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EESTI TÖÖJÕU-UURING 2005 
Küsitlejajuhendi lisa  

Küsitlejajuhendi lisas on toodud kõik muudatused, mis on tehtud Eesti tööjõu-uuringus pärast 2000. 
aastat ja kehtivad 2005. aastal. Nende küsimuste osas, mille kohta lisas informatsioon puudub, on 
kehtiv 2000. aastal ilmunud “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend”. 

2002. aastast täpsustus tööealise rahvastiku definitsioon: tööealised on inimesed, kes uuringunädalal 
olid 15–74-aastased. Enne 2002. aastat arvestati tööjõu-uuringus küsitletava vanuse määramisel vaid 
sünniaastat, 2002. aastast tuleb piirvanuste (15-aastaste ja 74-aastaste) puhul arvestada ka 
sünnikuupäeva. Oluline on, kas küsitletava sünnipäev oli vahemikus 1. jaanuarist kuni uuringunädala 
viimase päevani (kaasa arvatud) või pärast uuringunädalat.  

2005. aastal loetakse tööealisteks ja küsitletakse kõiki neid, kes on 

1) sündinud 1930. aastal ja kelle sünnipäev on pärast uuringunädala lõppu (uuringunädalal olid 74-
aastased); 

2) sündinud aastatel 1931–1989; 
3) sündinud 1990. aastal ja kelle sünnipäev on enne uuringunädalat või uuringunädalal 

(uuringunädalal olid või said 15-aastaseks). 

Ankeedi edasise täitmise lihtsustamiseks on osas B küsimuse B05 juurde lisatud kontrollküsimus 
(B05D), kuhu kirjutatakse küsitletava vanus uuringunädala viimasel päeval. Leibkonnaliikmete 
tabelisse kantakse kõik leibkonnaliikmed, neist 15–74-aastasi (15<=B05D<=74) küsitletakse. 

Eesti tööjõu-uuringu küsitlejajuhendi osa “Valim” (lk 2–3) on kehtetu 2002. aastast. 

OSA C. Töötamine uuringunädalal 

Küsimus C05–C09. Parandus aastast 2001 palgata peretöötajate kohta. Vt “Eesti tööjõu-uuring. 
Küsitlejajuhend” küsimus C05–C09. 3. lõik (Palgata peretöötajad …) kustutada. 2. lõik parandada 
järgmiselt: Ettevõtjate (nii tööandjate, üksikettevõtjate kui talupidajate) ja palgata peretöötajate 
puhul on ajutiselt töölt puudumise eelduseks ettevõtte (jätkuv) olemasolu, mis võimaldab pärast tööle 
naasmist taas tegevust jätkata.  

OSA D. Põhitöö 

Küsimus D05. 2003. aastast on hõivestaatuse kategooria alla lisatud variant “tulundusühistu liige”. 
Vastusevariant 8 (tulundusühistu liige) märgitakse isikul, kes on liige ühistus, mille eesmärk põhikirja 
järgi on saada ainelist tulu ja see jaotada liikmete vahel. Tulundusühistu ärinimes peab sisalduma sõna 
“ühistu”. Vastusevarianti 8 ei märgita nende isikute puhul, kes töötavad tulundusühistus ja saavad 
selle eest palka (ei ole tulundusühistu liikmed). Sel juhul on vastuseks 1 (palgatöötaja). Vt lisaks 
“Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus D05. 

Küsimus D08. Välismaal töötavate isikute puhul kirjutada reale “Maakond” välisriigi haldusjaotuse 
järgi selle piirkonna nimetus, kus töökoht asub. Kui tegemist on linnaga, siis märkida ka linna nimi. Vt 
lisaks “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus D08. 

