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I. TÖÖJÕU-UURINGU ÜLDISELOOMUSTUS  
 

Tööjõu-uuringust ettekujutuse saamiseks tuleb alustada valikküsitluse kohast tööjõuandmete 
allikana. Töötamise kohta võib andmeid koguda neljal viisil:  
1) kõikse registreerimisega, kui fikseeritakse eranditult kõik ühiskonnas asetleidvad 
sündmused (töökohale asumised ja töölt lahkumised, tööhõivetalitusse pöördumised vms);  
2) loendusega, kui fikseeritakse kõigi inimeste seisund teatud ajamomendil (tavategevus, 
amet, majandusharuline kuuluvus, keskmine tööaeg, sissetulek jms); 
3) valikküsitlusega, kui andmeid kogutakse mitte kõigilt, vaid üksnes osalt inimestelt (tööjõu-
uuring); 
4) ettevõtete ja asutuste aruandluse kaudu (ettevõtet kui tervikut iseloomustavad tööjõu- ja 
palgaaruanded). 
Kolme esimese andmekogumisviisi puhul on andmekogumisühikuks indiviid, viimasel juhul 
ettevõte. Igaühel neist neljast andmekogumisviisist on teistega võrreldes omad eelised ja 
puudused. Valikküsitlusele tugineva tööjõu-uuringu eelised on: 
1. Katvus. Koos rahvaloendusega on see ainus andmeallikas, mis võimaldab 
andmekogumisega hõlmata korraga kogu rahvastiku: töötavad ja mittetöötavad, eri 
majandusharudes ja ametialadel rakendatud jne. Katvuse poolest vastandub tööjõu-uuring 
esmajoones asutuste ja ettevõtete tööjõuaruannete kaudu kogutavale andmestikule, mis 
peegeldab ainult aruandekohustuslike ettevõtete palgatöötajaid. Selles tööjõuandmestikus ei 
kajastu mittetöötavad, töötud, talunikud ega teised üksikettevõtjad, vabakutselised, 
pereettevõtetes ilma palgasuhteta töötavad pereliikmed, nn mustast tööjõust rääkimata. Sama 
probleem on iseloomulik töötuse registreerimisel, mis harilikult piirdub tööhõivetalitustesse 
pöördujate arvelevõtmisega. 
2. Inimkesksus. Andmete kogumine vahetult inimeste käest võimaldab vältida mitmel 
töökohal töötamisega seonduvaid moonutusi. Ettevõtete kaudu kogutavate andmete puhul on 
väga raske tagada, et korraga mitmes eri asutuses töötavat inimest tööjõus mitmekordselt ei 
arvestataks. Inimkesksus tagab kogutud teabe avaramad kasutamisvõimalused. 
3. Paindlikkus. Ankeetküsitlusena on tööjõu-uuring andmevajadusega kergesti kohandatav. 
Vahetult inimesi küsitledes on teavet võimalik hankida ka töötamise niisuguste aspektide 
kohta, mis muu andmekogumisviisi puhul jääksid kättesaamatuks (varasemad tööalased 
muutused, muud elusündmused, hoiakud, tulevikuootused jms). Rahvaloendusel on töötamist 
puudutavate küsimuste arv piiratud. Tööjõu-uuringus on esitatavate küsimuste arv palju 
suurem, mis loob eeldused põhjalikumaks analüüsiks. 
4. Rahvusvaheline võrreldavus. Üks olulisemaid andmetele esitatavaid nõudeid on 
rahvusvaheline võrreldavus, mille tagamiseks peavad riigid andmete kogumisel lähtuma 
ühesugustest definitsioonidest. Praktikas pole see aga kõigi andmekogumisviiside puhul 
võimalik, näiteks registreeritud töötute arvestus sõltub oluliselt iga riigi seadusandlusest. 
Tööjõu-uuringu puhul pole seadusandlike kitsendustega pole tarvis arvestada, seepärast on ta 
riikidevaheliste võrdluste tegemisel eelistatav. 
Tööjõu-uuringu peamine puudus on, et ta ei anna piisavalt täpset informatsiooni väiksemate 
haldusüksuste kohta. Sama kehtib väga väikeste rahvastikurühmade kohta: näiteks pole 
võimalik uuringut kasutada Eestis elavate soomlaste ja lätlaste tööolude kõrvutamiseks. Eri 
andmekogumisviiside tugevate ja nõrkade külgede erinevuse tõttu on loomulik, et eelmainitud 
andmekogumisviisid üksteist praktikas täiendavad. Ettevõtete kaudu kogutav andmestik on 
asendamatu majandusharude ja -sektorite töö- ja palgaolude operatiivsel selgitamisel. Riiklike 
tööhõivetalituste andmestiku põhieelis on suhteline odavus. Et andmed on kogutud talituste 
endi asjaajamise tarvis, siis taanduvad nende statistilise kasutamise kulud töötlusele ja 
analüüsile. 
Nüüdisstatistika algusaastatel olid rahvastiku majandusaktiivsuse peamised teabeallikad 
rahvaloendused ja tööbörside tegevusaruanded. Nende kasutamisel sai aga selgeks, et kord 
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kümne aasta tagant korraldatavad loendused ning töövahenduse kõrvalsaadusena kogunev 
andmestik pole rahvastiku majandusliku aktiivsuse täpseks mõõtmiseks piisavad.  
Otsustava tõuke selles suunas andis 1930. aastate majanduskriis. Ameerika Ühendriikides 
töötuse taseme mõõtmiseks korraldatud eksperimentaaluuringute käigus selgus, et kõige 
kohasem viis rahvastiku majandusliku aktiivsuse mõõtmiseks on ankeetküsitlus. 1940. aasta 
märtsis alustati seal üleriigilist tööpuuduse uuringut (Sample Survey of Unemployment), mida 
võib lugeda nüüdisaegsete tööjõu-uuringute (Labour Force Survey) eelkäijaks.  
Tänapäevaks on tööjõu-uuringud kujunenud nii arenenud kui arengumaade statistikasüsteemi 
sama püsivaks koostisosadeks nagu rahvaloendused. Eesti seisukohalt on siiski tegemist 
suhteliselt uudse ettevõtmisega, kuna ideoloogilistel kaalutlustel ei peetud Nõukogude Liidus 
ega teistes endistes sotsialismimaades tööjõu-uuringute korraldamist vajalikuks. 
Tööjõu-uuring ei ole tavapäraselt mitte ühekordne üritus, vaid teatud kindla perioodsusega 
ettevõtmine. Sõltuvalt sellest, kas uuringu tulemusi soovitakse saada üks kord aastas, kaks 
korda aastas, kvartalite kaupa või igas kuus, hõlmab küsitlusperiood mingi valitud osa aastast 
või katab kvartalid ja kuud ühtlaselt.  
Teiste riikide kogemuse järgi on tööjõu-uuringut mõistlik alustada küsitlusena üks või kaks 
korda aastas. Hiljem võib küsitluse sagedust suurendada ja üle minna kvartaalsele uuringule. 
 

II. TÖÖJÕU-UURING EESTIS 
 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) metoodikale vastavat tööjõu-uuringut (ETU) 
alustas Statistikaamet 1995. aastal. 1997.–1999. aastal toimus küsitlus II kvartalis. 
2000. aastast alates küsitletakse aasta ringi ning tulemused saadakse pidevalt kvartalite ja 
aasta kohta. Varem koguti andmed nende kvartalite kohta, mil küsitlust ei toimunud, 
tagasivaateliselt järgmise küsitluse ajal. 

Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut koostöös tööhõivestatistika ekspertgrupiga, kuhu 
kuuluvad statistikud, tööjõuküsimustega tegelevad riigiasutuste esindajad, kõrgkoolide 
õppejõud ja teadlased. Ekspertgrupi tegevuse eesmärk on paremini korraldada 
tööhõivestatistikat ja tugevdada sidemeid tööhõivestatistika tarbijate ning Statistikaameti 
vahel.  
Eesti tööjõu-uuringu tulemusi avaldatakse Statistikaameti kuukirjas Eesti Statistika, “Eesti 
Statistika aastaraamatus”, tööjõu-uuringu kogumikes Internetis (http://www.stat.vil.ee). 
Samuti vastatakse Statistikaametisse saadetud päringutele tööjõu-uuringu andmete kohta. 
 
Valim 
 

Tööjõu-uuringu üldkogumi moodustavad kõik Eestis elavad tööealised isikud. Tööealisteks 
loeme inimesi, kes uuringuaasta 1. jaanuari seisuga olid  15–74-aastased. Valimisse kuuluvad 
kõik aadressisiku leibkonna tööealised liikmed. Valimi koostamisel on arvesse võetud 
kasvavat nõudlust tööturu andmete järele maakonniti. Selleks jaotati Eesti 15 maakonda ja 
Tallinn rahvaarvu järgi nelja gruppi: 
1) Tallinn; 
2) neli suuremat maakonda (Harjumaa, Ida-Virumaa, Pärnumaa ja Tartumaa); 
5) 10 väiksemat maakonda; 
4) Hiiumaa 
Igas grupis rakendati erinevat valimisse sattumise ehk kaasamistõenäosust (Tallinnas ja 
suuremates maakondades oli kaasamistõenäosus väiksem kui väikestes maakondades). 
Järgnes süstemaatiline juhuslik valik AS Andmevara rahvastiku andmebaasist. Saadi 
nimekiri, mis oli aluseks valimi koostamisel. Abitunnusena oli nimekirjas samal aadressil 
rahvastiku andmebaasis registreeritud isikute arv. Viimase tunnuse abil jagati nimekiri kahte 
ossa: 1) aadressosa moodustasid täpsete aadressidega kirjed, kus registreeritute arv oli alla 10 
inimese, 2) isikuosa, kuhu kuulusid ebatäpsete aadressidega kirjed (registreeritute arv 10 või 
rohkem). Teise sammuna täpsustati nimekirja isikuossa sattunute  leibkonda kuuluvate 
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tööealiste liikmete arvu. Täpsustamiseks kasutati vallavalitsuste abi. Samaaegselt kontrolliti 
ka nimekirjas toodud teisi andmeid: aadresse ja inimeste nimesid; lisati märkused surnud ja 
maakonnast lahkunud isikute kohta. 
Isikuosa leibkonna valimisse sattumise tõenäosus ehk kaasamistõenäosus on seda suurem, 
mida rohkem on selles tööealisi liikmeid. Aadressi valimisse sattumise tõenäosus on seda 
suurem, mida rohkem on sellel aadressil registreeritud inimesi. Võrreldes ühe tööealise 
liikmega leibkonnaga, on kahe tööealise liikmega leibkonna valimisse sattumise tõenäosus 
kaks korda suurem, kolme tööealise liikmega leibkonnal kolm korda suurem jne. Selleks et 
üldkogumi tööealise isiku kaasamistõenäosus oleks sama, võeti kolmanda sammuna 
isikuosast valimisse kõik ühe tööealise liikmega leibkonnad ja süstemaatilise juhusliku valiku 
teel pooled kahe tööealise liikmega leibkondadest, kolmandik kolme tööealise liikmega 
leibkondadest jne. Aadressosas toimiti analoogiliselt vastavalt aadressile registreeritud isikute 
arvule. 
Valim jaotati ühtlaselt 52 uuringunädala vahel. Küsitlema minnakse uuringunädalale 
järgneval nädalal. Erandina võib küsitleda ka hiljem – kuni 5 nädala jooksul pärast 
uuringunädala lõppu. Ankeet täidetakse alati valimis antud uuringunädala kohta. Valimi 
aadressosa ja isikuosa käsitletakse erinevalt: 
Aadressviisilise käsitluse korral küsitletakse kõiki valimisse sattunud aadressil alaliselt 
elavate leibkondade tööealisi liikmeid (1. jaanuari seisuga vanuses 15–74-aastased). Tavaliselt 
elab eluruumis üks leibkond. Eluruumis elab mitu leibkonda, kui iga leibkonna puhul on 
täidetud järgmised tingimused: 

A.  Igal leibkonnal on kindlaksmääratud elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa 
toast), kusjuures osa ruumidest võivad olla leibkondade ühiskasutuses; 

B.  Iga leibkond majandab iseseisvalt, kasutades omaette rahalisi ja toiduressursse. 
Tööjõu-uuringus küsitletakse ainult selliseid leibkondi, kus elab vähemalt üks tööealine 
leibkonnaliige.  
Antud käsitlusviisi korral jäetakse küsitlemata isikud, kelle põhiline eluruum asub mujal (st. 
nad on leibkonnast eraldi elavad liikmed). Isiku põhiline eluruum on eluruum, kus ta veedab 
suurema osa oma tööst (õpingutest) vabast ajast. Vältimaks võimalust, et eraldielavate 
liikmetega leibkonnad satuvad mitu korda valimisse, ei küsitleta selliseid liikmeid nende 
ajutises elukohas. 
Erandjuhul võib ilmneda, et tegemist on ebatäpse aadressiga, kus paikneb mitu eluruumi 
(mitu talu väikeses külas, mitu korterit paljukorterilises elamus). Sel juhul läheb 
aadressviisiline küsitlus üle isikuviisiliseks ja küsitletakse ainult aadressisiku leibkonna 
tööealisi liikmeid. Institutsioonilises asutuses (hooldekodu, vangla jms) küsitletakse ainult 
aadressisikut. 
Isikuviisilise käsitluse korral küsitletakse kõiki valimisse sattunud isiku leibkonna tööealisi 
liikmeid. Isikut otsitakse valimis antud maakonna piires.  
Täpsemate hinnangute saamiseks küsitletakse leibkondi neljal korral. Näiteks kui leibkond on 
esimest korda valimis käesoleva aasta I kvartalis, siis küsitletakse neid ka II kvartalis ja 
järgmise aasta I ning II kvartalis. Igas kvartalis uueneb ¼ valimist, ¾ leibkondadest on juba 
varem küsitletud. 
 
Põhimõisted 
 

Eesti tööjõu-uuringu aluseks on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni väljatöötatud mõisted, 
mis võimaldavad kogutud andmeid võrrelda ka teiste riikidega.  
Rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel võetakse aluseks tööealine rahvastik (inglise 
keeles working age või labour age population). Tööealiseks loetakse isikud, kes uuringuaasta 
1. jaanuari seisuga olid 15–74-aastased.  
Üldjoontes jaguneb kogu tööealine rahvastik kolmeks. Esiteks: isikud, kes soovivad töötada 
ehk majanduslikult aktiivne rahvastik ; teiseks: isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks 
võimelised ehk majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik . Majanduslikult 
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aktiivset rahvastikku nimetatakse tööjõuks ja see jaguneb omakorda töötajateks 
(töösoovijad, kes tööd on leidnud) ning töötuteks (töösoovijad, kes pole tööd leidnud). 
Majanduslikult passiivse ehk mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad näiteks koduperenaised, 
(mittetöötavad) õppurid, invaliidid, lapsehoolduspuhkusel viibivad emad jne. 
Töötaja ehk (tööga) hõivatu on isik, kes uuritaval perioodil 
1) töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;  
2) töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; 
3) ajutiselt ei töötanud. 
Mittetöötamise ajutise iseloomu peamine kriteerium on formaalse töösuhte säilimine 
tööandjaga (ettevõtja puhul ettevõtte säilimine). Ajutise mittetöötamise põhjus võib olla 
näiteks puhkus, haigus, täiendus- või ümberõpe, streik jne. Uuringunädalal loetakse töötavaks 
kõik, kes on töötanud vähemalt ühe tunni. Selline määratlus on tingitud vajadusest piiritleda 
töötust kui töö täielikku puudumist. 
Lähtudes töötatud tundidest võib töötajad jaotada täis- ja osaajaga töötajateks. Osaajaga 
töötajateks loetakse hõivatud, kes nädalas töötavad alla 35 tunni. Erand on ametid, kus on 
seadusega kehtestatud lühendatud tööaeg.  
Töötajate allkategooria on vaeghõivatud. Vaeghõivega on tegemist siis, kui isik ei tööta 
täisajaga, soovib rohkem töötada ja on valmis lisatööd kohe (kahe nädala jooksul) vastu 
võtma. 
Töötu on isik, kelle puhul on üheaegselt täidetud kolm tingimust: 
1) on ilma tööta (ei tööta hetkel mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt); 
2) on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama; 
3) otsib aktiivselt tööd. 
Aktiivseks tööotsimiseks loetakse kõiki reaalselt ettevõetud samme töö leidmiseks või 
ettevõtluse alustamiseks, nagu tööbörsil registreerumine, tööotsimiskuulutuste avaldamine ja 
tööpakkumiskuulutustele vastamine, sugulaste ja tuttavate abi kasutamine, laenu(de) 
taotlemine ettevõtluse alustamiseks jne. 
Eraldi käsitletakse neid mittetöötavaid isikuid, kes sooviksid töötada ja oleksid valmis töö 
olemasolu korral seda ka kohe alustama, kuid kes ei otsi aktiivselt tööd. Aktiivselt ei otsita 
tööd peamiselt põhjusel, et ei usuta töö leidmise võimalusse. Selle põhjuseks võib olla sobiva 
töö puudumine lähikonnas, vanus (liiga vana või liiga noor) jne. Nende isikute puhul 
kasutatakse mõistet heitunud isikud (inglise keeles discouraged workers) ja nad jäävad 
mitteaktiivsetena tööjõu koosseisust välja.  
Rahvastiku majandusliku aktiivsuse hindamiseks kasutatakse tööjõus osalemise määra 
(kasutusel ka nimetus aktiivsuse määr, inglise keeles labour force participation rate, activity 
rate). See näitaja leitakse tööjõu (kõigi hõivatute ja töötute summa) suhtena tööealisesse 
rahvastikku.  
 Tööjõus osalemise määr = tööjõud / tööealine rahvastik 
 (aktiivsuse määr)  
Tööhõive muutuste kirjeldamiseks ning analüüsimiseks kasutatakse tööhõive määra näitajat 
(inglise keeles employment rate), mis leitakse kõigi töötajate suhtena tööealisesse 
rahvastikku.  
 Tööhõive määr = hõivatud / tööealine rahvastik 
Tööpuuduse ulatuse hindamiseks ja selle muutuste analüüsimiseks kasutatakse tööpuuduse 
määra ehk töötuse määra näitajat (inglise keeles unemployment rate), mis leitakse kõigi 
töötute suhtena tööjõusse (töötajate ja töötute summasse). 
 Töötuse määr = töötud / tööjõud 
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III. ÜKSIKKÜSIMUSTE JUHISED  

OSA A. Küsitleja osa  

Küsitleja osas kogutakse informatsiooni küsitluse käigu kohta. Ankeedis on küsitleja osa 
jaotatud kaheks: küsimused A01–A03 paiknevad ankeedi eesosas, A04–A13 ankeedi lõpus. 
Küsitleja osa küsimused A01–A03 täidab küsitleja enne, A04–A13 pärast küsitlust. Vajaduse 
korral võib lõpuosa küsimused täita vahetult pärast küsitletava juurest lahkumist. 
Küsitleja alustab leibkonna küsitlemist leibkonna vastutava liikme (V) kindlaksmääramisega. 
Leibkond on põhiliselt ühes eluruumis, st ühisel aadressil elavate isikute rühm, kes kasutab 
ühiseid rahalisi ja/või toiduressursse. Leibkonda kuuluvad isikud on leibkonnaliikmed. 
Leibkond on ka üksi elav isik.  
Leibkonna vastutav liige on 15–74-aastane leibkonnaliige, kes toob leibkonda suurima 
sissetuleku. Kui leibkonnal on ühine sissetulek (näiteks talumajapidamisest), siis määratakse 
vastutavaks liikmeks see leibkonnaliige, kes on ettevõtte või selle aluseks oleva kinnisvara 
omanik. Juhul kui leibkonna vastutav liige keeldub või ei ole teda mingil muul põhjusel 
võimalik küsitleda, määratakse leibkonna vastutavaks liikmeks tähtsuselt järgmine 
leibkonnaliige. Kõige esimesena küsitletakse leibkonna vastutavat liiget. 

