian citizens
 foreigners, who have registered their address in Estonia 
 foreigners, who have got an Estonian residence permit

 Everybody is obliged to register their right address to PR by 
the law.
 BUT:
 people who have left Estonia do not register their leaving 
in PR;
 people who have come (back) into Estonia do not give 
this information to PR



PR and official population
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What about other registers?

General idea: It can be assumed that the people who 

actually live in Estonia are represented in other 

administrative registers because they are using 

services and receive payments



Signs of life – activity in registers

1) Estonian Population Register (marriages, divorces) 
2) Estonian Education Information System (students, teachers)
3) Social Services and Benefits Registry
4) Health Insurance Information Database
5) National Defence Obligation Register
6) Estonian National Pension Insurance Register
7) Estonian Unemployment Information System
8) Register of Residence and Work Permits
9) E-file system (crime documents, court documents etc)
10) Estonian Traffic Register (Changes of driver’s licenses, 

changes of vehicles)
11) Register of Employment
12) Register of Identity Documents
13) Estonian Medical Prescription Center
14) The State Human Resources Database

In total 2015 we had 27 signs of life



Methodology (1)

 Every year (k+1) value of residency status is calculated
by last year (k) value of residency status and last year sum
of signs of life with next formula: 

 Rj – a value of residency status
 Xj – sum of signs of life
 d – stability parameter; d=0,8
 g – signs of life parameter; g=0,2

 Sum of signs of life:

 ai – weight of register
 B(i,j,k) – sign of life, 0 or 1

𝑋𝑋𝑗𝑗 (𝑘𝑘) = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝐵𝐵(𝑖𝑖, 𝑗𝑗,𝑘𝑘),
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

 

𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑘𝑘 + 1) = 𝑑𝑑 ∗ 𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑘𝑘) + 𝑔𝑔 ∗ 𝑋𝑋𝑗𝑗 (𝑘𝑘) 



Methodology (2)

The three parameters: 
c - threshold, 
d - stability parameter
g - signs of life parameter
are estimated using logical considerations 



Weights of registers
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Examples

ID Event R(2014) R(2014) - res
X(2014)  
simple

X(2014) 
 weight

R(2015) R(2015) - res

a Birth . . . . 1 R
b Death 0,8 R . . 0 NR

c
Registered 
immigration . . . . 1 R

d
Registered 
emigration 0,9 R . . 0 NR

e - 0,4 NR 3 2,88 0,9 R
f - 0 NR 5 4,05 0,81 R
g - 0,92 R 2 1,24 0,98 R
h - 0,75 R 1 0,35 0,64 NR
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		Nr.		Allikas		Sisu 								Allikas		Elumärgi kirjeldus

				RR ja REL		Anonüümitud isikukood								ETR		1. Isik on omandanud vähemalt ühe päeva aastas kehtivat õigust või luba Eestis olla

				Arvutatud		Vanus RRi väljavõtte seisuga								EHIS		2. Isik õpib Eestis aastavahetuse seisuga
3. Isik on pedagoog Eestis

				Arvutatud		= {„Eesti“; „Välismaa“; „Puudu“}								TÖR		4. Isik töötab Eestis

				RR		1 = isik on selles RRis. 								STAR		5. Isik on taotlenud KOVi käest mingisugust sotsiaaltoetust

		1		ETR		0 = ei olnud registris								KVKR		6. Isik on ajateenistuses või asendusteenistuses vähemalt ühe päeva

						1 = isik oli ETRi väljavõttes (isik omab kehtivad õigust või luba vastava aastavahetuse seisuga)								liiklusregister		7. Isik on saanud või vahetanud juhiluba
8. Isik on müünud või ostnud sõiduki või on olnud liisingu sõiduki kasutaja või on olnud kasutaja sõidukile, mille müüs/ostis juriidiline isik

		2		EHIS		0  = ei olnud registris 								e-toimik		9. Isik on osalenud kohtuistungil või ülekuulamisel; isik on toimepannud kuriteo/väärteo ja seostatud sündmusega; isik on võtnud vastu dokumendi isiklikult, mille puhul kättesaamise info on nõutav (va elektroonilisel teel saadetud teated)

						1 = õpib EHISe andmetel RRi väljavõttes seisuga								EMPIS		10. Isik on olnud töötu või tööotsija

		3		EHIS		0 = ei olnud registris								PKR		11. Isik on riigi poole ööpäevaringsel erihoolekandel
12. Isikule makstakse sotsiaaltoetust riigi poolt või on toetuse saaja eestkostja
13. Isikule makstakse riiklikku pensioni (va need, kellele makstakse välisriigi kontole või elavad välismaal)
14. Isikule makstakse peretoetust või on laps, kelle eest seda makstakse
15. Isikule makstakse vanemahüvitist või on laps, kelle eest seda makstakse

		22		KMAIS		0 = ei olnud registris								KIRST		16. Isikule on kompenseeritud hambaravi või proteese
17. Isik on välja ostnud digiretsepti
18. Isikul on alustatud raviarve
19. Isik on vabastatud töölt sünnitamise või lapsendamise tõttu
20. Isikul on olnud töövõimetusleht
21. Isikul on Haigekassa kindlustatus (va need, kellel olid ainult järgnevad kindlustused: Isik kuni 19-aastaseks saamiseni, Välismaa üliõpilane, Eesti pensionär teises EL liikmesriigis ja EL liikmesriigis elav pereliige)