Küsimus D14. Ajutise töö liigina on 2003. aastast lisatud variandid “Töö väljaõppe ajal” ja “Töö 
katseajaga”, mis varem märgiti “Muu ajutine töö” alla ja täpsustati küsimusega D15. Vastusevariant 2 
(töö väljaõppe ajal) hõlmab tähtajalise töölepinguga õpipoisse, praktikante jt. Vastusevariant 3 (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 töö tegemiseks, samuti selleks, et töötajal oleks võimalik veenduda töö 
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sobivuses. Kui töötaja ei vasta töökohale esitatud nõuetele, võib tööandja töölepingu katseaja jooksul 
lõpetada. Ka töötajal on õigus katseajal tööleping lõpetada, kui ta leiab, et see töö talle ei sobi. Vt 
lisaks “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus D14. 

Küsimus D15. Küsimuse eesmärk on selgitada, kas küsitletav ise tahtis ajutist tööd või oli ta sunnitud 
seda tegema, sest ei suutnud alalist tööd leida. Juhul kui küsitletava soov ajutisel tööl töötamise ajal 
muutus, siis lähtutakse uuringunädalast. Näiteks kui küsitletav ajutisele tööle asumise hetkel tahtiski 
ajutist tööd, hiljem aga olukord muutus ja uuringunädalal ta eelistaks alalist tööd, kuid pole seda 
leidnud, on vastuseks 2. 

Küsimus D26. Vahetustega töö on regulaarne töökorraldus, kus ettevõte tegutseb või firma teenindab 
väljaspool tavapärast tööaega (8.00–17.00). Vahetustega töö on selline organiseeritud töökorraldus, 
kus vahetuse alguses võetakse töö eelmiselt vahetuselt üle ning vahetuse lõpul antakse töö järgmisele 
vahetusele üle. Vahetustega töötamine toob kaasa töötamise varahommikul, öösel või nädalavahetustel 
ning nädala puhkepäevad ei ühti mitte alati nädalavahetusega, tavaliste puhkepäevadega. Kui töö 
algus- ja lõpukellaaeg on püsivad, siis töö vahetuselisusest ei räägita: näiteks püsivalt öövahetuses 
töötamist vahetustega tööks ei loeta. 

Küsimus D31B. Küsimus on lisatud 2003. aastast. Kaugtöö on töötamine väljaspool tööandja 
tavapäraseid tööruume (kas kodus või kaugbüroos), olles samal ajal tööandjaga ühenduses kaasaegsete 
infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivahenditega. Ei ole oluline, kas töötaja kasutab oma 
isiklikku või tööandja arvutit, tegeleb kaugtöötamisega täielikult või osaliselt. Täieliku kaugtöö puhul 
töötab töötaja kodus või kaugbüroos individuaalselt, omamata füüsilist töökohta ettevõttes. Osalise 
kaugtöö puhul töötab töötaja kodus või kaugbüroos individuaalselt vaid osa ajast, ülejäänud aja aga 
ettevõttes oleval töökohal. Kaugbüroo on ettevõtte teises paikkonnas asuv allüksus, mis on ettevõttega 
ühendatud infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivahendite abil. Näiteks kaugbüroos töötajal on 
arvuti kaudu võimalus ligi pääseda ettevõtte andmebaasidele, ettevõtte intranetilehele jms. Kaugtöö 
võib olla ka mobiilne, st töötaja töötab liikuvalt, olles ettevõttega ühendatud mobiilsete side- ja 
infotehnoloogiavahenditega. 

OSA E. Kõrvaltööd 

Küsimus E06. Vt küsimus D05. 

OSA F. Vaeghõive 

Eesti tööjõu-uuringu küsitlejajuhendi “OSA F. Vaeghõive” (lk 19–20) on kehtetu 2003. aastast. 

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. 

Küsimus F02. Soovitavat nädalatöötundide arvu küsitakse kõigilt hõivatutelt. Neilt, kes ei oska täpset 
tundide arvu öelda, küsitakse, kas nad sooviksid töötada rohkem (vastusevariant 97) või vähem 
(vastusevariant 98) kui olemasoleval tööl. Märkida kogu tundide arv, mis soovitakse töötada. Rohkem 
töötada soovijate puhul, tuleb liita praegused nädala töötunnid ja tunnid, mida soovitakse lisaks 
töötada. Vähem töötada soovijate puhul, tuleb lahutada praegustest nädala töötundidest tunnid, mille 
võrra soovitakse vähem töötada.  