Küsitlusvihiku kaanele märgitakse uuringunädala number, mis on valimis antud. Samuti 
märgitakse uuringunädala algus- ja lõpukuupäev. Küsitletava leibkonna numbri võtab 
küsitleja valimi nimekirjast. Leibkonna vastutava liikme number on 1. Ülejäänud 
leibkonnaliikmete puhul on küsitletava järjekorranumbriks leibkonna vastutava liikme 
ankeedis täidetud leibkonnaliikmete tabeli selle veeru number, kuhu tema andmed on kantud. 
Küsitleja numbri märkimine on väga oluline.  

Küsimus A01. Küsitluse enamlevinud toimumiskohad on ankeedis loetletud. Kui küsitletakse 
kusagil mujal, siis täpsustada. 

Küsimus A02–A04. Teatud asjaoludel võib küsitlus pooleli jääda ja seda tuleb hiljem jätkata. 
Sellisel juhul tuleb küsimustes A02–A04 täiendavalt üles märkida jätku kuupäev, jätku algus- 
ja lõpuaeg. Jätku aja märkimine on tarvilik küsitluse kestuse arvutamiseks. 

Küsimus A05–A08. Nende küsimuste eesmärk on hinnata küsitluse kvaliteedi sõltumist 
küsitluse keelest, küsitluse juures viibinud kõrvalistest isikutest ja eespool märgitud 
toimumiskohast. Juhul kui küsitletava eest vastas mõni teine leibkonnaliige (NB! Lubatud 
ainult erijuhul!) või küsitletav vajas juuresolija abi, siis tuleb see kindlasti ära märkida 
küsimuses A08.  

Küsimus A09–A10. Asutuse tüüpi täpsustada institutsioonis või majutusasutustes elavate 
küsitletute puhul. 

Küsimus A11–A12. Küsitluse toimumiskohta täpsustada leibkonnast eraldi elavate isikute 
puhul. Kui näiteks küsitletava leibkond elab Viljandis, aga küsitletav õpib Tallinnas ja on 
seetõttu ajutiselt eraldi elav, siis juhul kui küsitletakse Viljandis, märgitakse variant 1 
“Leibkonna elukohas”, kui aga Tallinnas, siis variant 2 “Küsitletava elukohas”. Kui 
küsitletakse Viljandis ja vastab keegi teine, siis märgitakse küsitluse toimumise koht 
“Leibkonna elukohas”. 

Küsimus A13. Kirja tuleb panna kõik küsitlust seganud asjaolud (küsitletava tõrjuv 
suhtumine, soovimatus teatud küsimustele vastata, meenutamisraskused jms). Kui mõne 
küsimuse vastused tunduvad küsitlejale kahtlased, siis tuleb need samuti ära märkida. 
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OSA B. Leibkonna üldandmed 

 
Osa B täidetakse ainult leibkonna vastutava liikme ankeedis. Osa B eesmärk on fikseerida 
küsitletava leibkonna suurus ja koosseis. 

Küsimus B01. Suunaküsimusega B01 selgitab küsitleja, kas tegemist on leibkonna vastutava 
liikmega. Sel juhul peab küsitlusvihiku kaanel küsitletava järjekorranumbriks olema märgitud 
1. Kui ei ole tegemist leibkonna vastutava liikmega, siis jätkub küsitlus osast C. 

Leibkonna tabelisse kantakse kõigi küsitletava leibkonna liikmete andmed, nii nende 15–74-
aastaste isikute andmed, keda lisaks leibkonna vastutavale liikmele samuti küsitletakse, kui ka 
alla 15- ja üle 74-aastaste andmed. 

Ajutiselt eemalviibivad tuleb lugeda leibkonnaliikmeteks, kui nad on säilitanud 
majanduslikud sidemed oma leibkonnaga (vt B11). Eemalviibimise ajutisus tähistab eelkõige 
seda, et pärast komandeeringu, õpingute vms tegevuse lõppu pöördub eemalviibija eeldatavalt 
leibkonna juurde tagasi. Kas side eemalviibijaga on piisav lugemaks teda leibkonna hulka 
kuuluvaks, jääb üldjuhul küsitletava otsustada. Erandina, kui eemalviibiv leibkonnaliige on 
loonud oma perekonna ja elab püsivalt eraldi, ei loeta teda küsitletava leibkonna liikmete 
hulka, kuigi tal võib näiteks olla vanematekodus endiselt oma tuba ja ta võib saada regulaarset 
majanduslikku abi.  

Ka sel juhul, kui leibkonna vastutav liige ise mingil põhjusel oma leibkonnast eraldi elab, 
tuleb andmed leibkonnaliikmete kohta tabelisse kanda. 

Küsimus B02. Leibkonnaliikmete eesnimed märgitakse tabelisse vaid vastamise 
hõlbustamiseks. Edasistele küsimustele vastamisel on konkreetsetest inimestest nime 
kasutades lihtsam juttu teha. Juhul kui leibkonna vastutav liige ei soovi mingil põhjusel oma 
leibkonnaliikmete eesnimesid nimetada, võib nende ülestähendamisest loobuda ja viidata 
edasistes küsimustes suhtele leibkonna vastutavasse liikmesse.  

Küsimusele B02 vastamisel arvestage tegelikke, mitte seaduslikke seoseid leibkonnaliikmete  
vahel. 

Abikaasa ja elukaaslane on selle küsimuse puhul samaväärsed. Abikaasaks või elukaaslaseks 
loetakse see partner, kellega tegelikult küsitlusperioodil koos elatakse, sõltumata sellest kas 
kooselu on seaduslikult vormistatud või mitte. 

Lapsed on nii lapsendatud kui ka lihased lapsed, sealjuures on samaväärsed ka elukaaslase 
lapsed, kes ei ole vastutava liikme lihased lapsed (ja ei ole ka ametlikult lapsendatud). 

Vanemateks loetakse ühteviisi nii lihased vanemad kui ka nende abikaasad/elukaaslased, 
kellega vastutaval liikmel vanemlik suhe puudub, kusjuures vastutava liikme vanemad on 
samaväärsed tema elukaaslase vanematega. 

Vanavanemate ja lapselaste arvestamisel järgitakse samu põhimõtteid. 

Laste ja lapselaste elukaaslased, samuti ka nende sugulased loetakse sugulaste hulka. Sugulus- 
vahekord ei kao abielusuhte katkemisega. 
Küsimus B03. Erinevalt küsimusest B02 eristatakse selles küsimuses seaduslikke seoseid 
leibkonnaliikmete vahel. Küsitleja märgib iga leibkonnaliikme kohta tema seadusliku 
abikaasa, elukaaslase, ema ja isa järjekorranumbrid tabeli realt BX, kui nad elavad samas 
leibkonnas. Vastasel korral märgitakse kood “00”. Väikeste leibkondade puhul saab küsitleja 
seda teha ise B02 vastuste baasil, kuid suuremate leibkondade puhul võib täpsustamine 
vajalik olla. 

Kui leibkonnaliikmel  on seaduslik abikaasa, kes kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage 
küsimuse B03A vastuseks abikaasa number.  



 7

Kui seaduslikku abikaasat leibkonnaliikmel  ei ole või tema seaduslik abikaasa ei kuulu 
samasse leibkonda, aga tal on elukaaslane, kes kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage 
elukaaslase number küsimuse B03B vastuseks.  

Ühe leibkonnaliikme puhul ei tohiks olla mõlemal küsimusel B03A ja B03B vastust BX realt. 
Kui see nii on, siis kontrollige, kas ei ole tegemist arusaamatusega! 

Reale “Ema number” märgitakse ema järjekorranumber reast BX juhul, kui isiku ema on 
sama leibkonna liige (k.a juhul, kui isik on lapsendatud). Lapse emaks ei loeta naist, kes on 
tema isa elukaaslane, kuid ei ole teda sünnitanud või lapsendanud.  

Reale “Isa number” märgitakse isa järjekorranumber reast BX juhul, kui isiku isa on sama 
leibkonna liige (k.a juhul, kui isik on lapsendatud). Lapse isaks ei loeta meest, kes on tema 
ema elukaaslane, kuid ei ole tema õigusjärgne isa.  

Näide. Ühes leibkonnas elavad Malle ja Peeter, kes on vabaabielus, nende tütar Kadri, Malle 
poeg Madis eelmisest abielust ja Malle ema Linda. Leibkonna vastutavaks liikmeks määravad 
nad Peetri. Tabel täidetakse sel juhul järgmiselt: 
 
BX Leibkonnaliikme  

järjekorranumber  
1 (V) 2 3 4 5 

 Eesnimi  Peeter…. Linda…… Malle…… Madis…. Kadri……. 
B02 

 
Kes ta Teile on? 
[LEIBKONNALIIKME .....… 
SEOS V-GA]  
1. Vastutav isik V 
2. V abikaasa või elukaaslane 
3. V ja/või ta elukaaslase laps 

(ka lapsendatud) 
4. V või ta abikaasa/ 

elukaaslase vanem / 
vanema elukaaslane 

5. V või ta abikaasa/ 
elukaaslase vanavanem /  
ta  elukaaslane 

6. V ja/või ta elukaaslase 
lapselaps või lapse 
elukaaslase laps (ka 
lapsendatud) 

7. V muu sugulane 
8. V mittesugulane 

 
 

|_1_| 
 

 
 

|_4_| 
 

 
 

|_2_| 
 

 
 

|_3_| 
 

 
 

|_3_| 
 

B03 Kas .……. alljärgnevad lähi-
sugulased kuuluvad leib-
konda? Kui jah, siis öelge 
vastava sugulase number 
[KUI EI KUULU LEIBKONDA , 
KIRJUTAGE 00] 

     

A seadusliku abikaasa number |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| 
B elukaaslase number |_0_|_3_| |_0_|_0_| |_0_|_1_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| 
C ema number  |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_2_| |_0_|_3_| |_0_|_3_| 
D isa number  |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_0_| |_0_|_1_| 

Küsimus B04. Edasised küsimused puudutavad igat leibkonnaliiget eraldi ja nüüd tuleb 
tabelis liikuda veergude kaupa, esitades kõik küsimused algul ühe, seejärel järgmise 
leibkonnaliikme kohta. Alustatakse küsimuste esitamisega leibkonna vastutava liikme kohta. 
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Soo saab küsitleja tavaliselt märkida lähtudes nimest või sugulussuhtest. Küsimus tuleb siiski 
esitada nendel kordadel, kui tekib kahtlus, näiteks harvaesinevate nimede korral. 

Küsimus B05. Sünniaeg pannakse kirja päeva, kuu ja aasta täpsusega.  

Küsimus B06. Sünniriik märgitakse praegu kehtivate riigipiiride alusel. Aastatel 1920–1945 
väljaspool Eesti Vabariigi praegust haldusterritooriumi, kuid Tartu rahuga fikseeritud Eesti 
Vabariigi piirides sündinute puhul märgitakse “Eesti Vabariigi endistes piirides” ja 
kirjutatakse riigi nimi, mille piiridesse tema sünnikoht praegu kuulub. 

Küsimus B07. Kui isik on sündinud välisriigis, kirjutatakse tema Eestisse elama asumise 
aasta (v.a isikud, kes on sündinud “Eesti Vabariigi endistes piirides”). Kui isik on Eestisse 
asunud elama rohkem kui ühel korral, kirjutatakse isiku viimase Eestisse elama asumise aasta. 
Käesoleval või eelmisel aastal Eestisse elama asunute puhul märgitakse ka kuu. 

Küsimus B08. Märgitakse see rahvus, mille küsitletav ise nimetab. Isikul on õigus tunnistada 
end selle rahvuse liikmeks, kellega ta tunneb end kõige tihedamini etniliselt ja kultuuriliselt 
seotud olevat. Laste rahvuse määravad vanemad. Perekondades, kus isa ja ema on eri 
rahvusest ja vanematel on raskusi laste rahvuse üle otsustamisel, tuleks eelistada ema rahvust. 

Küsimus B09. Märgitakse kodakondsus, mille küsitletav ütleb endal olevat. Eesti 
kodakondsus märkige alati, kui isik on Eesti kodanik, kuigi tal võib olla lisaks sellele ka 
mingi teise riigi kodakondsus. 

Määratlemata kodakondsusega märkige siis, kui isikule on antud välismaalase pass  või välis-
riigi poolt väljastatud kodakondsuseta isiku dokument,  samuti kui isikul pass puudub või isik 
ei tea oma kodakondsust või isik taotleb Eesti kodakondsust ja tal ei ole muud kodakondsust. 

Kui leibkonnaliikmel on mingi riigi kodakondsus, mida ankeedis märgitud ei ole, kirjutage 
see sõnadega (kodeeritakse hiljem). 

Küsimus B10. Küsimus esitatakse 16-aastasele ja vanemale isikule. 

(1) Pole kunagi abielus olnud märgitakse isiku puhul, kes ei ole olnud seaduslikus abielus. 

(2) Abielus märgitakse isiku puhul, kelle abielu on seaduslik ja ei ole lõppenud abikaasa 
surma või abielulahutusega. Eesti perekonnaseaduse järgi sõlmitakse abielu mehe ja naise 
vahel ning abielu on õigusliku tähendusega, kui abielu sõlmimisel on koostatud 
perekonnaseisuasutuses abieluakt. Isik loetakse seaduslikus abielus olevaks ka siis, kui ta ei 
ela oma abikaasaga koos, kuid lahutus on (lõplikult) vormistamata. 

(3) Lahutatud märgitakse isiku puhul, kelle eelmine seaduslik abielu lõppes abielulahutuse 
vormistamisega ja kes ei ole uuesti seaduslikus abielus. 

(4) Lesk märgitakse isiku puhul, kelle eelmine seaduslik abielu lõppes abikaasa surmaga ja 
kes ei ole uuesti abielus. 

Küsimus B11–B12.  Ajutiselt eraldi elamine on tavaliselt seotud mingi kindla tähtajaga 
(näiteks õpingud, ajateenistus, pikaajaline komandeering), mil ajutiselt eraldielav 
leibkonnaliige ei ela pidevalt leibkonna eluruumis. Samal ajal ei tohi tal olla teist põhilist 
eluruumi, vaid ajutiselt eraldi elades viibib ta institutsiooni eluruumis (ajateenija kasarmus, 
õppur või üliõpilane ühiselamus, ravilviibija haiglas, lähetusel tööülesannete täitja asutuse 
võõrastetoas, transpordivahendis või hotellis jne). Lühemaid kui kolmekuulisi eemalviibimisi 
ei arvestata. Kui mujal elav (kauem kui kolm kuud) leibkonnaliige on küsitlushetkel 
lühivisiidil oma leibkonna juures, tuleb ta arvata eraldi elavate leibkonnaliikmete hulka. 

OSA C.  TÖÖTAMINE UURINGUNÄDALAL  

Osa C ülesandeks on fikseerida küsitletava seisund uuringunädalal ja sellest sõltuvalt jätkata 
osaga D või suunata küsitlus edasi osasse G.  
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Väga oluline on uuringunädal täpselt kindlaks määrata. Küsitleja loeb ette osa alguses oleva 
teksti koos täpsete kuupäevadega nädala alguse (esmaspäev) ja lõpu (pühapäev) kohta. 

Küsimus C01–C05. Küsimusteseeria eesmärk on teha kindlaks, kas küsitletav töötas 
küsitluseelsel nädalal või mitte. 

Töötamine on igasugune sissetulekut andev tegevus. Töö on peale palgatöö ka 
ettevõtjategevus, talupidamine, vabakutselisena tegutsemine, individuaaltöö, samuti otsese 
palgata töö pereliikmele kuuluvas talus või ettevõttes jne. Tööjõu-uuringu seisukohalt pole 
oluline, kas töö oli ametlikult vormistatud või kas tegu oli täis- või osaajatööga. Töö on ka 
põllumajandussaaduste müügiks tootmine isiklikus abimajapidamises ja mittelegaalne 
sissetulekut andnud tegevus, kui küsitletav seda nimetab. 

Uuringunädalal töötanuteks loetakse kõik, kes töötasid vähemalt ühe tunni. Kriteeriumi 
rakendamine on tingitud vajadusest piiritleda töötus kui töö täielik puudumine. Töötavate 
jaotust töökoormuse järgi aitab selgitada töötundide fikseerimine. 

Tööks ei loeta vabatahtlikku tööd, mille eest tasu ei maksta (näiteks kiriku juures tehtav tasuta 
hoolekandetöö, hooldekodudes elanike poolt tehtav tasuta töö). Ajateenistus (samuti sellega 
võrdsustatud alternatiivteenistus) ei ole ankeedi järgi töö, ajateenistus on kajastatud 
mitteaktiivsuse ühe vormina. Töötavateks loetakse ka neid, kes uuringunädalal ajutiselt töölt 
puudusid.  

Küsimused C01–C05 on üles ehitatud põhimõttel, et iga järgmine küsimus laiendab töö 
mõistet: küsimuses C02 laiendatakse seda ettevõtluse, talupidamise, äri- või 
vahendustegevusega tegelemisega jms, küsimuses C03 ilma otsese tasuta pereettevõttes või 
talus töötamisega,  küsimuses C04 põllumajandussaaduste müügiks tootmise võrra. 
Küsimuses C05 laiendatakse seda ajutise töölt puudumise võrra. Niisuguse laiendamise 
eesmärk on kõigi töötavate isikute maksimaalne fikseerimine.  

Niipea kui vastus mingile küsimusele jadast C01–C05C04 on jaatav, järgmisi küsimusi enam 
ei esitata, vaid asutakse põhitöö osa täitmisele. Kui vastused küsimustele C01–C05 jäävad 
vaatamata töö mõiste laiendamisele eitavateks, siis jätkatakse küsitlust osast G. 

Küsimus C05–C09. Küsimustega selgitatakse välja ajutiselt töölt puuduvad isikud. Ajutiselt 
töölt puuduvateks loetakse neid, kelle puhul töötamine on ajutiselt katkenud ja kes eeldavad 
teatud aja pärast töö jätkumist. Palgatöötajate puhul on töölt puudumine ajutine sel juhul, kui 
säilib suhe tööandjaga. Oluline on tähele panna, et põhimõtteliselt on töölt ajutiselt puuduvad 
vaid need, kellel on mingi püsivam töösuhe. Juhutöötajaid töölt puudujate hulka ei arvata, sest 
neil püsivam töösuhe puudub. Ka hooajatöötajaid, kel puudub aastaringne töösuhe, ei 
arvestata väljaspool tööhooaega ajutiselt puuduvaks. Tööleasujaid, kellel on olemas 
kokkulepe töö alustamiseks (seega töösuhe), kuid kes pole veel reaalselt tööle asunud, ei loeta 
mitte töölt puuduvateks, vaid töötuteks. Erandi moodustavad viimati nimetatute seas vaid 
isikud, kes on kokkulepitud töö esimesel päeval haigestunud. Nende puhul on ajutine 
puudumine seisundina aktsepteeritav. 