				KIR		1 = isik on vahetanud isikut tõendavat dokumenti aasta enne RRi väljavõtte seisu. Isik on taotlenud dokumenti Eestis ning väljastatud on dokument samuti Eestis mitte mujal välisesinduses.								KMAIS		22. Isik on vahetanud isikut tõendatavat dokumenti ning taotlus on esitatud Eestis ja ka dokument on väljastatud Eestis

		23		KIR		0 = ei olnud registris								KIR		23. Isik on viibinud ühe päeva kinnipidamises või kriminaalhooldusel
24. Isik on käinud külastajana Eesti vanglas olevat isikut vaatamas

						1 = isik on viibinud ühe päeva kinnipidamises või kriminaalhooldusel (KIRi ja VANGISe andmed)								RR		25. Isik on abiellunud
26. Isik on lahutanud

		24		KIR		0 = ei olnud registris

						1 = isik on käinud külastajana Eesti vanglas olevat isikut vaatamas

		25		RR		0 = ei ole RRi väljavõttele eelnenud aastal abiellunud

						1 = on aasta jooksul enne RRi väljavõtet abiellunud

		26		RR		0 = ei ole RRi väljavõttele eelnenud aastal lahutanud

						1 = on aasta jooksul enne RRi väljavõtet lahutanud

				arvutatud		elumärkide summa





Ettekandesse

				Allikas		Elumärgi kirjeldus

				ETR		1. Isik on omandanud vähemalt ühe päeva aastas kehtivat õigust või luba Eestis olla

				EHIS		2. Isik õpib Eestis aastavahetuse seisuga
3. Isik on pedagoog Eestis

				TÖR		4. Isik töötab Eestis

				STAR		5. Isik on taotlenud KOVi käest mingisugust sotsiaaltoetust

				KVKR		6. Isik on ajateenistuses või asendusteenistuses vähemalt ühe päeva

				liiklusregister		7. Isik on saanud või vahetanud juhiluba
8. Isik on müünud või ostnud sõiduki või on olnud liisingu sõiduki kasutaja või on olnud kasutaja sõidukile, mille müüs/ostis juriidiline isik

				e-toimik		9. Isik on osalenud kohtuistungil või ülekuulamisel; isik on toimepannud kuriteo/väärteo ja seostatud sündmusega; isik on võtnud vastu dokumendi isiklikult, mille puhul kättesaamise info on nõutav (va elektroonilisel teel saadetud teated)

				EMPIS		10. Isik on olnud töötu või tööotsija

				Allikas		Elumärgi kirjeldus

				PKR		11. Isik on riigi poole ööpäevaringsel erihoolekandel
12. Isikule makstakse sotsiaaltoetust riigi poolt või on toetuse saaja eestkostja
13. Isikule makstakse riiklikku pensioni (va need, kellele makstakse välisriigi kontole või elavad välismaal)
14. Isikule makstakse peretoetust või on laps, kelle eest seda makstakse
15. Isikule makstakse vanemahüvitist või on laps, kelle eest seda makstakse

				KIRST		16. Isikule on kompenseeritud hambaravi või proteese
17. Isik on välja ostnud digiretsepti
18. Isikul on alustatud raviarve
19. Isik on vabastatud töölt sünnitamise või lapsendamise tõttu
20. Isikul on olnud töövõimetusleht
21. Isikul on Haigekassa kindlustatus (va need, kellel olid ainult järgnevad kindlustused: Isik kuni 19-aastaseks saamiseni, Välismaa üliõpilane, Eesti pensionär teises EL liikmesriigis ja EL liikmesriigis elav pereliige)

				KMAIS		22. Isik on vahetanud isikut tõendatavat dokumenti ning taotlus on esitatud Eestis ja ka dokument on väljastatud Eestis

				KIR		23. Isik on viibinud ühe päeva kinnipidamises või kriminaalhooldusel
24. Isik on käinud külastajana Eesti vanglas olevat isikut vaatamas

				RR		25. Isik on abiellunud
26. Isik on lahutanud





Näide

				ID		Event		R(2014)		R(2014) - res		X(2014)  
simple		X(2014) 
 weight		R(2015)		R(2015) - res

				a		Birth		.		.		.		.		1		R

				b		Death		0.8		R		.		.		0		NR

				c		Registered immigration		.		.		.		.		1		R

				d		Registered emigration		0.9		R		.		.		0		NR

				e		-		0.4		NR		3		2.88		0.9		R

				f		-		0		NR		5		4.05		0.81		R

				g		-		0.92		R		2		1.24		0.98		R

				h		-		0.75		R		1		0.35		0.64		NR







PR, official and residency index
population

1 280 000

1 290 000

1 300 000

1 310 000

1 320 000

1 330 000

1 340 000

1 350 000

1 360 000

1 370 000

1.01.2012 1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016

PR 

Residency index

Official



Summary

• The next PHC in Estonia is intended to be fully 
register-based

• New methodology for determining permanent 
residency status using registers

• 01.01.2016 Estonian official population is calculated
by this new methodology



Thank you for your attention!
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