Küsimus F03. Kahes eelmises küsimuses küsiti, mida küsitletav soovib. Siin küsitakse, kas ta astus 
reaalseid samme oma töötingimuste muutmiseks, st kas ta otsis uut tööd või lisatööd. 

Küsimus F04. Kui küsitletaval oli uue või lisatöö otsimiseks mitu põhjust, siis märgitakse kõige 
olulisem. Sobivama asukohaga töö otsimine (vastusevariant 3) hõlmab sellise töö otsimist, mille 
asukoht oleks elukohale lähemal, mille puhul tööl käimine (sõit) oleks odavam või mugavam, mis 
võimaldaks tööd igapäevaeluga paremini ühitada jms. Tervislikule seisundile sobivama töö otsimine 
(vastusevariant 7) märgitakse pikaajalise haiguse, vaeguse või puudega inimeste puhul, kes otsivad 
tööd, mis oleks nende seisundile paremini kohandatud. Ka siis, kui näiteks liikumispuudega inimene 
otsib elukohale lähemal asuvat tööd, märgitakse vastusevariandiks 7, mitte 3. 

Küsimus F05. Täpsustatakse, missugust tööd otsiti tööaja pikkusest lähtuvalt. 
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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 

Küsimus G07. Vt küsimus D05. 

OSA H. Tööotsingud 

Küsimus H03B. Küsimus on lisatud 2003. aastast. Selleks et hinnata tööjõu pakkumist tulevikus, 
täpsustatakse nende kohta, kes vastasid, et ei otsinud tööd ega tahaks tööle asuda, kas nad kavatsevad 
tööd otsima hakata 12 järgmise kuu jooksul. Kui küsitletav ei ole teinud 12 järgmise kuu kohta 
mingeid plaane, siis on vastuseks “Ei oska öelda” (vastusevariant 3). 

Küsimus H19–H24. Eesti tööjõu-uuringu küsitlejajuhendi küsimus H19–H24 (lk 21–23) on kehtetu 
2001. aastast. 

Küsimuste eesmärk on selgitada küsitletavate suhteid riigi tööhõiveametiga. Oluline on, et küsimusi 
esitataks kõigile, nii töötavatele, töötutele kui ka neile, kes tööd ei otsinud. Riigi tööhõiveametis 
registreerumine ei ole määrav küsitletava majandusliku seisundi määramisel (töötav, töötu või 
mitteaktiivne). Kui näiteks küsitletav töötab ja on samal ajal tööhõiveametis registreeritud, siis peab 
see nii ka ankeedis kajastuma. 

1. oktoobril 2000 jõustunud töötu sotsiaalse kaitse seaduse muudatuse järgi on registreeritud töötu 
täieliku või osalise töövõimega isik, kelle vanus on 16 aastast vanaduspensioni eani, kes on tööta, on 
valmis kohe tööle asuma ning otsib tööd. Isik otsib tööd, kui ta pöördub tööhõiveametisse vähemalt 
kord 30 päeva jooksul sooviga kohe tööle asuda ning on valmis osalema tööturukoolituses. 

Küsimus H21–H22. Vastuste kirjapanekul peaks teadma järgmist. 

Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on hüvitiste maksmine töötajale ja 
teenistujale töötuks jäämise, töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise ning tööandja 
maksejõuetuse korral.  

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatud isikul:  

1) kes on töötuna arvele võetud töötu sotsiaalse kaitse kohaselt ja  
2) kellel on kindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul.  

Kindlustatul on õigus saada töötuskindlustushüvitist kogu töötuna arvel oleku ajal, ent mitte kauem 
kui:  

1) 180 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on lühem kui viis aastat;  
2) 270 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 5–10 aastat;  
3) 360 kalendripäeva kindlustatul, kelle kindlustusstaaž on 10 aastat või enam.  

Ühe kalendripäeva töötuskindlustushüvitise suurus arvutatakse kindlustatu keskmisest kalendripäeva 
töötasust viimasel 12 töötatud kuul, ent mitte enam kui kolmekordsest Eesti keskmisest ühe 
kalendripäeva töötasust eelmisel kalendriaastal.  