Ettevõtjate (nii tööandjate, üksikettevõtjate kui talupidajate) puhul on ajutiselt töölt 
puudumise eelduseks ettevõtte (jätkuv) olemasolu, mis võimaldab pärast tööle naasmist taas 
tegevust jätkata.  

Palgata peretöötajad ei saa olla ajutiselt töölt puuduvad, sest nad ei ole ettevõtte või talu 
omanikud. Ettevõtte/talu olemasolu ei ole piisav kriteerium nende töötavaks arvestamisel. 
Palgata peretöötajad loetakse töötavateks ainult siis, kui nad uuringunädalal töötasid 
(vähemalt ühe tunni).  

Ettevõtte ajutise sulgemise tõttu ei saa väljaspool hooaega lugeda ajutiselt puuduvateks 
rannarestoranide, -kioskite jms sesoonsete ettevõtete omanikke.  
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Küsimus C06. Ajutise töölt puudumise põhjuseks võib olla korraline puhkus, sundpuhkus, 
riigipühad, enda haigus või vigastus, õpingud jms. Tähelepanelik tuleb olla rasedus- ja 
sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel olijate puhul.  

Õigus tasulisele rasedus- ja sünnituspuhkusele on kõigil töötavatel naistel sõltumata sellest, 
kas tööleping nendega on sõlmitud määratud või määramata ajaks. Rasedus- ja 
sünnituspuhkuse kestus on 70 kalendripäeva enne ja 56 kalendripäeva pärast sünnitust. 
Mitmikute sünni ja tüsistustega sünnituse korral on sünnitusjärgse puhkuse kestus samuti 70 
kalendripäeva. Sünnituseelne ja sünnitusjärgne puhkus liidetakse ja antakse korraga täies 
ulatuses sõltumata lapse sünnikuupäevast. Selle puhkuse eest makstakse hüvitust 
ravikindlustusseaduse järgi 100% ulatuses iga päeva eest, lähtudes ühe kalendripäeva 
keskmisest tulust. 

Lapsehoolduspuhkust antakse lapse emale või isale kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. 
Lapsehoolduspuhkust võib anda ka lapse hooldajale, kui ema või isa kumbki seda puhkust ei 
kasuta. Lapsehoolduspuhkuse aja eest makstakse ülalpidamistoetust lastetoetuse seaduse järgi. 
Seda toetust võib kasutada korraga või osade kaupa igal ajal kuni lapse kolmeaastaseks 
saamiseni. 
Kui küsitletav oli uuringunädalal rasedus- või sünnituspuhkusel ja tal on töökoht, kuhu ta saab 
pärast seda puhkust tagasi pöörduda, siis  on ta ajutiselt töölt puuduv ning täidetakse osa D. 
Kui aga küsitletav on lapsehoolduspuhkusel, siis on ta üldjuhul mitteaktiivne (küsitlus jätkub 
osast G).  

Sundpuhkusel on see isik, kelle töösuhte tööandjaga on määratud või määramata ajaks 
peatanud tööandja. Kui formaalne töösuhe säilib, siis kuni kolm kuud kestnud sundpuhkusel 
olija on ajutiselt töölt puuduja. Kui formaalne töösuhe ei säilinud (näiteks ettevõte 
pankrotistus) või sundpuhkus on kestnud üle kolme kuu, siis loetakse sundpuhkusel olija 
töötuks, kui ta otsis tööd ja oli võimeline tööle asuma, vastasel korral mitteaktiivseks 
(mõlemal juhul jätkub küsitlus osast G). 

Küsimus C07. Kontrollitakse ajutise töölt puudumise esimese kriteeriumi täidetust, s.o 
eeldatavat tööle tagasipöördumist. 

Küsimus C08. Ajutiselt töölt puudumise määratlemise teiseks kriteeriumiks on töölt 
puudumise kestus. Üle 3-kuuliste perioodide puhul on üldjuhul tegemist mitteaktiivsusega, 
mitte ajutise töölt puudumisega, nt lapsehoolduspuhkuse puhul.  

Küsimus C09. Üle kolme kuu kestnud töölt puudumine loetakse ajutiselt töölt puudumiseks 
ainult siis, kui saadakse tasu töölt puudutud aja eest, nt rasedus- ja sünnituspuhkuse, haiguse 
puhul. 

OSA D. PÕHITÖÖ 

Osas D kogutakse andmeid küsitletava põhitöökoha kohta uuringunädalal. 

Küsimus D01. Töökoht tähendab enamasti mingit ettevõtet või asutust. Lisaks sellele võib 
töökohaks olla muidugi ka talu, pereettevõte, tegutsemine vabakutselisena, individuaaltöö 
vms. Ankeedis ja juhendis on kõiki neid võimalikke töökohti tähistatud sõnapaariga 
“ettevõte/asutus”. Töökoha täielik nimi kirjutatakse trükitähtedega, vältida tuleb 
nimelühendeid. Aktsiaseltside, osaühingute ja mittetulundusühistute puhul tuleb kindlasti 
märkida ka ettevõtja liik. Ettevõtja liik lühendada järgmiselt: 

AS aktsiaselts 
F välisriigi äriühingu filiaal 
FIE füüsilisest isikust ettevõtja 
OÜ osaühing 
SA sihtasutus 
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TÜH tulundusühistu 
TÜ täisühing 
UÜ usaldusühing 

Kui ettevõttes/asutuses on esindatud mitu tegevusala, siis tuleb lisaks ettevõttele/asutusele 
märkida ka selle allüksuse (toimla) nimi, milles küsitletav töötab, nt TEHASE "DVIGATEL" 
POLIKLIINIK või RAKVERE REAALGÜMNAASIUMI SÖÖKLA. Kü sitleja ülesanne on 
vajaduse korral esitada allüksust täpsustav lisaküsimus. 

Kui ettevõtte/asutuse nimes sisaldub kohanimi, siis tuleb see samuti välja kirjutada (näiteks 
VILJANDI MAAGÜMNAASIUM). 

Taluniku puhul tuleb märkida talu ärinimi (mis on registreeritud äriregistris). Kui see ei ole 
mingil põhjusel võimalik, tuleb kirjutada taluniku ees- ja perekonnanimi ning lõppu talu 
(näiteks JAAN KARU TALU). 

Füüsilisest isikust ettevõtja puhul tuleb samuti kirjutada tema ärinimi. 

Ametlikult vormistamata töösuhte puhul, kus ei ole tegemist ettevõtte, asutuse ega taluga, 
märgitakse näiteks vabakutseline, üksiktöötaja, oma majapidamine jms vastavalt tehtavale 
tööle. 

Küsimus D02. Küsimus on tarvilik ettevõtte/asutuse majandusharulise kuuluvuse 
kindlakstegemiseks, sest mitte alati ei selgu nimest ettevõtte/asutuse tegevusvaldkond. 

Märkida tuleb ettevõtte (tööandja) põhitegevusala, sealhulgas: a) mis on töö objekt (näiteks 
mööbel, põllukultuurid, ravimid jms), b) mida tehakse (toodetakse, töödeldakse, müüakse 
jms), näiteks põlevkivi kaevandamine, teraviljakasvatus, ehitusmaterjali hulgimüük jms. Ka 
nn ärimeeste puhul, kes ajavad omal käel mingit äri (ostavad, müüvad, veavad või 
vahendavad), maksmata mingeid makse ja omamata registreeritud ettevõtet, märgitakse 
võimalikult täpselt, millega nad tegelevad (näiteks videofilmide vahendamine, 
transporditeenused jms). 

Kui isikul on tööandja, kelle tegevusala ei ole tema tegevusalaga seotud, siis kirjutatakse tema 
enda tegevusala (näiteks lapsehoidmine, pillimees pulmas või matustel, koduõpetaja jms). 

Kui ettevõttes/asutuses on esindatud mitu tegevusala, siis tuleb lisaks ettevõtte/asutuse 
põhitegevusalale märkida ka selle allüksuse (toimla) tegevusala, kus küsitletav töötab. 

Toimla on majandusüksus, mis üldjuhul on hõlmatud ühe tegevusalaga ja asub ühel aadressil. 
Ühe tegevusalaga, kuid erinevatel aadressidel asuvad majandusüksused on eri toimlad.  

Näide.  

1. Ühel aadressil üks tegevus — üks toimla (näiteks kauplus). 
2. Kahel aadressil kaks tegevust või kahel aadressil üks tegevus — kaks toimlat (näiteks 

kauplus ja õmblustöökoda või kaks trükikoda). 
3. Ühel aadressil kaks tegevust ning raamatupidamises on mõlema tegevuse kohta eraldi 

arvestus — kaks toimlat (näiteks hotell ja kauplus).  

Abitegevusi (tegevus, mis toetab põhitegevust, nt juhtimine, varustamine, remondi-
hooldustööd jms) ei loeta eri toimlateks, kui nad asuvad põhitegevusega ühel aadressil. Juhul 
kui abitegevus asub põhitegevusest erineval aadressil, loetakse seda eri toimlana. 

Küsimus D03. Küsimusega soovitakse teada küsitletava ametit tema töökohas. Ameti 
kirjapanekul tuleb lähtuda tööfunktsioonidest, mida küsitletav täitis, kirjapandud amet peab 
tööfunktsioone võimalikult täpselt kajastama.  

Üldnimetuste nagu meister, insener, tööline, lihttööline, kontrolör, käsitööline, operaator, 
aktsionär vms kirjapanek ei ole piisav, sest ei ilmne tehtava töö sisu. Kirjutada tuleb näiteks 
koolidirektor, õmblusvabriku direktor, põllumajandusühistu esimees, elektroonikainsener, 
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ehituse töödejuhataja, töökaitseinsener, puutöökoja meister, arvutioperaator, müürsepp, 
paneelkonstruktsioonide monteerija, põllutööline, farmitööline jne. Tööliskutsete puhul peab 
kirjapandu kajastama, kas tegemist on oskustöölisega, kes tunneb mingit töövaldkonda, või 
masinaoperaatoriga, kes on spetsialiseerunud mingi masina, mehhanismi või seadme 
juhtimisele. Õpetajate puhul on oluline märkida, millises haridusastmes ta töötab (näiteks 
algklasside õpetaja, õpetaja keskkoolis, õpetaja puuetega laste erikoolis vms). 

Juhul kui küsitletava öeldud ametinimetus jääb liiga väheütlevaks, tuleb esitada lisaküsimus 
“Milles töö seisneb?”. Töö sisukirjeldus lihtsustab vastuste hilisemat kodeerimist. 
Ametitunnus kodeeritakse rahvusvahelise ametite klassifikaatori (ISCO-88) järgi.  

Kui küsitletav peab samas ettevõttes peale põhiameti samal ajal veel mingit teist ametit, mille 
eest tasutakse eraldi (näiteks töötab põhitöö kõrval koristajana), siis selline tegevus tuleb 
kajastada kõrvaltööna osas E. 

Küsimus D04. Tuleb rõhutada, et küsitud on otseste alluvate arvu. Küsitletava otsesed 
alluvad on need, kes oma tööülesannete täitmisest talle otseselt aru annavad. Kui otseseid 
alluvaid ei ole, siis märkida 0. Ettevõtte juhi puhul ei tohi siinkohal märkida mitte ettevõtte 
töötajate arvu, vaid olenevalt ettevõtte juhtimisstruktuurist järgmise taseme juhtide 
(asetäitjate, osakonnajuhatajate vms) arv. Taluperemehe puhul on otsesed alluvad näiteks 
palgatud sulased või talus töötavad perekonnaliikmed, kui peremees neid alluvateks peab. 

Küsimus D05. Tööalane seisund peegeldab erinevusi küsitletavate suhetes 
tootmisvahenditega, nende töö tasustamise viisis ja võimalustes otsustada oma tööga seotud 
küsimusi. 

(1) Palgatöötaja on isik, kes on hõivatud täis- või osaajatööga asutuse, ettevõtte või muu 
tööandja heaks, mille eest talle tasutakse kas rahas või natuuras. (Pole oluline, kas see töökoht 
on ametlikult registreeritud või mitte.) Palgatöötajateks loetakse ka ohvitserid ja allohvitserid, 
samuti juhutööga elatist teenivad isikud. 

(2) Ettevõtja palgatöötaja(te)ga on ettevõtte, töökoja, poe, büroo jms omanik, kes kasutab 
selles pidevalt vähemalt ühte palgatöötajat. Ajutine (hooajaline) palgatöö kasutamine isikut 
veel palgatöötajatega ettevõtjaks ei muuda. Palgatöötajatega ettevõtjaks ei loeta ka ettevõtte 
palgatöötajast direktorit. 

(3) Talupidaja palgalise tööjõuga on isik, kes peab talu, milles pidevalt töötab vähemalt üks 
palgatud töötaja. Pole oluline, kas talu on ametlikult registreeritud või mitte. Otsese palgata 
töötavaid pereliikmeid ja sugulasi ei loeta palgaliseks tööjõuks. 

(4) Üksikettevõtja ehk palgatöötajateta ettevõtja on isik, kes tegeleb oma töö saaduse (teenuse 
või toote) müümisega ja omab selle valmistamiseks vajalikke tootmisvahendeid. Seejuures 
pole oluline, kas sellise üksikettevõtja tegevus on ametlikult registreeritud või mitte.  

(5) Talupidaja ilma palgalise tööjõuta on isik, kes peab talu, milles ei tööta pidevalt palgalist 
tööjõudu. Pole oluline, kas talu on ametlikult registreeritud või mitte. 

(6) Vabakutselisteks nimetatakse neid, kellel on ilma kellegi juures palgal olemata mingi 
vaimse tegevusega seotud amet (näiteks kunstnik, kirjanik vms), millega ei kaasne oma 
ettevõtet (ruume, maad, seadmeid jne). Sisuliselt on nad kõige lähedasemad 
üksikettevõtjatele. Vabakutseliseks ei loeta juhutööga leiba teenivaid palgalisi. 

Nn äripartnerid ("mitmemehefirmade" kaasomanikud) loetakse palgatöötajatega ettevõtjateks 
või üksikettevõtjateks sõltuvalt sellest, kas nende firmad kasutavad palgatööjõudu või mitte. 

(7) Palgata töötaja pereettevõttes, talus märgitakse neil, kes töötavad oma perele kuuluvas 
ettevõttes või talus ilma otsest palka saamata (jagavad ettevõttest või talust saadavat 
sissetulekut). Sisuliselt on nende inimeste seisund kõige lähedasem üksikettevõtjate omale. 
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Kui tekib raskusi aktsionärist küsitletava liigitamisega ettevõtjaks või palgaliseks, siis tuleks 
lähtuda sellest, kas ta saab tulu põhiliselt palga või omanikutulu vormis. Samamoodi tuleb 
talitada mitmesuguste ühistute liikmetega. 

Küsimus D06. Eesti tööturul on olukordi, kus tööandjad eelistavad sõlmida töötajatega 
tööettevõtulepingu (mitte töölepingu), mis võimaldab töösuhet kergemini lõpetada. Küsimuse 
eesmärgiks ongi selgitada eri viisil reguleeritud töösuhete levikut.  

(11) Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema 
tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma 
töötajale töö eest tasu ning tagama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või 
haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Sellest määrangust tulenevalt on töölepingu 
eritunnused: 

1)  töötaja kohustub tegema tööd, täitma kindlat tööfunktsiooni, mitte aga valmistama 
tööandjale konkreetset objekti; 

2)  töö tegemisel allub töötaja tööandja juhtimisele ja kontrollile, s.o töötaja ja tööandja vahel 
on võimu- ja alluvusvahekord; 

3)  tasu tehtud töö eest on kohustatud maksma tööandja, s.t töötaja saab töötasu just tööandjalt, 
mitte tellijalt. 

Need kolm tunnust võimaldavad eristada töölepingut tsiviilõiguslikust tööettevõtulepingust. 
Kui need eespool nimetatud kolm tunnust esinevad üheaegselt, võib kindlalt öelda, et tegemist 
on töölepinguga. Töölepingust tulenevates suhetes reguleeritakse töötegemist ennast, mitte 
töö lõpptulemust, nagu on omane tsiviilõiguslikust lepingust tulenevates suhetes.  

Tööleping võib olla sõlmitud töötamiseks põhitööl või kohakaasluses. Kohakaasluseks 
peetakse töötamist teise töölepingu alusel kas sama või teise tööandja juures väljaspool 
tööaega põhitööl. Töölepingu võib sõlmida kas tähtajalisena või määramata tähtajaks.  

Põhitöökohal töölepingu alusel töötamist tõendav dokument on tööraamat. Tööandja on 
kohustatud pidama tööraamatut kõigi põhikohaga töötajate kohta. Töötaja nõudel kantakse 
tööraamatusse ka teise tööandja juures töötatud aeg, kui töötaja esitab põhikoha tööandjale 
niisugust töötamist tõendava dokumendi.  

Et osas D kogutakse andmeid põhitööde kohta, siis juhul kui küsitletav väidab, et ta töötab 
töölepingu alusel, peaks tal üldjuhul olema ka tööraamat töövõtja juures. 

(12) Tööettevõtuleping on kirjalik leping, mille alusel töötaja kohustub tegema mingil ajal 
kindla töö. Tööettevõtuleping on alati tähtajaline.  

(13) Avalik teenistus on töötamine riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Riigi 
ametiasutused, kus töötamist loetakse avalikuks teenistuseks, on: 

Riigikogu Kantselei, 
Vabariigi Presidendi Kantselei, 
Õiguskantsleri Kantselei, 
Kohtud, 
valitsusasutused (ministeeriumid, Riigikantselei, maavalitsused, ametid, inspektsioonid), 
kaitsejõudude väeosad, 
Kaitsejõudude Peastaap, 
Kaitseliidu Peastaap, 
Riigikontroll.  

Kohaliku omavalitsuse ametiasutused, kus töötamist loetakse avalikuks teenistuseks, on: 
valla- ja linnavolikogu kantselei, 
valla- ja linnavalitsused koos struktuuriüksustega, 
osavalla- ja linnaosavalitsused, 
linnavalitsuse ametid, 
kohalike omavalitsuste liitude bürood. 
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 (14) Töö suulise kokkuleppe alusel tähendab harilikult nn musta tööd, mis ei ole ametlikult 
registreeritud ja mille pealt ei maksta sageli ka makse.  

Küsimus D07. Töötajate arvu all on mõeldud töötajate arvu ettevõtte/asutuse selles 
allüksuses, kus küsitletav töötab, lähtudes küsimuse D02 juures toodud toimla definitsioonist. 
Raskusi võib tekkida juhul, kus ettevõtte/asutuse/allüksuse töötajaskond jaguneb 
selgepiiriliselt täisaja- ja osaajatöötajateks, keda on täisajatöötajatega võrreldes väga palju. 
Kui küsitletaval selline probleem tekib, siis tuleb vastamisel lähtuda nn 
täistööajaekvivalendist (täistööaja ühikutesse ümberarvutatud osaajatöötajate arv). Vahet 
alaliste ja lepinguliste töötajate vahel pole tarvis arvestada, s.t töötajate arvu 
kindlakstegemisel tuleb arvestada mõlemaid. Kui töötajate arv on vahemikus 1 kuni 10 
(vastusevariant 1) ja küsitletav teab täpset arvu, siis tuleb tabelisse märkida ka täpne töötajate 
arv. Kui töötajaid on rohkem kui 10 ja küsitletav ei oska öelda, missugusesse kaardil D07 
toodud vahemikku see jääb, siis tuleb märkida variant 9 “Ei tea”.  

Küsimus D08. Küsitlustulemused peaksid aitama selgitada, kas töövõimaluste ahenemine on 
toonud kaasa töö- ja elukoha vahelise kauguse suurenemise. 

Probleeme võib ettevõtte/asutuse asukoha märkimisel tekkida neil juhtudel, kui selle 
allüksused paiknevad korraga mitmes eri kohas või kui küsitletava töö on liikuva iseloomuga 
(ehitajad, meremehed, autojuhid jt). Esimesel juhul tuleb lähtuda kohast, kus küsitletav ise 
uuringunädalal tegelikult töötas, teisel juhul auto garaažikoha, laeva kodusadama vms 
asukohast. Kui asukoht aja jooksul muutus (näiteks kui küsitletav töötas järgemööda eri 
valdades asunud majandi allüksustes), siis tuleb lähtuda sellest, kus küsitletav kõige kauem 
töötas. 

Asukoha märkimisel kirjutatakse (1) omavalitsusüksuse, Eesti puhul linna/alevi/valla, 
Tallinna ja Kohtla-Järve puhul ka linnaosa, (2) teise tasandi haldusüksuse, Eesti puhul 
maakonna ja (3) riigi nimi. 

Õigele asulatüübile tuleb joon alla tõmmata eristamaks Eesti linnu, aleveid ja valdasid, mille 
nimed kattuvad (näiteks Rapla linna ja Rapla valda, Põlva linna ja Põlva valda, Vändra alevit 
ja Vändra valda jne). 

Väljaspool Eestit asuvate paikade puhul tuleb kindlasti märkida riik, Venemaa ja Ukraina 
puhul ka oblast. Linna, alevi või valla nimi pole sel juhul üldiselt oluline, üksnes Venemaa 
või Läti Eestiga piirnevate alade kohta võib sellel mingi väärtus olla. Asukoha märkimisel 
tuleb hoolitseda kohanimede loetavuse eest, kirjutades need vajaduse korral trükitähtedega. 

Küsimus D09. Küsimus fikseerib töökohale asumise aja. 

Ettevõtjate puhul võib tööleasumisaja määramisel tekkida probleeme ettevõtte 
funktsioneerimiseks ettevalmistamise ja selle tegeliku käivitumise vahelise piiri tõmbamisega. 
Kui küsitletaval selline probleem tekib, siis tuleb tööleasumismomendina käsitleda hetke, mil 
ettevõte/asutus oli valmis toodangut andma või kliente teenindama. 

Teist laadi probleem võib tööleasumisaja määramisel tekkida juhtudel, kus kõrvaltöö 
põhitööks muutus (küsimuse D11 vastusevariant 13). Sellistel juhtudel tuleb tööleasumisajaks 
märkida aeg, mil töö muutus põhitööks, s.t pärast eelmise põhitöö lõppemist. 

Küsimus D11. Küsitakse ainult neilt, kes asusid sellele töökohale viimase 12 kuu jooksul. 
Küsimus aitab  selgitada eri tööotsimiskanalite resultatiivsust. Tähele tuleb panna, et siinkohal 
on küsitud, kuidas see töö saadi, mitte kõiki kasutatud tööotsimisviise. Riigi tööhõivetalituse 
või eratööbörsi vahendusel leitud töö puhul tuleb ka selle nimi tabelisse kirjutada (näiteks 
Viljandimaa Tööhõiveamet, “Tööpõld”).  

Vastusevariant 13 (kõrvaltöö muutus põhitööks) tuleb märkida sel juhul, kui küsitletaval oli 
varem mitu tööd, millest seni põhitööks loetu lõppes ja põhitööks (selleks, kus kulus põhiline 
osa küsitletava tööajast) sai  üks senistest kõrvaltöödest. 
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Küsimus D12. Küsimus aitab selgitada tööjõu jaotust omandisektorite vahel. Vastuskaardil 
toodud loetelu aluseks on ettevõtte omaniku liik (enne 1996. aastat kasutati ametlikku terminit 
ettevõtte omandivorm). Omanike liikide jaotus on aluseks ettevõtjate klassifitseerimisele, 
lähtudes nende kapitaliosalusest (häälteenamuse kuuluvusest äriühingus) ja vara kuuluvusest 
(füüsilisest isikust ettevõtjate puhul).  

Klassifitseerimise esimese etapina määratakse, kas on tegemist avaliku sektori 
(vastusevariandid 10 ja 20) või erasektoriga (vastusevariandid 30, 40, 50 ja 90). 

Kui äriühingus (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu) on riigi ja 
kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus kokku 50% või suurem, on tegemist avaliku sektoriga. 
Kui riigi kapitaliosalus on äriühingus 50% või suurem, on tegemist avaliku sektori alaliigiga 
10 “Riik”; kui kohaliku omavalitsuse kapitaliosalus on 50% või suurem, on tegemist 
alaliigiga 20  “Kohalik omavalitsus”. 

Erasektorisse liigitatakse äriühing juhul, kui Eesti Vabariigil või kohalikul omavalitsusel ei 
ole äriühingus kapitaliosalust või kui see on alla 50%. Kui Eesti füüsiliste või juriidiliste 
isikute kapitaliosalus äriühingus on 50% või enam, liigitatakse see alaliigi 30 “Eesti 
eraõiguslik isik” alla. Kui välismaa isiku kapitaliosalus on üle 50%, liigitatakse äriühing 
alaliigi 40 “Välismaa eraõiguslik isik” alla. Selle alaliigi alla kantakse ka välismaa äriühingu 
filiaal. Füüsilisest isikust ettevõtjad kuuluvad alaliigi 30 “Eesti eraõiguslik isik” alla. Siia 
kuuluvad ka kõik need, kelle põhitööks on töötamine talus, tegutsemine vabakutselisena, 
põllumajandussaaduste tootmine müügiks, individuaaltöö vms.  

Kui eraettevõtte puhul ei ole selge, kas on tegemist Eesti või välismaa omanikuga, märkida 
alaliik 50 “Eesti ja/või välismaa eraõiguslik isik”. 

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud märgitakse alaliigi 10 “Riik (Eesti Vabariik)” alla. 
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud on:  

Tartu Ülikool,  
Tallinna Tehnikaülikool, 
Tallinna Pedagoogikaülikool, 
Eesti Põllumajandusülikool, 
Eesti Kunstiakadeemia, 
Eesti Muusikaakadeemia, 
Eesti Kultuurkapital, 
Eesti Rahvusraamatukogu, 
Eesti Raadio, 
Eesti Televisioon, 
Rahvusooper “Estonia”, 
Eesti Teaduste Akadeemia, 
Hüvitusfond. 

Kui on tegemist erijuhuga, mida mingil põhjusel ei saa eespool kirjeldatud liikide alla 
paigutada, kantakse see andmeesitaja 90 “Muu” alla. 

Kui küsitletav ei oska anda mittemingisugust informatsiooni ettevõtte omaniku kohta, siis 
märkida 99 “Ei tea”. 

Küsimus D13. Küsimus on mõeldud avalikku sektorisse kuuluvatele (riigi ja kohaliku 
omavalitsuse) asutustele ja ettevõtetele (D12 variandid 10 ja 20). Tüüpiliste näidetena 
kuuluvad eelarveliste asutuste hulka ministeeriumid ja riigiametid, riiklikud haridus-, 
meditsiini- ja teadusasutused, kohalike omavalitsuste asutused. Asutused, kes kasutavad 
valdavalt omateenitud vahendeid, kuid saavad riigilt või omavalitsuselt täiendavat toetust, 
loetakse isemajandavate asutuste hulka. 

Sageli on küsimuse vastus ettevõtte/asutuse nimest ja/või omaniku liigist selge ja küsitleja 
saab vastuse kirja panna ilma küsimust küsitletavale esitamata. 
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Küsimus D14. Küsimus on oluline sotsiaalse turvalisuse seisukohalt ja näitab, kas tehtav töö 
tagab küsitletava toimetuleku pikema aja jooksul või tuleb peatselt endale uus töö leida. 

Aastase ja pikema kestusega tähtajaline töö on alaline töö.  

Ajutise töö all mõtleme tähtajalist tööd, mis on võetud suhteliselt lühikeseks perioodiks (alla 
ühe aasta). Töö lõputähtaeg võib olla fikseeritud töölepingus, suulise kokkuleppega või olla 
muul viisil ette määratud (näiteks kui tegemist on hooajatööga, teise töötaja asendamisega 
tema äraolekul või tööga valitaval ametikohal). Hooajatöö puhul märgitakse vastusevariant 2, 
juhutöö puhul 3 ning kõigi muude ajutiste tööde puhul variant 4. 

Küsimus D15. Küsimusega selgitatakse ajutiselt töötamise põhjusi. Vastusevariant 2 (töö 
katseajaga) tähendab seda, et tööleping on sõlmitud katseaja tingimusega, mille eesmärgiks on 
kindlaks teha, kas töötaja oma tervise, võimete, suhtlemis- ja kutseoskuste poolest on sobiv 
töölepingus kindlaksmääratud tööde tegemiseks, samuti selleks, et töötajal oleks võimalik 
veenduda töö sobivuses. Kui isik on katseaja edukalt läbinud, kaotab katseaeg oma tähtsuse. 
Kui töötaja ei vasta töökohal esitatud nõuetele, võib tööandja töölepingu katseaja jooksul 
lõpetada. Ka töötajal on õigus katseajal tööleping lõpetada, kui ta leiab, et töötamine sellel 
tööl talle ei sobi. Vastusevariantide 3 ja 4 eesmärk on välja selgitada, kas küsitletav ise tahtis 
ajutist tööd või oli ta sunnitud seda tegema, sest ei suutnud alalist tööd leida.  

Küsimus D16. Tegemaks vahet lühiajalise ja pikaajalise töö vahel fikseeritakse küsimusega 
D16 töötada jäänud aeg kuudes. Kui järelejäänud ajavahemik on lühem kui üks kuu, tuleb 
vastuseks märkida 1, mitte 0. 

Küsimus D17. Osaajaga töötajad on need, kes nädalas töötavad alla 35 tunni, v.a seadusega 
ettenähtud juhud. 

Tööaeg ei või ületada: 
15–16-aastastel töötajatel 25 tundi nädalas; 
17-aastastel töötajatel 30 tundi nädalas. 

Töötajatel, kes töötavad allmaatöödel, tervisekahjulikel ja eriiseloomuga töödel, on 
lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas. 

Koolide ja muude lasteasutuste õpetajatel, kasvatajatel ja teistel pedagoogikaspetsialistidel 
on lühendatud tööaja kestus kuni 35 tundi nädalas. 

Nendel juhtudel loetakse osaajatööks seadusega ettenähtud nädalatööajast oluliselt (vähemalt 
5 tundi) lühema tööajaga töötamist. Kui küsitletava ametikoht (õpetajad, kaevurid jms) 
kuulub nende hulka, kus on seadusega ettenähtud lühendatud tööaeg, ja ta väidab, et töötab 
osaajaga, siis tuleb täpsustada, kas see ikka nii on. 

Küsimus D18. Küsimuse eesmärk on välja selgitada, kas osaajaga töötamine on vabatahtlik 
või pealesunnitud. Kui lühema tööajaga töötamine on töökohapoolsete tingimustega peale 
sunnitud (näiteks tellimuste või töö vähesus) ning küsitletav ise eelistaks täisajatööd, siis on 
suure tõenäosusega tegemist vaeghõivega. Et tööhõivepoliitika eesmärk pole inimeste 
kindlustamine mitte lihtsalt tööga, vaid normaalset äraelamist võimaldava tööga, siis ei ole 
vaeghõive tööjõu alakasutuse vormina sugugi parem kui töötus.  

Küsimus D19–D20. Küsimustes D19 ja D20 mõeldakse tegelikku, mitte töölepinguga 
fikseeritud tööaega.  

Tööaja hulka arvatakse kogu tegelikult tööl viibitud aeg koos ületundidega. Peale selle 
arvatakse tööaja hulka ka väljaspool töökohta tööülesannete täitmisele kulutatud aeg. Näiteks 
õpetajate puhul ei märgita mitte ainult antavate tundide arv, vaid tööaja hulka tuleb arvestada 
ka kodus tundide ettevalmistamiseks, vihikute parandamiseks jms kuluv aeg.  
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Tööaja hulka ei arvata lõunavaheaegu, tööle minekuks ja töölt tulekuks kulunud aega ega 
aega, mille eest saadi küll tasu, kuid mille vältel tegelikult ei töötatud (näiteks palgaline 
puhkus). 

Küsimustikus kogutakse tööaja andmeid kahe küsimusega: D19 tavalise tööaja ja D20 
konkreetselt eelmise nädala tööaja kohta. Oluline on tähele panna, et need küsimused on 
ainult põhitöö kohta. Kui küsitletav töötas uuringunädalal mitmel töökohal, siis kõrvaltöödel 
töötatud tunnid näidatakse osas E. 

Küsimus D19. Tavalise tööaja all mõeldakse tüüpilist töönädala kestust pikema perioodi 
kestel. Teavet inimeste tavalise tööaja kohta on tarvis osaajatöö levimuse hindamiseks. 

Sesoonsete tööde (näiteks põllumajandustööde) puhul tuleks vastamisel lähtuda 
aastakeskmisest töönädala pikkusest. Tavalise tööaja küsimusele saavad vastata ka eelmisel 
nädalal töölt puudunud isikud.  

Kui küsitletava ainsaks tegevuseks on episoodilised juhutööd, võib tavalise tööaja küsimusele 
vastamine olla raskendatud. Niisugustel juhtudel tuleb lähtuda nelja viimase nädala tegelikust 
keskmisest töötundide arvust. Kui küsitletaval on raske tavalise tööaja küsimusele vastata 
selle tõttu, et ta on alles äsja tööle asunud, siis tuleb lähtuda lepingujärgsest tööaja kestusest 
või tugineda teiste samasuguse töö tegijate tööajale.  

Küsimus D20. Küsitlusele eelnenud nädala tööaeg põhitööl pannakse kirja päevade kaupa. 
Päevade kaupa märkimise eesmärk on aidata küsitletaval meelde tuletada selliseid päevi, kus 
küsitletava tööaeg tavapärasest oluliselt erines. Lisaks annab tööaja päevade kaupa mõõtmine 
teatava ettekujutuse küsitletava tööajarežiimist. Kui küsitletaval on vastamisega raskusi, siis 
tuleks suunata teda meenutama, mis ajal ta tavaliselt tööd alustab ja kui pikk on tema tööpäev, 
mitu päeva nädalas ta tavaliselt töötab ning kas eelmine nädal erines millegi poolest 
küsitletava tavalisest töönädalast. Nii toimides on võimalik teada saada võrdlemisi 
tõelähedane töötundide arv. 

Oluline on aru saada, et tööajaküsimuste eesmärk pole mitte niivõrd täpse töötundide arvu 
fikseerimine, kuivõrd selle väljaselgitamine, kas küsitletav töötas normaaltööajaga (ca 40 
tundi nädalas), sellest märgatavalt vähem või rohkem. 

Probleemiks võib olla asjaolu, et küsitletavad ei ole harjunud oma nädalatööaega kokku 
lugema. Küsitlejal tuleb tähelepanelik olla näiteks talupidajatega, kes kipuvad esitama oma 
tööaega tegelikust suuremana, lisades sellele ka kodusteks majapidamistöödeks (majaümbruse 
korrashoiuks, koristustöödeks, pesupesemiseks, toiduvalmistamiseks) kuluva aja. 
Tähelepanelik tuleb olla ka siis, kui küsitletav ilma hetkegi mõtlemata teatab, et tema tavaline 
nädalatööaeg on täpselt 40 tundi. Kahtluse korral tasuks täpsustada, kas küsitletav ei ajanud 
segi oma lepingujärgset ja tegelikku tööaega. 

Küsimus D21–D24. Kui küsitletava tööaeg oli uuringunädalal tavapärasest lühem või pikem, 
siis selgitatakse erinevuse põhjus. Küsimusega D22 selgitatakse, kas tavalisest rohkem 
töötamise põhjused olid seotud töö iseloomuga (vastusevariant 3) või töötaja enda soovil 
(variandid 1, 2). Ületunnitöö märgitakse juhul, kui töötaja töötas ajutiselt üle kokkulepitud 
tööajanormi. Ei ole oluline, kas selle eest maksti või mitte (näiteks jäi õhtuti kauemaks tööle, 
sest ei jõudnud päeval valmis mis vaja, asendas haigestunud kaastöötajat vms).  

Koos tavalisest vähem töötamise / töölt puudumise põhjusega fikseeritakse ka selle kestus. 
Põhjuste fikseerimise kaudu on võimalik välja tuua need küsitletavad, kes olid 
töökohapoolsetel põhjustel sunnitud töötama tavapärasest lühema ajaga (sisuliselt 
vaeghõivatud). 

Küsimus D25. Viimase kuu töötasu küsitakse kõigilt palgatöötajatelt. Ettevõtjatelt, 
talupidajatelt ja vabakutselistelt küsitakse ainult palga vormis saadud tasu, ettevõtjatulu ei ole 
vaja märkida.  
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Töötasu alla kuuluvad  

ajatööpalgad, tükitööpalgad, 
lisatasud ja preemiad (kvartali- ja aastapreemia, jõulutoetus jms), 
lisatasud ületundide, öötöö ja puhkepäevadel töötamise eest, 
lisatasud rasketes ja tervisekahjulikes tingimustes töötamise eest, 
puhkusetasud ja -toetused, tööseisakutasud, 
loonustasud (toitlustamine jms), 
ajutise töövõimetuse või haige hooldamise eest arvestatud hüvitis (haigusraha). 

Et ei tekiks segadust brutotasuga ja/või netotasuga, on küsitud mõlemaid. Brutotasu on 
töötasu enne üksikisiku tulumaksu mahaarvamist ehk väljateenitud töötasu. Netotasu on 
töötasu, millest on maha arvatud üksikisiku tulumaks, ehk kättesaadud töötasu. Kui küsitletav 
oskab öelda ainult ühte, siis märgitakse see ning jäetakse teine rida tühjaks. Oluline on, et 
fikseeritakse täpselt, kumb tasu see oli. Juhul kui selgub, et küsitletav sai (lisaks) töötasu, 
mille pealt ei maksta makse (nn ümbrikupalk, jootraha jms), siis märkida (liita juurde) sama 
summa nii bruto- kui netotasu reale. 

Küsimus D26–D31. Ühe ja sama töötundide arvu puhul võib töö olla korraldatud eri viisil. 
Tööajaküsimuste täiendusena sisaldab ankeet küsimusi töö vahetuselisuse ja tööajarežiimi 
kohta nelja viimase nädala jooksul. 

Küsimus D26. Töö vahetuselisust peegeldab töö algus- ja lõpukellaaja varieeruvus. 
Vahetustega tööga on tegemist siis, kui töötatakse vahelduvalt kellaaja mõttes selgesti 
eristuvatel ajavahemikel. Kui töö algus- ja lõpukellaaeg on püsivad, siis töö vahetuselisusest 
ei räägita: näiteks püsivalt öövahetuses töötamist vahetustega tööks ei loeta (vastusevariant 3). 
Kui küsitletav töötas näiteks neljast viimasest nädalast esimesed kaks nädalat päevases 
vahetuses ja viimased kaks õhtuses vahetuses, siis on töö vahetustega ja vahetuse muutus üks 
kord (vastusevariant 2), kui ta aga töötas 1. nädalal päevases, 2. nädalal õhtuses, 3. nädalal 
jälle päevases ning 4. nädalal õhtuses vahetuses, siis muutus vahetus rohkem kui üks kord 
(vastusevariant 1).  