Õigus saada töötu riiklikku abiraha on isikul, kes töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul on 
olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega (töötamine töölepingu või muu sellesarnase 
püsiva iseloomuga teisele isikule teenuse osutamise lepingu alusel või avalikus teenistuses Eestis või 
lähetatud töötajana välismaal; töötamine riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses avaliku teenistuse 
seaduse või avalikku teenistust reguleerivate seaduste alusel; tegutsemine ettevõtjana Eestis; õppimine 
õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes; teenimine kaitseväes või 
asendusteenistuses) vähemalt 180 päeva.  

Varasemat tööga või tööga võrdsustatud tegevusega hõivatust ei nõuta isikult, kes töötuna 
arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva: 
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1) on ühe vanemana või eestkostjana kasvatanud kuni 18-aastast keskmise, raske või sügava puudega 
last, alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni; 
2) on olnud haiglaravil; 
3) on hooldanud haiget, püsivalt töövõimetut isikut või vanurit sotsiaalhoolekande seaduse alusel 
kirjalikult sõlmitud perekonnas hooldamise lepingu alusel; 
4) ei ole töötanud invaliidsuse või püsivalt töövõimetuks tunnistamise tõttu; 
5) on olnud vahi all või kandnud karistust vanglas.  

Õigus saada töötu riiklikku abiraha on töötuna registreeritud isikul üldjuhul registreerimisest alates 
270 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.  

Töötul on õigus saada riiklikku abiraha pärast abiraha saamise 270-päevast ajavahemikku (või 210-
päevast ajavahemikku): 

1) pensioniikka jõudmiseni, kui tal on vanaduspensionieani jäänud vähem kui 180 kalendripäeva; 
2) sünnituseni, kui tal on arsti määratud sünnitustähtajani jäänud vähem kui 70 kalendripäeva; 
3) 90 päeva eestkostjal või ühel vanematest, kes kasvatab vähemalt kolme või enamat alla 18-aastast 
last; 
4) kui ta ei ole 270 päeva jooksul leidnud sobivat tööd temast olenemata põhjusel. Sel juhul võib 
tööhõiveamet tema töötu abiraha saamise õigust pikendada sotsiaalministri kehtestatud korras ja 
tingimustel kuni 90 päeva.  

Töötu abiraha suurus on 400 krooni kuus. 

Töötu abiraha ei maksta perioodil, mil töötule makstakse töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse 
seaduse alusel.  

Töötu õppestipendiumi makstakse isikule, kes tööhõiveameti kaudu osaleb vähemalt 80 tundi kestval 
tööturukoolitusel. Tööturukoolitus on õpe, milles osalev tööotsija omandab või täiendab kutse-, eri- ja 
ametialaseid teadmisi, oskusi ja vilumusi või kohaneb tööturu nõuetega. Riigi tööturuasutuste ülesanne 
tööturukoolituse korraldamisel on tööotsija konkurentsivõime tõstmine tööturul.  

Töötu õppestipendiumi määr on 600 krooni kuus. Töötule, kelle elukoht asub õppimiskohast kaugemal 
kui 30 kilomeetrit, makstakse sõidupiletite esitamisel sõidukulude katmiseks täiendavalt 
õppestipendiumi kuni 200 krooni kuus. 

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. Tööturutoetuse suurus on kuni 20 000 krooni.  

OSA I. Muutused viimase aasta jooksul 

Küsimus I08. Vt küsimus D05. 

OSA J. Õpingud 

Küsimus J15–J22. Küsimusi on täiendatud 2003. aastast. 

Küsimus J15. Küsimusega selgitatakse, kas küsitletav osales nelja viimase nädala jooksul kursustel. 
Kursuste all arvestatakse ankeedis ka seminare, konverentse jms. Kursuste hulka ei loeta huvialaringe, 
sporditreeninguid jms, mille eesmärk ei ole täiendus- või ümberõpe.  