Küsimus D27. Õhtusel ajal töötamise all mõeldakse töötamist ajavahemikus kella kuuest 
kaheteistkümneni õhtul. Kui vähemalt pool nelja viimase nädala tööajast langeb õhtusele 
ajale, siis on vastuseks variant 1 (sageli), kui alla poole, siis variant 2 (mõnikord). Kui 
küsitletava tööaeg on väga muutuva iseloomuga ning määramisega tekib raskusi, tuleks 
lähtuda töötundidest. 

Küsimus D28. Öötöö all mõeldakse töötamist ajavahemikus kella kaheteistkümnest öösel 
kella kuueni hommikul. Tuleb tähele panna, et niisugune määratlus erineb tavapärasest öötöö 
määratlusest (kella 22st kuni 06ni). Vastusevariantide selgitust vt D27. 

Küsimus D29–D30. Siinkohal on mõeldud formaalset töökorraldust, mis näeb ette laupäeviti 
või pühapäeviti töötamist. Kui küsitletav vahetevahel oma initsiatiivil võtab tööd koju kaasa 
või töötab nädalavahetusel töökohal mingil muul põhjusel, siis seda siinkohal arvestada pole 
vaja. 

Küsimus D31. Kodustöötamine tuleb kõne alla ilmselt vabakutseliste, individuaaltöö tegijate, 
pereettevõttes töötajate jt puhul (kodus õmblemine, kudumine, tõlkimine jms). Viimastel 
aastatel on paljud väikefirmad registreeritudki omaniku kodusel aadressil. Juhul kui küsitletav 
ütleb, et ta töötab kodus, tuleb täpsustada, kas tal on töötegemiseks eraldi ruum(id) oma 
korteris või majas, mis on selgelt eraldatud eluruumidest (kodust), näiteks eraldi sissekäiguga. 
Kui see on nii, siis ei ole tegemist kodustöötamisega. Nii nagu ka küsimustes D29 ja D30, on 
siingi mõeldud formaalse töökorraldusega kavandatud kodustöötamist (töötaja ja tööandja 
vaheline kokkulepe), mitte aga selle töö tegemist, mida oleks võinud teha ka töökohas 
(näiteks töö võeti koju kaasa, sest tähtaeg surus peale). 
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Küsimus D32. Töökoha kaugus elukohast märgitakse üldjuhul kilomeetrites. Elukohast 
vähem kui ühe kilomeetri kaugusel asuva töökoha puhul märgitakse meetrites (100, 10 vms) 
Kodustöötamise puhul kirjutatakse kilomeetrite vastuslahtrisse 9998. Juhul kui ei saa määrata 
töökoha kaugust, sest tööd tehakse erinevates töökohtades, märgitakse 9999. Küsimuses 
D32B küsitakse, kas küsitletav käib iga päev kodust tööle, sest võib elada näiteks Tartus ja 
tööle käia Tallinnasse (või Moskvasse), kuid mitte iga päev (näiteks ainult nädalalõpuks 
koju). Et analüüsida töö- ja elukoha vahelisi kaugusi, on seda vaja teada. 

Küsimus D33–D34. Nende puhul, kes tavaliselt (iga päev) ei käi kodust tööle (D32B-le 
vastasid eitavalt), märkida ööbimiskohast (tööliste majutuskohast, hotellist vm) tööle mineku 
viis ja aeg. Vt ka D32. 

Küsimus D35. Küsitakse küsitletava enda arvamust oma töö ja haridustaseme vastavuse 
kohta. 

OSA E. Kõrvaltööd 

Osa E eesmärk on koguda teavet mitmel töökohal töötajate kohta. Kõrvaltöö on tegevus, mis 
pole põhitöö, kuid annab  küsitletavale sissetulekut. Kõrvaltöö määratlemisel lähtutakse 
samadest põhimõtetest nagu põhitöö puhul (vt C01–C05). 

Küsimus E01–E02. Teatud juhtudel võib küsitletaval tekkida raskusi vahetegemisega põhitöö 
raames täidetava lisaülesande ja kõrvaltöö vahel. Tüüpiliselt esineb selline olukord 
projektiiseloomuga tööde puhul, kus küsitletava põhitöö seisneb sisuliselt mitme ülesande 
üheaegses täitmises ning raske on mingist põhi- ja sellele lisaks juurde võetud kõrvaltööst 
rääkida. Kui tegemist on sisult sarnaste töödega, siis tuleb paralleelseid projekte käsitleda 
sama tööna. Kui aga tegemist on muust tegevusest sisu poolest selgesti eristuva ja eraldi 
tasustatava tööga, siis tuleb seda käsitleda kõrvaltööna.  

Probleeme võib tekkida ka mitmesuguste küsitletava toimetuleku seisukohalt ebaoluliste ja 
sageli lühiajaliste kõrvaltöödega (näiteks ajaleheartiklite kirjutamine jms). Juhul kui küsitletav 
uuringunädalal sellist tööd tegi, tuleb see kirja panna. 

Küsimus E02. Lisaks põhitöökohale on samaaegselt küsitud olemasolevate töökohtade arvu. 
Töökohavahetus uuringunädalal ei mõjuta töökohtade arvu. 

Küsimus E03–E06. Kui küsitletaval on mitu kõrvaltööd, siis küsitakse ühe, küsitletava jaoks 
kõige olulisema kohta. See võib olla kas suurimat sissetulekut andev kõrvaltöö või pikima 
tööajaga kõrvaltöö. 

Küsimus E03. Vt küsimus D01. 

Küsimus E04. Vt küsimus D02. 

Küsimus E05. Vt küsimus D03. 

Küsimus E06. Vt küsimus D05. 

Küsimus E07. Vt küsimus D19. 

Küsimus E08. Vt küsimus D20. 

OSA F. VAEGHÕIVE   

Vaeghõivega on tegemist siis, kui isik ei tööta täisajaga, soovib rohkem töötada ja on valmis 
lisatööd kohe (kahe nädala jooksul) vastu võtma. 

Küsimus F01. Esitatakse kõigile sõltumata sellest, kui pikk on küsitletava tavaline töönädal. 



 20

Küsimus F02. Neilt, kes soovivad pikema tööajaga töötada, küsitakse, kas nad sooviksid 
lisaks teist töökohta (vastusevariant 1), sooviksid töökohta vahetada (vastusevariant 2) või 
ainult olemasoleval tööl rohkem töötada (vastusevariant 3). Kui küsitletav ei eelista ühtegi 
varianti, märgitakse vastusevariant 4. 

Küsimus F03. Soovitavat nädalatöötundide arvu küsitakse kõigilt töötavatelt. 

Küsimus F04. Eelmises kolmes küsimuses küsiti, mida küsitletav soovib; siin küsitakse, kas 
ta astus reaalseid samme oma töötingimuste muutmiseks, st kas ta otsis uut tööd või lisatööd. 

Küsimus F05. Täpsustatakse uue või lisatöö otsimise põhjusi. Seejärel jätkub intervjuu 
küsimusest H05 tööotsingute kestuse, otsitava töö iseloomu, lisatöö võtmiseks valmisoleku 
jne kohta. 

Küsimus F06. Kui küsitletav ei otsinud tööd, kuid tahaks rohkem töötada, siis jätkub küsitlus 
küsimusest H17 lisatöö võtmiseks valmisoleku kohta; kui ei otsinud tööd ega taha rohkem 
töötada, siis H19-st. 

OSA G. MITTETÖÖTAVA VIIMANE TÖÖKOHT  

Osas G täpsustatakse uuringunädalal mittetöötanute viimane töökoht. 

Küsimused G01–G07. Küsimuste eesmärk on saada andmeid uuringunädalal mittetöötanu 
viimase töökoha kohta juhul, kui ta töötas viimati vähem kui kümme aastat tagasi. Kui see on 
nii, siis esitatakse küsimused G04–G07 selle töökoha kohta. 

Küsimus G04. Küsimusega G04 on võimalik eristada põhitööde lõppemist töökohapoolsetel 
(variandid 01–08) ning küsitletavapoolsetel (variandid 09–24) põhjustel, samuti sunnitud ja 
vabatahtlikku töölt lahkumist. 

Koondamise (variant 06) all on mõeldud olukorda, kus koos inimese töölt vabastamisega 
kaotati ka vastav tööfunktsioon (ametikoht). Vallandamise (variant 05) puhul jääb 
tööfunktsioon alles, vabastatakse aga konkreetne inimene. 

Variantides 13 “Pensionile jäämine seadusjärgses pensionieas” ja 14 “Pensionile jäämine 
enne seadusjärgset pensioniiga” on seadusjärgse pensioniea all mõeldud pensioniseadusega 
sätestatud vanust, millest alates isikul on õigus vanaduspensionile. Need, kellele on seadusega 
kehtestatud madalam pensioniiga (näiteks naised, kes on sünnitanud viis või rohkem last ja 
kasvatanud nad 8-aastaseks), märgitakse samuti variandi 13 alla. Variant 14 on nende jaoks, 
kes jäid pensioniootele. 

Invaliidistumise tõttu töölt lahkunute puhul märgitakse variant 11 “Enda haigus, vigastus või 
invaliidsus”. 

Küsimus G05. Vt küsimus D02. 

Küsimus G06. Vt küsimus D03. 

Küsimus G07. Vt küsimus D05. 

OSA H. TÖÖOTSINGUD 

Küsimus H01. Küsimusega soovitakse teada, kas küsitletav astus nelja viimase nädala 
jooksul töö saamiseks mingeid konkreetseid samme: pöördus sugulaste/tuttavate poole, jälgis 
tööotsimiskuulutusi, tegi ise ettevalmistusi ettevõtluse alustamiseks, talu rajamiseks, ootas 
kokkulepitud töö algust, oli riigi tööhõivetalituses tööotsijana/töötuna registreeritud vms. Neli 
viimast nädalat on uuringunädal ja kolm sellele eelnenud nädalat. 
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Küsimus H02–H03. Küsimuse eesmärk on selgitada mitteaktiivsuse põhjus. Variant 02 on 
pikaajaliselt (üle kolme kuu) sundpuhkusel olijatele, kes ootavad tööandjalt teadet tööle 
tagasipöördumise kohta.  Sundpuhkusel on see isik, kelle töösuhte tööandjaga on määratud 
või määramata ajaks peatanud tööandja. Kui formaalne töösuhe säilis, siis loetakse kuni kolm 
kuud kestnud sundpuhkusel olija ajutiselt töölt puudujaks. Kui formaalne töösuhe ei säilinud 
(näiteks ettevõte pankrotistus) või sundpuhkus on kestnud üle kolme kuu, siis loetakse 
sundpuhkusel olija töötuks, kui ta otsis tööd ja oli võimeline tööle asuma, vastasel korral 
mitteaktiivseks.  

Variandid 15–17 aitavad välja tuua nn heitunud inimesi, kes oleksid tahtnud töötada, kuid olid 
kaotanud lootuse tööd leida. 

Küsimus H04. Küsimuse eesmärk on fikseerida küsitletava seisund tööotsimisperioodi algul. 
Seisundi teadmine aitab selgitada, mil viisil tööleidmise tõenäosus sõltub töötusele eelnenud 
olukorrast, ning näitab, kes leiavad töö ise ja kes selleks rohkem abi vajaksid. 

Variant 01 kehtib vaid töö kaotanud palgatöötajate kohta, pankrotti läinud ettevõtjad ja 
talupidajad tuleb kajastada variantides 04 ja 05. Tähelepanelik tuleb olla ka õpingutega seotud 
variantide 09–10 kasutamisel. Variant 18 märgitakse sel juhul, kui küsitletav hakkas tööd 
otsima sundpuhkuse ajal. 

Küsimus H05. Mõeldud on pideva tööotsimise algust. Kui järjepidev tööotsimine algas enne, 
kui küsitletav oma eelmiselt töökohalt lahkus, siis tuleb nii ka kirja panna. Küsimus H05 
esitatakse ka neile töötavatele, kes küsimusele F04 vastasid jaatavalt (otsisid uut või lisatööd). 

Küsimus H06–H12. Küsimusteseeria eesmärk on selgitada, millist tööd küsitletav otsis. 
Otsitava töö iseloom aitab saada eksisteerivast tööpuudusest mitmekesisema ettekujutuse: on 
ju üsna suur vahe, kas otsitakse alalist tööd või soovitakse seda vaid mingiks piiratud ajaks; 
kas ollakse nõus töötama minimaalpalga eest või eeldatakse mitmekümne tuhande kroonini 
ulatuvaid palgapakkumisi jne.  

Tööhõivepoliitika seisukohalt on küsimused H06–H12 vajalikud puudu olevate töökohtade 
struktuuri hindamiseks. Küsitletavate seisukohalt peegeldab aga otsitava töö iseloom töötuse 
kui sotsiaalse probleemi tõsidust. Küsimused esitatakse ka neile töötavatele, kes otsisid uut 
või lisatööd. 

Küsimus H13. Küsimus püüab luua ettekujutuse erinevate tööotsimisviiside 
esinemissagedusest eri rahvastikurühmades. Küsitletava kasutatud tööotsimisviiside arv annab 
tunnistust tööotsingute intensiivsusest. Oluline on tähele panna, et küsitakse mitte eelmisel 
nädalal, vaid nelja viimase nädala jooksul kasutatud tööotsimisviise. Neli viimast nädalat on 
uuringunädal ja sellele eelnenud kolm nädalat.  

Küsimus H14. Kui küsitletav nimetas ainult üht tööotsimisviisi, siis märkida see ka 
küsimuses H14 kui peamine. 

Küsimus H15–H16. Nendelt, kes küsimuses H13 ei märkinud tööotsimisviisina riigi 
tööhõivetalituse poole pöördumist (vastusevariant  01), küsitakse, miks nad ei pöördunud. 
Riigi tööhõivetalituses registreerumisega seonduvat vt H19. 

Küsimus H17–H18. Küsimuste eesmärk on küsitletava töövalmiduse väljaselgitamine, mis 
tööotsimise kõrval on töötuskriteeriumi teine element. 

Küsimus H19–H24. Küsimuste eesmärk on selgitada küsitletavate suhteid riigi 
tööhõivetalitusega. Oluline on, et küsimusi esitataks kõigile, nii töötavatele, töötutele kui ka 
neile, kes tööd ei otsinud. Riigi tööhõivetalituses registreerumine ei ole määrav küsitletava 
majandusliku seisundi määramisel (töötav, töötu või mitteaktiivne). Kui näiteks küsitletav 
töötab ja on samal ajal tööhõivetalituses registreeritud, siis peab see nii ka ankeedis 
kajastuma. 
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Tööhõivetalituses registreerituse all mõeldakse registreeritust töötuna või tööotsijana. Töötu 
sotsiaalse kaitse seaduse järgi on registreeritud tööta tööotsija isik, kellel puudub sissetulek, 
kes registreerib elukohajärgses tööhõivetalituses oma soovi leida tööd, külastab 
tööhõivetalitust vähemalt kord kuus ja on nõus sobiva töökoha leidmisel kohe täistööpäevaga 
tööle asuma. Registreeritud töötu on see tööta tööotsija, kellel töötu sotsiaalse kaitse seaduse 
§ 5 järgi on õigus saada töötu abiraha. 

Küsimus H21–H22. Vastuste kirjapanekul peaks teadma järgmist. 

Töötu sotsiaalse kaitse seaduse järgi makstakse töötu riiklikku abiraha ainult riiklikes 
tööhõivetalitustes registreeritud töötutele. Isik registreeritakse töötuna 10 tööpäeva 
möödumisel riiklikku tööhõivetalitusse pöördumisest arvates, kui ta vastab järgmistele 
tunnustele: 

1)  on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani; 
2)  on hõivamata töö või tööga võrdsustatud tegevusega (töötamine töö-, teenistus- või 

tsiviilõigusliku lepingu või liikmelisuse alusel Eestis või lähetatud töötajana välismaal; 
töötamine riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses avaliku teenistuse seaduse või 
avalikku teenistust reguleerivate eriseaduste alusel; tegutsemine ettevõtjana Eestis; 
õppimine päevase õppevormiga õppeasutuses; teenimine kaitseväes või 
asendusteenistuses); 

3)  otsib aktiivselt tööd (pöördub riigi tööhõivetalitusse vähemalt kord iga 10 tööpäeva 
jooksul); 

4)  on riigi tööhõivetalitusse pöördumisele eelnenud 12 kuu jooksul olnud hõivatud töö või 
tööga võrdsustatud tegevusega (vt 2) vähemalt 180 päeva (k.a erandid: lapsinvaliidi või 
alla 7-aastase lapse kasvatamine emana, ema puudumisel või ema töötamise ajal isa või 
eestkostjana; haiglaravil viibimine; haige, invaliidi või vanuri hooldamine Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud korras vormistatud dokumentide alusel; invaliidsusgrupi 
omamine; vahi all või kinnipidamiskohas viibimine); 

5)  on esitanud registreerimiseks vajalikud dokumendid. 

Õigus saada töötu riiklikku abiraha on töötuna registreeritud isikul üldjuhul registreerimisest 
alates 180 päeva. Erandiks on päevases õppeasutuses õppinud isikud ja isikud, kes viimaselt 
töökohalt on lahkunud omal soovil või tööandja algatusel töökohustuste rikkumise, usalduse 
kaotamise või vääritu teo tõttu. Neil eelneb töötu riikliku abiraha maksmisele 60-päevane 
ooteperiood alates töötuks registreerimisest. Pärast 180-päevast abiraha saamist on õigus 
saada töötu riiklikku abiraha töötul, 

1)  kellel on jäänud vanaduspensionieani vähem kui 180 kalendripäeva — kuni pensioniikka 
jõudmiseni; 

2)  kellel on arsti poolt määratud sünnituse tähtajani jäänud vähem kui 70 kalendripäeva — 
kuni sünnituseni; 

3)  kelle peres kasvab kolm või enam alla 18-aastast last — 90 päeva jooksul; 
4)  kelle kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kehtivast üheliikmelise perekonna 

toimetulekupiirist. 
Töötu abiraha suurus on alates 1999. aasta 1. jaanuarist 400 krooni. 

Õppestipendiumi makstakse registreeritud töötule vähemalt 10 õppepäeva kestnud 
tööturukoolituse korral õppel oldud aja eest. Tööturukoolitus on riigi tööhõivetalituse pakutav 
tasuta koolitus, mille eesmärgiks on tõsta isiku konkurentsivõimet tööturul. Tööturukoolituses 
osalevale isikule määratav õppestipendium on praegu 450 krooni. 

Tööturutoetust töötule ettevõtluse alustamiseks võib taotleda töötuna registreeritud isik, kes 
on vähemalt 18-aastane ja on läbi teinud ettevõtlusalase koolituse või kellel on 
ettevõtlusalaseid kogemusi. Tööturutoetust makstakse töötule kohaliku tööhõiveameti kaudu 
vastavalt valitsuse kehtestatud määrale, mis praegu on kuni 10 000 krooni.  
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Eeltoodut arvestades tuleb küsitlejatel tähelepanu pöörata abiraha saamise tingimuste 
täidetusele: vanus, mitteõppimine päevases õppevormis, sissetuleku puudumine (lastetoetuse 
seadusega kehtestatud kuni lapse 3-aastaseks saamiseni ülalpidamistoetust saavad naised ei 
saa abirahale pretendeerida) jms. Koolilõpetajatel peab abiraha saamise ja tööhõivetalitusse 
pöördumise vahele jääma vähemalt 60-päevane ajavahemik. Kui abiraha saamise periood on 
pikem kui 180 päeva, tuleb kontrollida, kas see on põhjendatud. 

Töötu abiraha maksmine peatatakse järgmistel juhtudel: 

1)  pakutud sobivast tööst esmakordsel keeldumisel — 10 tööpäevaks; 
2)  esmakordsel keeldumisel hädaabitöödest või tööturukoolitusest — 10 tööpäevaks; 
3)  töötu haigestumise korral — arsti poolt väljastatud dokumentide alusel haiguse ajaks; 
4)  tööhõivetalitusse mõjuva põhjuseta määratud ajal ilmumata jätmisel — ajavahemikul 

viimasest pöördumisest kuni uue pöördumiseni. 

Küsimus H23–H24. Neilt, kes olid uuringunädalal riigi tööhõivetalituses registreeritud, 
küsitakse tööhõivetalituse poolt pakutud tööde kohta. 

OSA I. MUUTUSED VIIMASE AASTA JOOKSUL 

Osa I ülesandeks on kõigepealt fikseerida küsitletava seisund (töötav/töötu/mitteaktiivne) 
eelmisel aastal samal ajal ja sellest sõltuvalt jätkata töötamise blokiga või suunata küsitlus 
edasi kas töötuse või mitteaktiivsuse blokki. Osa I algab sissejuhatava tekstiga, mis annab 
küsitletavale ettekujutuse küsitluse edasisest suunitlusest. 

Küsimus I01. Töötamine on igasugune sissetulekut andev tegevus. Töö on peale palgatöö ka 
ettevõtjategevus, talupidamine, vabakutselisena tegutsemine, põllumajandussaaduste tootmine 
müügiks, individuaaltöö, samuti pereliikmete abistamine pereettevõttes või talus jms. Uuringu 
seisukohalt pole oluline, kas töö oli ametlikult vormistatud või mitte, kas tegemist oli täis- või 
osaajatööga, alalise või ajutise tööga. Tööks tuleb lugeda ka mittelegaalne sissetulekut andnud 
tegevus (räkit, prostitutsioon jms), kui küsitletav peaks seda nimetama. 

Arvestada ei tule vabatahtlikku tööd, mille eest tasu ei maksta. 

Ajateenistust (või sellele vastavat alternatiivteenistust) küsimuses I01 tööks ei loeta. 
Ajateenistus on ankeedis kajastatud mitteaktiivsuse ühe vormina. Kutselised sõjaväelased 
(ohvitserid ja allohvitserid) arvatakse töötavate hulka. 

Kui küsitletav eelmisel aastal samal ajal lühemat aega (vähem kui kolm kuud) töölt puudus ja 
pöördus hiljem tööle tagasi, siis loetakse ta töötavaks. Kui tegemist oli aga pikemaajalise 
(kolme kuud ületava) puudumisega, siis tuleb vastata, et küsitletav eelmisel aastal samal ajal 
ei töötanud. Selline olukord puudutab ilmselt kõige enam lapsehoolduspuhkusel olijaid, kes 
tuleb märkida mitteaktiivseteks. Rasedus- või sünnituspuhkusel viibija, kellel on töökoht, 
kuhu ta saab pärast seda puhkust tagasi pöörduda, loetakse ajutiselt töölt puuduvaks.  

Väärib rõhutamist, et kogu ankeedis huvitab meid tegelik töötamine, mitte selle vormistatus 
(töötada võis tööraamat). 

Küsimus I02. Küsimuses mõeldakse aktiivset tööotsimist, st mingeid reaalseid töö leidmiseks 
astutud samme: sugulaste või tuttavate kaudu teabe hankimist, otse tööandjate poole 
pöördumist, süstemaatilist tööpakkumiskuulutuste jälgimist ja neile vastamist, 
tööotsimiskuulutuste avaldamist, tööbörsi külastamist jne. Kui küsitletav kavatses rajada talu 
või alustada ettevõtlust ja tegi selle kavatsuse elluviimiseks reaalseid ettevalmistusi, siis 
loetakse ka seda tööotsimiseks. Kui aga küsitletav ei otsinud aktiivselt tööd seetõttu, et ta oli 
juba töö leidnud ja ootas selle algust vastavalt kokkuleppele, siis on see samaväärne töö 
otsimisega ja vastus küsimusele I02 on “Jah”. 
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Ainult soov töötada ei ole küsimusele I02 jaatavalt vastamiseks piisav. Vahetegemine 
töötamissoovi ja reaalse tööotsimise vahel on väga tähtis, sest sellest sõltub küsitletava 
liigitamine töötuks või mitteaktiivseks. 

TÖÖTAMINE  

Osa I küsimuste blokk I03–I09 on üks kolmest küsimusteblokist, mille kaudu kogutakse 
andmeid küsitletavate tegevuse kohta viimase aasta jooksul. Selles blokis pannakse kirja 
andmed küsitletava töötamisperioodide kohta. Töötamisperiood on määratletud töökohaga, 
mis enamasti tähendab mingit ettevõtet või asutust. Lisaks sellele võib töökohaks olla 
muidugi ka talu, pereettevõte, tegutsemine vabakutselisena, individuaaltöö vms. Ankeedis ja 
juhendis on kõiki neid võimalikke töökohti tähistatud sõnapaariga “ettevõte/asutus”. Kui 
küsitletaval oli korraga mitu töökohta, siis tuleb üks neist (see, kus kulus põhiline osa 
küsitletava tööajast) lugeda põhitöökohaks ja ülejäänud kõrvaltöökohtadeks. Osas I 
käsitletakse ainult põhitöökohti. Oluline on tähele panna, et põhitöökoht ei eelda tingimata 
täistööajaga töötamist.  

Kui tegelik töötamine ei langenud vormilise töösuhtega kokku (küsitletava asemel võis olla 
vormistatud keegi teine), siis tuleb lähtuda tegelikust töötamisest.  

Kui ettevõtte/asutuse tegevusala või küsitletava amet muutus küsitletava seal töötamise ajal, 
siis tuleb see kirja panna kahe järjestikuse töökohana töötamise bloki eraldi veergudes.  

Küsimus I04. Küsimus fikseerib töökohale asumise aja. Et käesoleva küsitlusega on 
hõlmatud periood viimase aasta jooksul, siis tööleasumisaeg saab olla varem kui aasta tagasi 
ainult kõige esimese tabelisse kantud töö puhul, s.o ainult töötamise tabeli esimeses veerus. 

Ettevõtjate puhul võib tööleasumisaja kindlaks määramisel tekkida probleeme ettevõtte 
loomiseks ettevalmistamise ning selle tegeliku funktsioneerimise vahelise piiri tõmbamisega. 
Kui küsitletaval selline probleem tekib, siis tuleb tööleasumismomendina käsitleda hetke, mil 
ettevõte/asutus oli valmis toodangut andma või kliente teenindama. 

Küsimus I05. Vt küsimus D02. 

Küsimus I06. Vt küsimus D03. 

Küsimus I07. Vt küsimus D04. 

Küsimus I08. Vt küsimus D05. 

Küsimus I09. Kui küsitletav on vahepeal töötanud mujal, kuid naasnud tänaseks taas samasse 
ettevõttesse, siis hilisem samale töökohale naasmine tuleb kajastada põhitöökohtade tabeli 
eraldi veerus. Lapsehoolduspuhkusele jäämine on mitteaktiivsusperioodi algus, seega ka 
töötamisperioodi lõpp, sõltumata sellest, kas töösuhe säilib või mitte. Põhitöökohalt 
lahkumisele võib järgneda üks kolmest võimalikust sündmusest: kohe uue töö alustamine, 
tööotsingute alustamine või periood, mille vältel küsitletav ei töötanud ega otsinud tööd. 
Küsimuse I09 ülesandeks ongi küsitluse suunamine vastavalt järgmise põhitöökoha, töötus- 
või mitteaktiivsusperioodi andmete kirjapanemisele.  

TÖÖTUS 

Töötusperiood on ajavahemik, mille vältel küsitletav kusagil ei töötanud ja tegeles 
tööotsimisega. Tööotsimine on ka ettevalmistus ettevõtluse alustamiseks / talu rajamiseks 
ning varem kokkulepitud töö alguse ootamine.  

Küsimus I10. Küsimusega fikseeritakse töötusperioodi algus. Juhul kui tööotsimine algas 
enne, kui küsitletav oma eelmiselt töökohalt lahkus, tuleb kirja panna ikkagi see kuu, millest 
alates ta töötuks jäi. Kui küsitletav lõpetas töötamise ja alustas tööotsinguid kuu keskel, siis 
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täpsustatakse selle kuu kohta, kumb periood kestis kauem ning vastavalt sellele märgitakse 
töötusperioodi esimene kuu. 

Küsimus I11. Töö saamise all ei mõelda üksnes kitsas tähenduses palgatöö saamist, vaid ka 
ettevõtluse alustamist, talu rajamist ning kõiki teisi osas D mainitud töötamise viise. 

MITTEAKTIIVSUS 

Mitteaktiivsusperiood on defineeritud kui ajavahemik, mille vältel küsitletav ei töötanud ega 
otsinud tööd. Mitteaktiivsusperioodid võivad alata töö lõpetamisega või käsilolnud 
tööotsingutest loobumisega. Lõppeda võivad need tööotsimise alustamisega või 
tööleasumisega ilma tööotsimiseta. On võimalik, et üksteisele järgneb mitu 
mitteaktiivsusperioodi. Näiteks kui pärast koolilõpetamist läks küsitletav ajateenistusse, siis 
märgitakse mitteaktiivsusperioodide tabelisse kaks järjestikust perioodi, millest esimese 
põhjus on õpingud (I13 vastusevariant 01) ja teise põhjus ajateenistus (I13 vastusevariant 02). 
Siinkohal tuleb meeles pidada, et meid huvitav ajavahemik puudutab muudatusi viimase aasta 
jooksul. Kui mitteaktiivsuse põhjus muutus varem kui aasta tagasi, siis seda tabelis ei 
kajastata. 

Küsimus I12. Küsimuses fikseeritakse kõnealuse mitteaktiivsusperioodi algusaeg. Kui 
küsitletav lõpetas töötamise või tööotsingud ja jäi mitteaktiivseks kuu keskel, siis 
täpsustatakse selle kuu kohta, kumb periood kestis kauem, ning vastavalt sellele märgitakse 
mitteaktiivsusperioodi esimene kuu. 

Küsimus I13. Küsimuse eesmärk on selgitada mitteaktiivsuse põhjus. Variant 8 aitab välja 
tuua nn heitunud inimesed, kes oleksid tahtnud töötada, kuid olid kaotanud lootuse tööd leida. 

Küsimus I14. Küsimusega selgitatakse, mil viisil mitteaktiivsusperiood lõppes. 
Töötusperioodi järgnemine mitteaktiivsusperioodile peaks vastama kõige tüüpilisemale 
perioodide järgnevusele.  

Juhul kui ilmneb, et küsitletav asus tööle ilma tööd otsimata ja seejuures pole just tegemist 
endisele töökohale naasmisega, siis peab küsitleja täpsustama, kas see ikka tõepoolest nii oli. 
Kui selgub, et küsitletav hakkas kõigepealt tööd otsima, kuid et tööotsimise kestus oli lühem 
kui üks kuu, siis võib sellist lühiajalist töötusperioodi ignoreerida ning juhtumi kirja panna 
nii, nagu oleks tegu tööleasumisega ilma eelnenud tööotsimiseta. 

OSA J. ÕPINGUD 

Osa J eesmärk on koguda teavet õpingute kohta neljal viimasel nädalal. See teave on tarvilik 
õppurite, koolilõpetajate ja õpingute katkestajate tööhõive selgitamiseks. Kõrvutades osa J 
küsimustikku eelmiste osadega, peaks selguma, kuidas õnnestub koolilõpetajatel tööd leida ja 
millistele töökohtadele nad esmajoones satuvad. Samast peaks selguma ka noorterühma 
suurus, kes ei tööta ega õpi. 

Küsimus J01–J02. Fikseerida on vaja vaid õpingud, mis olid suunatud teatud üld-, kutse-, 
eri- ja ametialase hariduse omandamisele formaalharidussüsteemis, st õpingud 
üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Fikseerida tuleb õpingud nii päeva-, 
õhtu- kui kaugõppes, sõltumata sellest, kas nad viisid kooli lõpetamiseni, jäid pooleli või 
jätkuvad praegu.  

Üldhariduskool on põhikool (9-klassiline), keskkool ja gümnaasium. Kutseõppeasutused on 
kutsekoolid, kutsekeskkoolid, tehnikakoolid ja tehnikumid. Kõrgkoolid on ülikoolid, 
instituudid ja akadeemiad. Fikseerida pole tarvis täiendus- ega ümberõpet, kursusi ega 
huviharidust (keeltekursused, rahvaülikoolid). 
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Küsimus J03. Oluline on fikseerida kooli täielik nimi, kirjutades vajaduse korral välja kooli 
nimes sisalduvad koha- ja isikunimed (näiteks tuleb kirjutada Pärnu 2. Keskkool, mitte lihtsalt 
2. Keskkool). 

Küsimus J04. Andmete töötlemisel ei kasutata kooli nime, vaid haridustaset, millele selles 
koolis/klassis õppimine vastab (sõnaga “haridustase” tähistame küsimuses J04 toodud 
vastusevariantide loetelu).  

1.–6. klass märgitakse, kui isik õpib üldhariduskooli (algkooli, põhikooli, keskkooli, 
gümnaasiumi) 1.–6. klassis. 

7.–9. klass märgitakse, kui isik õpib üldhariduskooli 7.–9. klassis. 

10.–12. klass märgitakse, kui isik õpib üldhariduskooli 10.–12. klassis. 

Kutseõpe märgitakse isiku puhul, kes õpib kutsekeskkoolis, kutsekoolis, tehnikakoolis vm 
ning ei omanda seal sama õppekava raames põhi- või keskharidust. Oluline on, et koolituse 
kestus oleks vähemalt 9 kuud ja et õppeasutus, kus kutset omandatakse, kuuluks riiklikult 
reguleeritud haridussüsteemi, st et dokument kutse omandamise kohta oleks riiklikult 
tunnustatud. 

Kutseõpe koos põhihariduse omandamisega märgitakse isiku puhul, kes lisaks kutsele 
omandab sama õppekava raames põhiharidust. 

Kutseõpe koos keskhariduse omandamisega märgitakse isiku puhul, kes lisaks kutsele 
omandab sama õppekava raames keskharidust. 

Kutsekeskharidus põhihariduse baasil märgitakse isikul, kes omandab kutsekeskharidust 
õppekava raames, kus õppurite nõutav haridustase sisseastumisel oli põhiharidus. 

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil märgitakse isikul, kes omandab kutsekeskharidust 
õppekava raames, kus õppurite nõutav haridustase sisseastumisel oli keskharidus. Selle 
haridusega lõpetanuid on alates aastast 1999 näiteks Suuremõisa Põllumajandustehnikumis). 

Keskeriõpe pärast põhiharidust märgitakse isiku puhul, kes omandab keskeriharidust 
õppekava raames, kus õppurite nõutav haridustase sisseastumisel oli põhiharidus. 

Keskeriõpe pärast keskharidust märgitakse isiku puhul, kes omandab keskeriharidust 
õppekava raames, kus õppurite nõutav haridustase sisseastumisel oli keskharidus. 

Kutsekõrghariduslik õpe märgitakse isikul, kes õpib rakenduskõrgkoolis või 
kutseõppeasutuses kutsekõrghariduse õppekava järgi. 

Diplomiõpe (nn rakenduskõrgharidus) märgitakse isikul, kes õpib kõrgema õppeasutuse või 
muu õppeasutuse kõrghariduse taseme õppekava järgi, mille lõpetamisel ei anta akadeemilist 
kraadi, vaid väljastatakse ainult kõrgharidust tõendav diplom. 

Rakenduskõrgkoolid on järgmised. 

Avalikud rakenduskõrgkoolid: 
Eesti Merehariduskeskus 
Eesti Riigikaitse Akadeemia 
Narva Kõrgkool 
Tallinna Kõrgem Tehnikakool 
Tartu Õpetajate Seminar 
Tartu Lennukolledž 
Viljandi Kultuurikolledž 
Virumaa Kõrgkool 

Erarakenduskõrgkoolid: 
Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX 
EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar 
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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut 
Tartu Teoloogia Akadeemia 
Eesti-Ameerika Ärikolledž 
Tallinna Bakalaureuse Erakool 
Kõrgkool  “Esimene Stuudium” 
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar 
Audentese (Fontese) Erakool 
Majandusõiguse ja Poliitika Instituut 
Sotsiaalteaduste Erakõrgkool “Veritas” 
Mainori Majanduskool 
Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut 
Euroülikool 

Lisaks rakenduskõrgkoolidele on eksperimendi korras antud õigus õpetada mõnd õppekava 
diplomiõppe tasemel järgmistel kutseõppeasutustel: 

Kohtla-Järve Meditsiinikool 
Tallinna Pedagoogiline Seminar 
Tallinna Kommertskool 
Tartu Meditsiinikool 
Tallinna Meditsiinikool 

Bakalaureuseõpe märgitakse ülikoolides õppijate puhul. Ülikoolid on järgmised. 

Avalik-õiguslikud ülikoolid: 
Eesti Muusikaakadeemia 
Eesti Kunstiakadeemia 
Eesti Põllumajandusülikool 
Tallinna Pedagoogikaülikool 
Tallinna Tehnikaülikool 
Tartu Ülikool 

Eraülikoolid: 
Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis 
Eesti Kõrgem Kommertskool  
Eesti Humanitaarinstituut 
Õigusinstituut  

Magistriõpe (sh internatuuris) märgitakse isiku puhul, kes õpib kõrgkoolis magistriõppes. 

Doktoriõpe (sh residentuuris) märgitakse isiku puhul, kes õpib kõrgkoolis doktoriõppes. 

Küsimus J05. Oluline on, et eriala pandaks kirja võimalikult täpselt. Näiteks kui küsitletav 
vastas, et õppis majandust, tuleb täpsustada, kas tegemist oli raamatupidamise, rahanduse, 
kaubanduse, tööstuse või mõne teise alaga jne. Üldsõnalisi formuleeringuid ei saa hiljem 
kodeerida. 

Keskkoolis või gümnaasiumis õppimise korral tuleb täpsustada, kas küsitletav omandas seal 
mingi eriala, mille kohta talle anti tunnistus. Süvaõpet, mis eriala ei andnud, pole vaja 
märkida. 

Küsimus J07. Mõeldud on küsimuses J04 näidatud haridustasemel õppima asumise aega. 
Näiteks kui küsitletav õpib 11. klassis, siis tuleb märkida 10. klassi õppima asumise aeg (kui 
õppis samas koolis), mitte selle kooli 1. klassi astumise aeg.  

Küsimus J08. Märgitakse õppevorm õppima asumisel. Kui õppevorm hiljem muutus, siis 
seda ei kajastata.  

Küsimus J09–J14. Küsimustega soovitakse teada, milliseid erialasid on küsitletav seni 
omandanud, olgu üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või mujal. 
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Siinkohal peab meeles pidama, et erinevalt õpingutabelist, kus kogutakse andmeid ainult 
formaalharidussüsteemis õppimise kohta, tuleb erialade tabelis fikseerida nii formaalse, 
mitteformaalse kui ka vabaharidusena omandatu. 

Formaalne haridus on riiklike õppekavadega fikseeritud ja organisatsiooniliselt tagatud 
haridus. Formaalharidussüsteem on hierarhiliselt struktureeritud haridussüsteem alates 
algkoolist kuni ülikoolini. 

Mitteformaalseks hariduseks loetakse organiseeritud õppetegevust kindlatele huvigruppidele 
kindlate programmide alusel. Mitteformaalse hariduse alla kuuluvad ametlikud kursused, 
seminarid ja muud õppused, mis toimuvad väljaspool formaalset haridussüsteemi, kuid 
korraldavad formaalsed organisatsioonid (näiteks koolituskeskused jm). 

Vabaharidus omandatakse huvist lähtuvalt oma initsiatiivil koostatud õppekava järgi, 
olenevalt vajadustest ja võimalustest. Vabahariduses ei rakendata tavaliselt üldkehtivaid 
õppekavu. Õpingute sisu ja töökorraldus otsustatakse enamasti õpetaja ja õppijate 
kokkuleppel. Õppetegevust korraldavad tavaliselt vabatahtlikud organisatsioonid 
(huvialaseltsid, kultuurimajad, raamatukogud, usuorganisatsioonid jm) ja/või mitteformaalsed 
grupid. 

Õpinguid, mis on juba kajastatud õpingute osas, ei ole erialade tabelis vaja korrata. Oluline on 
see, et kirja pannakse vaid need erialad, mille kohta küsitletav on saanud tunnistuse. Iga eriala 
kohta pannakse kirja selle nimetus, omandamise aasta ja koht. Küsitletavate erialase 
ettevalmistuse teadmine aitab selgitada, kui paljud töötavad õpitud erialal.  

Kui lõpetamisel omistati küsitletavale peale eriala mingi kvalifikatsioon, siis tuleb ka see välja 
kirjutada (näiteks: eriala — majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemise 
korraldus, kvalifikatsioon — majandusinsener).  

Eriti hoolikalt tuleb täita tabel nende erialade kohta, mille küsitletav omandas nelja viimase 
nädala jooksul või mille omandamine on tal praegu pooleli. Siinjuures tuleb silmas pidada, et 
kui õpingud on pooleli üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, siis peab see 
kajastuma õpingute osas, mitte erialade tabelis. Pooleliolevatest õpingutest peavad erialade 
tabelis kajastuma need, mille omandamiskoht on kursused, kaitsevägi või töökoht (küsimus 
J11 vastusevariandid 8–10). 

Küsimus J13. Küsimuse eesmärk on fikseerida küsitletava kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- 
või erialane haridustase küsitlusmomendil ning selle omandamise aasta, s.o vastava 
lõputunnistuse või diplomi saamise aasta. Tähele tuleb panna, et isiku haridustaseme määrab 
kõrgeim formaalharidussüsteemis (st üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis) 
lõpetatud õppeasutus või klass, lõpetamata jäänud haridus seda ei tõsta. Välisriigis kutse-, 
ameti- või erialahariduse omandanud isikute haridustase tuleb määrata analoogiliselt Eestis 
omandatud haridustaseme määramisega. 

Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust märgitakse isikul, kellel ei ole kutse-, ameti- ega 
eriharidust (näiteks põhikooli või keskkooli lõpetanud isikud, kes ei ole hiljem omandanud 
kutse-, ameti- ega eriharidust). Siia kuuluvad ka need keskkooli lõpetanud, kes said 
keskkoolist lisaks keskharidusele mingi kutse. 

Kutsehariduse (variandid 2–4) on saanud isik, kes on näiteks kutsekeskkoolist, kutsekoolist, 
ametikoolist, tööstuskoolist, vabriku-tehasekoolist, tehnikakoolist vms kutseõppeasutusest 
saanud dokumendi kutsealase ettevalmistuse kohta (näiteks kutsetunnistus, lõputunnistus). 

Kutseharidus märgitakse isikul, kes on pärast üldhariduskooli mõne haridusastme lõpetamist 
saanud dokumendi kutsealase ettevalmistuse kohta kutseõppes (kutsekoolis, tehnikakoolis 
vms), ilma et ta oleks samas omandanud põhi- või keskharidust. Täiend- ja ümberõpet, 
töökohal toimunud väljaõpet ning huviharidust (keeltekursused, rahvaülikoolid) siin ei 
arvestata. 
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Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega märgitakse isikul, kes koos kutseharidusega 
omandas sama õppekava raames põhihariduse. 

Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega märgitakse isikul, kes kutseharidusega koos 
omandas sama õppekava raames keskhariduse (näiteks kutsekeskkoolis keskharidust tõendava 
tunnistuse ja kutsetunnistuse saanud isik). Siia ei kuulu need, kes üldhariduskoolis 
(keskkoolis, gümnaasiumis vm) lisaks omandatud keskharidusele said dokumendi kutsealase 
ettevalmistuse kohta. 

Kutsekeskharidus keskhariduse baasil märgitakse isikul, kes on lõpetanud keskhariduse baasil 
mõne õppeasutuse kutsekeskhariduse taseme õppekava (selle haridusega lõpetanuid on alates 
aastast 1999; näiteks Suuremõisa Põllumajandustehnikumis). 

Keskeri-/tehnikumiharidus pärast põhiharidust märgitakse isikul, kes on põhihariduse baasil 
lõpetanud tehnikumi, kommertskooli, kõrgema põllumajandus- või aianduskooli, merekooli 
või mõne muu õppeasutuse keskerihariduse taseme õppekava. 

Keskeri-/tehnikumiharidus pärast keskharidust märgitakse isikul, kes on keskhariduse baasil 
lõpetanud mõne keskeriõppeasutuse või muu õppeasutuse keskerihariduse taseme õppekava. 

Rakenduskõrgharidus (diplomiõpe) märgitakse isikul, kes on lõpetanud rakenduskõrgkooli 
või läbinud diplomiõppe alates 1995. aastast (vt ka J04). 

Bakalaureus (kõrgharidus) märgitakse isikul, kes on saanud kõrgema õppeasutuse (instituudi, 
akadeemia, ülikooli, v.a rahvaülikooli, marksismi-leninismi ülikooli) diplomi või 
bakalaureuse kraadi. Siia ei kuulu isikud, kellele on omistatud magistri- või kõrgem 
akadeemiline kraad (k.a ekvivalentne kutse- või teaduskraad). 

Magister (k.a ekvivalentne kutse- või teaduskraad) märgitakse isikul, kellele on antud 
magistrikraad. Siia kuuluvad ka internatuuri lõpetanud isikud. 

Teaduste kandidaat/doktor (k.a ekvivalentne kutse- või teaduskraad) märgitakse isikul, kellele 
on antud teaduste kandidaadi või doktorikraad. Siia kuuluvad ka residentuuri lõpetanud 
isikud. 

Oluline on tähele panna, et lõpetamata jäänud haridus küsitletava haridustaset ei tõsta. Näiteks 
kui küsitletav on õppinud kõrgkoolis, kuid pole seda lõpetanud, siis jääb tema 
haridustasemeks vastavalt kesk- või keskeriharidus jne. 

Haridustaseme märkimisel tuleb jälgida, et vastus oleks kooskõlas õpingutabelis ja erialade 
tabelis antud vastustega.  

Küsimuses J13B märgitakse hariduse omandamise aasta, s.o vastavat haridust tõendava 
dokumendi saamise (kooli lõpetamise) aasta. 

Küsimus J14. Küsimuse eesmärk on fikseerida küsitletava kõrgeim üldhariduskoolis 
omandatud üldharidustase küsitlusmomendil. Siin tuleb tähele panna, et üldharidustase oleks 
kõigil märgitud (ka kõrgharidusega isikutel). Üldhariduskooliks loetakse põhikooli (9-
klassiline), keskkooli ja gümnaasiumi. 

Keskharidus märgitakse isikul, kes on  

lõpetanud kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümneklassilise keskkooli või 
gümnaasiumi või  
reaalkooli või 
üldharidusliku kolledži (v.a ajavahemikus 1934–1940 tegutsenud progümnaasiumi või 
reaalkooli) või 
saanud keskhariduse erikoolides (puudega laste koolis või kinnises erikoolis). 

Siia ei kuulu isikud, kes on kutseõppeasutuses omandanud koos kutsega keskhariduse või 
keskerihariduse põhihariduse baasil, nende kohta märgitakse “põhiharidus”. 
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Põhiharidus (mittetäielik keskharidus) märgitakse isikul, kes on lõpetanud 
mittetäieliku keskkooli või 7 klassi 1961. aastal või enne seda või 
vähemalt 8 klassi 1962.–1989. aastal või 
põhikooli või vähemalt 9 klassi 1990. aastal või hiljem, 

ning ei ole omandanud kesküldharidust.  
Siia kuuluvad ka need, kes  

omandasid keskerihariduse põhihariduse baasil või  
lõpetasid 1940. aastani tegutsenud reaalkooli või progümnaasiumi või  
lõpetasid ajavahemikus 1920–1944 kutsekeskkooli või  
on saanud põhihariduse erikoolides. 

Algharidus märgitakse isikul, kes on lõpetanud  
1929. aastal või varem 4 klassi või  
1930.–1944. aastal 6 klassi (ka õhtualgkoolid täiskasvanuile) või  
1945.–1971. aastal või 1991.–1996. aastal 4 klassi või  
1972.–1990. aastal 3 klassi või  
1997. aastal või hiljem 6 klassi,  

kuid ei ole omandanud põhiharidust (sh ka need, kes on kooli põhihariduse omandamisel 
pooleli jätnud). 

Ei oma algharidust, märgitakse isikul, kes pole lõpetanud algharidusele vastavat kooliastet, 
kuid kes oskab ükskõik missuguses keeles arusaamisega lugeda ja kirjutada (sh ka pimedate 
kiri) lihtsamat teksti oma igapäevaelu puudutavatel teemadel. 

Kirjaoskamatu märgitakse isikul, kes pole lõpetanud algharidusele vastavat kooliastet ega 
oska üheski keeles arusaamisega lugeda ega kirjutada lihtsamat teksti isiku igapäevaelu 
puudutavatel teemadel. 

Nende kohta, kes ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust, märgitakse küsimuses J14B 
üldhariduskoolis saadud hariduse omandamise aasta, s.o vastavat haridust tõendava 
dokumendi saamise (kooli lõpetamise) aasta. 

Küsimus J15. Küsimuse eesmärk on täpsustada nelja viimase nädala koolitust. 
Vastusevariandi 1 (tööalased täiendus- või ümberõppekursused) alla tuleb märkida kõik need 
kursused, mis on seotud küsitletava tööga (ametialaste oskuste parandamine, soov saada 
ametikõrgendust, täiendus- või ümberõpe tagasipöördumisel töökohale pärast 
lapsehoolduspuhkust, ajateenistust vm). Kui küsitletav võttis nelja viimase nädala jooksul osa 
mingist tööalasest konverentsist, seminarist vms, märgitakse vastusevariant 2. 
Vastusevariandi 3 (töötute koolitus) alla kuulub igasugune koolitus, mida saab lugeda 
tööotsingute osaks, s.o riigi tööhõivetalituse või eratööbörsi vahendusel saadud koolitus. 
Vastusevariandi 4 (huvialaga, harrastusega seotud kursused) alla kuuluvad kõik need 
kursused, mida ei saa seostada ei tööga ega töötusega, mis on seotud küsitletava huvialaga või 
harrastusega ja toimuvad tema enda initsiatiivil. Erialade tabelis ei kajastu need õpingud, 
mille käigus konkreetset eriala ei omandatud (tööalased seminarid, huvialakursused jms), 
küsimuses J15 tuleb ka need märkida. 

Küsimus J16. Kui küsitletav vastab, et on nelja viimase nädala jooksul mingitel kursustel 
osalenud, siis tuleb kontrollida, kas see kajastub ka erialade tabelis ning märkida sel juhul 
veeru number.  

Küsimus J17. Küsimuse eesmärk on täpsustada koolituse koht. Kui õpe toimus mingis 
formaalharidussüsteemi koolis, siis on kooli tüüp juba täpselt märgitud küsimuses J11, 
küsimuses J17 märgitakse sel juhul vastusevariant 1. Variandid 2–7 on põhiliselt küsimuses 
J11 variandiga 08 (kursused) märgitu täpsustus. Siinkohal tuleb meeles pidada, et küsimusega 
J11 küsitakse eriala omandamise kohta, s.t kohta, kust saadi eriala omandamist tõendav 
tunnistus või tõend, küsimusega J17 selgitame aga, kus koolitus toimus. Kui õpe toimus kahes 
kohas, näiteks väljaõpe koolis ja praktika töökohal, siis tuleb ka mõlemad märkida. Riigi 
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tööhõivetalituses või eratööbörsil toimunud õppe korral tuleb märkida ka nimi (näiteks 
Viljandimaa Tööhõiveamet, “Tööpõld”). Variandis 09 (iseõppimise teel) on mõeldud selliseid 
õppeprogramme, mille järgi õpitakse iseseisvalt ilma ühegi õppeasutuse või koolitusfirma 
abita (näiteks spetsiaalsed keeleõppeprogrammid Internetis).  

Küsimus J18. Küsitakse, kes kursuste eest maksis. Kui maksti mitmest allikast, siis märkida 
mõlemad (näiteks osaliselt töökoht ja osaliselt küsitletav ise). 

Küsimus J19. Küsimusega selgitatakse kursuste pikkus. Küsitakse, kui kaua kursused kokku 
kestsid/kestavad. Kui näiteks kursused toimusid/toimuvad kahe kuu jooksul üle nädala 
teisipäeval, siis on vastuseks 2 kuud ehk vastusevariant 3.  

Küsimus J20. Küsimusega mõõdetakse õppetöö intensiivsust, pidades silmas nelja viimast 
nädalat. Märkida tuleb nädalas õppetööks kulunud keskmine tundide arv. Näiteks kui õpiti üle 
nädala teisipäeval 8 tundi, siis on vastus küsimusele J20 4 tundi. Vähem kui neli nädalat 
kestnud kursuste puhul arvestatakse nädala keskmine tundide arv tegeliku aja järgi. Näiteks 
ühenädalase kursuse puhul märgitaksegi kogu õppetööle kulutatud aeg.  

OSA K. TAUSTANDMED  

Küsimus K01. Küsitletava sünniaeg ja sugu on juba märgitud ka leibkonna vastutava liikme 
ankeedi leibkonnablokis. Selle küsimuse dubleerimise eesmärk on välistada vead nendes 
analüüsi seisukohalt väga tähtsates küsimustes. 
Küsimus K02. Osas B küsiti seaduslikku perekonnaseisu, käesolevas küsimuses on mõeldud 
tegelikku perekonnaseisu. Kui küsitletaval tekib raskusi oma perekonnaseisu määratlemisega, 
tuleks lisaselgituste andmisel juhinduda järgnevast.  

Vallaline on isik, kes pole kunagi olnud ei abielus ega vabaabielus.  

Isik on abielus, kui tema kooselu kestab ja on abieluna registreeritud, olgu 
perekonnaseisuametis või kirikliku laulatuse teel.  

Vabaabielus on abielulist kooselu elav isik, kelle kooselu ei ole registreeritud. Ei vabaabielu 
ega abielu eelda tingimata abikaasade ühisel pinnal elamist.  

Lesk, lahutatud ja lahuselav on küsitletava viimase kooselu lõppemise viisist tulenevad 
kategooriad. Kui viimane kooselu oli registreeritud ja abielulahutust pole vormistatud, on isik 
lahuselav, kui lahutus on vormistatud, siis lahutatud. Samuti loetakse lahuselavaks isik, kelle 
viimane kooselu ei olnud registreeritud ja lõppes lahkuminekuga. Kui abielu lahutanud isikud 
jätkavad tegelikkuses abielulist kooselu, kuuluvad nad kategooriasse vabaabielus. Kui abielus 
olev isik on oma abikaasast lahku läinud ega ole abielulahutust vormistanud ja elab koos 
kellegi teisega, siis loetakse perekonnaseisuks samuti vabaabielus. 

Küsimus K03–K04. Elukoha all on mõeldud inimese tegelikku, mitte sissekirjutusjärgset 
elukohta. Elukoha märkimisel kirjutada Eesti puhul (1) omavalitsusüksuse — linna/alevi/valla 
(nõukogudeaegse külanõukogu), Tallinna ja Kohtla-Järve puhul ka linnaosa, (2) maakonna ja 
(3) riigi nimi. Õigele asulatüübile tuleb joon alla tõmmata eristamaks Eesti linnu ja valdasid, 
mille nimed kattuvad (Rapla linn ja Rapla vald, Põlva linn ja Põlva vald jne). Välisriikide 
puhul piisab riigi nimest. 

Leibkonnast ajutiselt eraldi elava leibkonnaliikme elukohaks märkida tema praegune elukoht, 
mitte leibkonna elukoht.  Kui elukoha fikseerimisel tekib raskusi selle tõttu, et küsitletaval oli 
korraga mitu elukohta, siis tuleb aluseks võtta peamine elukoht (koht, kus küsitletav põhiliselt 
ööbis). Kajastada tuleb ka elukohamuutused ühe linna, alevi või küla piires; ühe maja või talu 
piires elukohamuutusi arvestada pole tarvis. 

Et vältida eluloo seisukohalt vähetähtsate elukohavahetuste fikseerimist, pole tarvis arvestada 
õppimisaegseid ühiselamukoha või “eraka” muutusi. 
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Küsimus K08. Küsimusega soovitakse kindlaks teha, millega küsitletavad tavaliselt 
tegelevad. Siin ei mõelda seisundit mitte uuringunädala, vaid viimase 12 kuu jooksul. 
Niisugune lähenemine annab inimese põhiseisundi kohta usaldatavama teabe ja kõrvaldab 
lühiajaliste muutuste mõju. 

Erand on niisugune olukord, kus inimese põhiseisund on hiljuti muutunud: on lõpetatud kool 
ja asutud tööle, siirdutud pensionile, jäädud lapsepuhkusele vms. Sellistel juhtudel tuleb 
põhiseisundi määramisel arvestada ka perspektiivi. Kui inimene jäi nädala eest pensionile, siis 
tuleb ta ikka pensionäriks lugeda, mis sellest, et ta viimased 12 kuud on põhiliselt töötanud. 

Konkreetsete kaardil K08 olevate põhiseisundite määramise puhul tuleb eelkõige lähtuda 
sellest, kelleks küsitletav ennast ise peab, arvestades järgnevat. 

(01–04) Töötav on isik, kellel on mingi elatist andev tegevus (palgatöö, ettevõtlus, oma talus 
või perefirmas töötamine, individuaaltöö, tegutsemine vabakutselisena vms). Pole oluline, kas 
see tegevus on ametlikult registreeritud või mitte. Elatusallikana vähetähtsat lisasissetulekut 
andvat töötamist ei ole põhjust siinkohal arvestada. Kui aga (üli)õpilane või pensionär saab 
oma tööst elatise mõttes olulist sissetulekut, loetakse ta töötavaks. Töötavad on ka ohvitserid 
ja allohvitserid.  

 (05) Töötu / tööd otsiv on isik, kes on ilma elatist andva tööta, soovib töötada ja töö saamise 
korral asuks reaalselt tööle. Siin tuleb meeles pidada, et ei ole oluline, kas küsitletav on ennast 
riigi tööhõivetalituses töötuna registreerinud. Pikaajalist (üle kolme kuu) sundpuhkusel olekut 
käsitame samuti töötusena. Päevaseid (üli)õpilasi ja pensionäre, kes sooviksid töötada, 
siinkohal töötuks ei loeta. 

(06) (Üli)õpilane: mittetöötav õppija, kes omandab üld-, kutse-, eri- või ametialast haridust 
(riiklike õppekavadega fikseeritud ning organisatsiooniliselt tagatud haridus) 
formaalharidussüsteemis, st üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Kui 
(üli)õpilane elatub põhiosas õpingute kõrval tehtavast tööst, loetakse ta töötavaks. 
Akadeemilisel puhkusel viibijad klassifitseeritakse vastavalt tegevusele, millega nad puhkuse 
ajal hõivatud on (näiteks kodune). Siia ei kuulu need isikud, kes õpivad tööalastel täiendus- 
või õppekursustel, töötute koolitusel või huvialakursustel (vabahariduskoolituses). 

(07) Mittetöötav vanaduspensionär: isik, kes põhilise osa oma sissetulekust saab väljateenitud 
tööaastate eest määratud vanaduspensionist. Kui pensionär saab põhilise elatise tööst, siis 
loetakse ta töötavaks.  

(08) Invaliidsuspensionär: mittetöötav isik, kes põhilise osa oma sissetulekust saab tervisekao 
tõttu määratud invaliidsuspensionist. Kui invaliidsuspensionär saab põhilise elatise tööst, siis 
loetakse ta töötavaks. 

(09) Lapsehoolduspuhkusel olija: mittetöötav alla 3-aastast last kasvatav isik (ema, isa või 
hooldaja). 

(10) Kodune: mittetöötav ja mitteõppiv isik, kes on tegev eeskätt oma majapidamises, mitte 
väljaspool seda. Teda ei saa töötute kategooriasse kanda, sest ta ei otsigi tööd, näiteks 
koduperenaine jms. 

(11) Ajateenija: relvajõududes või sellega võrdsustatud tegevteenistuses viibiv isik. 

(12) Kinnipeetav: kinnipidamiskohas (vanglas jms) viibiv isik. 

(13) Muudel põhjustel mittetöötav: mittetöötav isik, kes ei kuulu ühegi eelkäsitletud 
kategooria alla. Siia mahuvad varalt saadavatest tuludest või dividendidest elatuvad jms.  

Kui isik võiks korraga kuuluda mitmesse kaardil olevasse rühma (näiteks pensionärist 
koduperenaine), siis märgitakse loetelus varem, st väiksema numbriga toodud variant (selles 
näites tuleb isik liigitada pensionäriks). 
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Küsimus K09–K11. Küsimuste eesmärk on tuua selgust küsitletava elatusallikatesse ja 
sellesse, kuidas ta oma eluga toime tuleb. 

Küsimuses K09 pannakse kirja kõik küsitletava nimetatud elatusallikad. Küsimuse eesmärk 
on saada võimalikult täielikku teavet selle kohta, millistest allikatest inimeste sissetulekud 
pärinevad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata juhutöödele, põllumajandussaaduste müügiks 
tootmisele jms tegevusele. Vajaduse korral võib nende olemasolu täpsustada  lisaküsimusega. 

Kui küsitletav nimetab peamise elatusallikana juhutöid, põllumajandussaaduste müügiks 
tootmist või vahendus- ja äritegevust, siis nendega tegelemise perioodil ei ole korrektne 
küsitletavat töötuks lugeda. Nimetatud tegevustega tegelemise periood tuleb kajastada tabeli 
põhitööde osas ja märkida see töö (põllumajandussaaduste müügiks tootmine või äritegevus) 
põhitööna. Põhitööde tabelisse ei ole vaja neid tegevusi kanda vaid juhul, kui tegemist oli 
väga lühikest aega (alla kahe nädala) kestnud töödega, mida ei saa eraldi 
töötamisperioodidena kajastada.  

Kui küsitletav mainib küsimuses K09 ainult ühte elatusallikat, siis tuleb see märkida ka 
küsimuses K10 kui peamine elatusallikas. 

Küsimus K13. Küsitakse ainult töötavatelt isikutelt. Ametiühing on töötajate huve esindav 
organisatsioon; sinna ei saa kuuluda ettevõtete juhid. 

Küsimus K14. Näiteks Eesti Riigitöötajate Ametiühingute Liit, Eesti Teadustöötajate 
Ametiühingute Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit jms. Juhul kui küsitletav 
tõesti ei tea, missuguse ametiühingute liiduga on tegemist, siis kirjutada “Ei tea”.  

Küsimus K16. Küsitakse kõigilt. 

OSA T. TURISM  

Teatavasti on Eesti elanike reisimine nii välismaale kui Eesti-siseselt viimastel aastatel 
suhteliselt kiiresti kasvanud. Reiside arvu, kirjelduse ja reisi jooksul tehtud kulutuste 
hindamiseks ning turismi üldise arengu planeerimiseks kaasatakse riiklikusse tööjõu-
uuringusse ka turismialaste küsimuste blokk, mis tuleb täita küsitlusmomendile eelnenud kuu 
(uuringukuu) kohta: kui tööjõu-uuringu küsitlus on aprillis, siis küsitakse respondendilt tema 
märtsikuu reiside kohta. 

Küsimuste T08–T11 ja T18 puhul on lubatud kirjutada lahtrisse “Ei tea” või “Keeldub”, kui 
vastaja nii ütleb. 

Küsimused reiside kohta esitada tabelis ülevalt alla. Alles siis, kui esimese reisi kohta on 
andmed kirja pandud, alustage järgmise veeru täitmist.  

Küsimused T01–T12 on Eesti elanike välissõitude kohta, mille kestus oli alla aasta. 
Küsimused T13–T18 puudutavad siseturismi, kusjuures arvesse lähevad vaid vähemalt ühe 
ööbimisega reisid.  

Küsimus T01. Siin ja edaspidi tähendab "välismaa" Eesti piiridest väljapoole jäävat 
piirkonda. 

Küsimus T02. Reis, mille kohta hakatakse küsimusi esitama, peab olema oma iseloomult 
mitteregulaarne. Vastavalt Maailma Turismiorganisatsiooni ja Eurostati nõuetele ei ole reisid:  
1) välismaal töötamine, kui töötasu saadakse välismaalt; 
2) rahvusvaheliste transpordivahendite meeskonnaliikmete reisimine, kui nad transpordi-
vahendist ei välju; 
3) piiriäärsete alade elanike regulaarsed sõidud (vähemalt kord nädalas) teisele poole piiri 
(näiteks kirikusse, kooli, tööle, poodi, turule vms).  
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Küsimus T03. Töö- (kõnepruugis kasutatakse ka ametireisi mõistet) ja erialased reisid 
hõlmavad ka konverentsidest, seminaridest või nõupidamistest osavõtmist, koolitus- ja 
õppereise; näituste, messide külastamist; kontsertidel esinemist ning on üldjuhul tööandja või 
organisatsiooni poolt kinni makstud. Koolitus- või õppereisid võivad olla kinni makstud ka 
mõne fondi või vanemate/sugulaste poolt.  
Tööandja kinnimakstud preemiareis läheb puhkusereiside alla.  
Eraisiku ostureis kauba edasimüügi eesmärgiga kuulub tööreiside hulka. 

Küsimus T04. Märkige reisi sihtriik, näiteks Soome, või kui reisil külastati mitut riiki 
(näiteks Vahemere-äärsed riigid), märkida need. 

Küsimus T05. Reisi kestust mõõdetakse ööbimiste arvuga. Esmalt märkida reisi jooksul  
ööbimiste arv kokku; edasi jaotada see arv majutuskohtade vahel. 
Ööbimiste arv jaotatakse Maailma Turismiorganisatsiooni majutusklassifikatsiooni järgi: 

ö ö b i m i n e  m a j u t u s e t t e v õ t e t e s   
1) hotell, motell; 
2) muudes majutusettevõtetes: külalistemaja, kämping, hostel (kõnepruugis kasutatakse ka 

mõistet ühiselamu), turismitalu, ööbimine telgis või haagissuvilas tasulisel territooriumil; 
3) sanatoorium, taastusravi-, koolitus- või konverentsikeskus; samuti ööbimine 

(ühis)sõidukis; 
ö ö b i m i n e  e r a m a j u t u s e s   

4) tasuline eramajutus: üürikorter, üüritud suvila vms; 
5) tasuta eramajutus: tuttavate/sugulaste juures vms; 
6) muud: kaubaveoauto, isiklike või firma puhkuseosakutega soetatud eramud vms. 

Küsimus T06. Märkida ainult üks peamine sõidukiliik. Näiteks kui Soome reisi alustatakse 
(ja lõpetatakse) praamlaevaga, kuid enamik reisi ajast sõidetakse oma autoga, on peamine 
sõidukiliik reisil auto.  

Küsimus T07. Reisikorralduses on rahvusvahelise turismiorganisatsiooni liigituse alusel 
järgmised vastamisvariandid:  
1 — ostsite reisibüroost reisipaketi, st reisi välismaale on reisifirmad ette valmistanud ja 
vastaja on reisibüroost varem ühtse hinna eest ostnud vähemalt kahest teenusest koosneva 
reisipaketi;  
2 — kasutasite üksikuid reisibüroode teenuseid, näiteks lennupiletite ostmine, majutuse 
broneerimine, teatripiletite tellimine, auto rentimine vms; 
3 — iseseisev reisikorraldus, st vastaja või tema firma on korraldanud välisreisi iseseisvalt, 
mitte reisibüroo vahendusel. Küll aga võib ta enne reisi algust broneerida hotellimajutuse kas 
ise või oma välispartnerite kaudu; 
4 — ei tea. Võimaluse korral vältida seda varianti, kuid võib juhtuda, et reisil viibinu ei ole 
kursis reisikorralduse üksikasjadega.  

Küsimused T08–T11. Tööalased reisid on  sageli kinni maksnud rahvusvahelised 
organisatsioonid (nt PHARE, OECD, IMF, Euroopa Liidu organisatsioonid). Sellisel juhul 
tuleb täpsustada, et Eesti tööandja või organisatsiooni poolt makstud summadesse ei 
märgitaks välisorganisatsioonidelt saadud raha. Seega lähetuskulud (majutus-, sõidu- ja 
päevarahad) lähevad Eesti tööandja või muu organisatsiooni poolt kinnimakstud summade 
alla ainult juhul, kui need ei tulnud mõnelt välisorganisatsioonilt.  

Kulutuste hindamisel arvestada ainult isiklikuks otstarbeks tehtud kulutusi. Asutusele või 
ärilistel eesmärkidel (edasimüügiks) reisil ostetud kaupu mitte arvestada, kuna see raha ei ole 
kulutatud turismi eesmärkidel. 

Kulutused märkida Eesti kroonides. Kui kulutused tehti valuutas ja ei teata ümber-
arvutuskurssi, märkida kulud valuutas. 
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Grupikulutuste puhul (näiteks reis koos perega, seltskonnaga) tuleb kogusumma jagada grupi 
liikmete arvuga või proportsionaalselt (nt vanematele rohkem, lastele vähem). Igal juhul 
arvestada kulutustega inimese kohta.  

Isiklikust rahast kulutatuks lugeda ka Eestis elavate vanemate, täiskasvanud laste, sugulaste 
või tuttavate poolt reisile kulutatud summa. Kui ei mäletata täpset kulutuste suurust, märkida 
ligikaudne summa. 

Välismaal tehtud kulutuste hindamisel arvestada kõiki maksmise vorme (sularaha, krediit-
/maksekaardid, reisitšekid). 

Reisile kulutatud raha hulka mitte arvestada suuri, nn kapitalioste (kinnisvara, auto, jaht vms). 

Niisiis, kui reisi tervikuna või mingi osa maksis kinni välispartner, -organisatsioon , -firma 
või välismaal elav eraisik, siis nende kulutuste ulatust küsimustes T08–T11 mitte märkida, 
vaid näidata see küsimuses T12. 

Küsimused T13–T14. Reisideks ei loeta sõite töö- või õppimiskohta ja regulaarseid sõite 
suvilasse/maakodusse ning vanavanemate/vanemate/laste juurde. 

Küsimused T15–T17. Kehtivad küsimuste  T03–T05 ja T08–T11 kohta tehtud märkused.  

Küsimus T18. Siin tuleb märkida kõik kulutused kokku (k.a tööandja tehtud). Sõiduauto 
kasutamisel mitte unustada ka bensiinikulu. Välja jätta suuremate (üle 3000 krooni) 
üksikostude maksumus (televiisor, auto, kasukas jms). 

 KÜSIMUSTIKU VORMISTUSSTIIL  

Küsimustiku küsimused jagunevad esitatavateks küsimusteks ja küsitleja suunaküsimusteks. 
Esitatavad küsimused on mõeldud küsitletavalt informatsiooni hankimiseks ja need tuleb 
etteantud sõnastusest kinni pidades küsitletavale ette lugeda. Esitatavad küsimused on 
ankeedis vormistatud väiketähtedega, suunaküsimused suurtähtedega. 

Alternatiivsõnastus. Mõnede esitatavate küsimuste puhul tuleb küsitlejal valida erinevate 
sõnastuste vahel. Alternatiivsõnastus on kirja pandud ümarsulge () ja kaldkriipsu / kasutades. 
Sulgudes oleva küsimuseosa võib kontekstist olenevalt ette lugeda või lugemata jätta, 
kaldkriipsu puhul tuleb ette lugeda üks kriipsuga eraldatud alternatiividest. Et alternatiive 
ülejäänud tekstist paremini esile tuua, on need alla joonitud; kui tegu on tervete lausetega, siis 
eraldatud sõnaga VÕI . 

Selgitavad tekstid. Osa küsimuste juurde on lisatud selgitav tekst kaldkirjas. Tekst on 
mõeldud koos küsimusega ette lugemiseks, et küsitletav teaks, millele vastates tähelepanu 
pöörata. 

Sidetekstid. Peale esitatavate küsimuste on vastajale ettelugemiseks mõeldud sidetekstid, mis 
aitavad ankeedis üleminekuid sujuvamaks muuta. 

Märkused küsitlejale. Vormistatud suurtähtedega, nurksulgudes. Niisuguseid tekstiosi 
küsitletavale ette ei loeta, nad on juhindumiseks küsitlejale. 

Üleminekud. Et vältida konkreetse küsitletava elusituatsiooni seisukohalt mõttetute 
küsimuste esitamist, on ankeedis hulgaliselt küsimustevahelisi üleminekuid. Tavaliselt on 
üleminekud tähistatud vastusevariantide juures olevate suunanooltega. Keerukamatel juhtudel 
on kasutatud spetsiaalset küsitleja suunaküsimust. Üleminekute täpne järgimine on väga 
oluline. Kui mõni tarvilik küsimus jääb vale ülemineku tõttu esitamata, siis võib kogu ankeet 
tarviliku informatsiooni puudumise tõttu kasutuskõlbmatuks muutuda.  

Vastuste märkimine. Vastuste märkimisel on kõige olulisem eri küsimuste vahelise kooskõla 
jälgimine. Intervjuu käigus vastuolude avastamine ja nende kõrvaldamine aitab vältida 
hilisemat täpsustuste tegemist ning vajadust küsitletavaga uuesti kontakteeruda. Elementaarne 
nõue vastuste märkimisel on käekirja loetavus, eriti töökoha, õppeasutuse, ameti- ja 
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kohanimede puhul. Et vältida käekirja loetamatusest tingitud täpsustusi, tuleb vastustekstid 
kirjutada lühenditeta ja trükitähtedega.  

Lubatud vastusevariantide arv. Valikvariantidega küsimuste puhul on üldjuhul lubatud 
märkida vaid üks vastusevariant. Kõik mitut varianti lubavad küsimused on tähistatud 
asjakohase märkusega. Kui küsitletav pakub ühe lubatud vastusevariandiga küsimuses 
korraga mitut vastust, siis tuleb paluda tal pakutavatest variantidest olulisim välja valida. Kui 
küsitletav olulisimat varianti välja valida ei suuda, siis märgitakse üles kõik variandid ning 
kirjutatakse juurde märkus, et küsitletav ei suuda ühtegi varianti teistele eelistada. 

Vastuskaardid. Paljude küsimuste puhul on vastusevariandid kantud vastuskaartidele, mida 
küsitletavale näidatakse. Segimineku ja ärakadumise vältimiseks on vastuskaardid köidetud 
kaardiraamatusse. Iga sellise küsimuse puhul peab küsitleja jälgima, et küsitletav õige kaardi 
leiaks, sellel olevad variandid läbi loeks ning neist sobivamad välja valiks. 

Vastusevariant MUU. Kui sobivat vastusevarianti etteantute hulgas ei leidu, tuleb vastuse 
märkimiseks kasutada varianti MUU. Et suunata küsitletavat kõigepealt etteantud variantide 
vahel valima, pole MUU-varianti tavaliselt vastuskaardile kantud. Enne kui MUU-varianti 
kasutada, peab küsitleja veenduma, et vastus tõepoolest ühegi etteantud variandi alla ei mahu. 

Vastusevariant EI TEA. Kui küsitletav ei suuda mingi elusündmuse täpset toimumisaega 
meenutada, siis tuleb küsitlejal aidata tal seda meelde tuletada teiste küsimuste kaudu. 
Meenutamise hõlbustamiseks tuleks soovitada küsitletaval seostada sündmus muude 
elusündmustega, mida paremini mäletatakse (kas see toimus enne elukohamuutust, kooli 
lõpetamist, lapse sündi, abiellumist, vanemate juurest lahkumist jne). Kui küsitletav ei suuda 
küsimusele pingutustele vaatamata isegi ligikaudselt vastata, siis kirjutatakse selle kohta 
ankeeti märkus. Ilma selgituseta vastuseid EI TEA ei aktsepteerita. Sama kehtib üksikutele 
küsimustele vastamisest keeldumiste kohta. EI TEA vastamise ja vastamisest keeldumiste 
vältimiseks on raske anda konkreetseid juhtnööre, siin on oluline küsitleja professionaalsus. 
Delikaatselt tuleb suhtuda vastamisse nende küsimuste pujul, millele küsitletavad tavaliselt 
meelsasti vastata ei taha (sissetulek, töötasu jms). Siin on keeldumine aktsepteeritav. 

Tabelid. Tabelite vasakpoolne külg on küsimuste jaoks ja sinna midagi ei kirjutata, 
parempoolne külg on vastuste kirjapanemiseks. Tabelite parempoolsed küljed on vertikaalselt 
veergudeks jaotatud, iga veerg vastab ühele perioodile, milleks võib olla töötamine 
põhitöökohal, töötusperiood, mitteaktiivsusperiood, teatud eriala omandamine. Iga veeru 
lõpus on suunaküsimus, mille vastusest sõltuvalt jätkatakse sama tabeli uue veeruga või 
siirdutakse mujale.  

Samasuguse ülesehitusega on ka küsimustiku alguses olev leibkonnatabel, mille igasse veergu 
kantakse andmed ühe leibkonnaliikme kohta. 

Kui tabeli veergudest sündmuste ülesmärkimiseks ei piisa, võetakse kasutusele lisalehed. 
Üleminekunooled on paigutatud parempoolse lehekülje servale.  