Arvestatakse ka kursusi, mis algasid varem kui neli nädalat tagasi või kestavad edasi pärast 
uuringunädala lõppu, kui osa kursusest toimus nelja viimase nädala jooksul.  

Kursuste alla ei arvestata iseseisvat õppimist ilma ühegi õppeasutuse või koolitusfirma abita (näiteks 
spetsiaalsed keeleõppeprogrammid Internetis). Iseseisva õppimise kohta nelja viimase nädala jooksul 
on küsimus J22. Kui küsitletav osales nelja viimase nädala jooksul mitmetel kursustel, siis küsitakse 
kõige viimase kohta, kui osales samal ajal mitmel kursusel, siis küsitletava jaoks kõige olulisema 
kohta. Vt lisaks “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus J15. 
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Küsimused J16A–J16C. Kursuste teemat küsitakse vaid siis, kui see ei ole juba kirjas erialade tabelis. 
Kirjutada kursuse, konverentsi, seminari vms nimetus ja kui see ei kirjelda täpselt teemat, siis lühike 
selgitus sisu kohta (näiteks eesti keele kursused mitte-eestlastele, kunstkäsitöö kursused, 
arvutikursused algajale, Äripäeva seminar “Mis mõjutab ehitusturgu aastal 2003?”, 
keskkonnateemaline konverents jms).  

Küsimus J17. Enne 2003. aastat oli küsimuses J17 vastusevariant ”9 Iseõppimise teel”, alates 2003. 
aastast iseõppimist kursuste hulgas ei käsitleta. Iseseisva õppimise kohta on küsimus J22. Vt lisaks 
“Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus J17. 

Küsimus J18A. Vt “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus J18. 

Küsimus J18B. Küsimuse eesmärk on selgitada tööandja toetust kursustel osalemisele. Tööaja all ei 
peeta siinkohal silmas mitte ainult tavapärast tööaega (kuigi enamasti see nii on), vaid tahetakse teada, 
kas tööandja peab kursustel osaletud tunde samaväärseks töötatud tundidega. Ka sellisel juhul kui 
küsitletav osales kursustel väljaspool tavalist tööaega (näiteks õhtul 2 tundi), kuid saab selle eest 
vabaks tööajast (näiteks tööpäev 2 tundi lühem), on vastuseks “tööajal”. Vastupidine näide on, et 
küsitletav osales tööajal kursustel (näiteks päeval 2 tundi) ja peab selle eest õhtul või mõnel teisel 
päeval (2 tundi) kauem töötama. Sel juhul on vastuseks “väljaspool tööaega”. 

Küsimus J19. Vt “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus J19. 

Küsimus J20. Vt “Eesti tööjõu-uuring. Küsitlejajuhend” küsimus J20. 

Küsimus J21. Küsimuses J21 arvestatakse kokku nelja viimase nädala jooksul kõigil kursustel 
osaletud aeg. Kui kursusi oli ainult üks, siis kirjutatakse sellel kursusel osaletud aeg. Kui kursused 
algasid varem kui neli nädalat tagasi või kestavad edasi pärast uuringunädalat, siis arvestatakse ainult 
seda aega, mis jäi nelja viimase nädala sisse. Pikemate kursuste puhul võib küsitletaval olla raskusi 
tundide arvu ütlemisel. Sel juhul, sõltuvalt kursusest, küsige näiteks tunde iga nelja viimase nädala 
kohta eraldi või iga päeva kohta eraldi vms ja liitke tunnid kokku. Arvutused kirjutage küsimuse 
juures olevale punktiirjoonele. Meeles tuleb pidada, et küsitakse ainult kursustel osalemise aega. Sinna 
hulka ei arvestata aega koduste ülesannete tegemiseks, sõiduks (kursuste toimumise kohale minek), 
kursustel osalejatele korraldatud vaba aja üritusi jms.  

Küsimus J22. Küsimusega selgitatakse, kas küsitletav õppis iseseisvalt enesetäiendamise eesmärgil. 
Kõik viis iseseisvat õppimist kirjeldavat tegevust tuleb küsitletavale ette lugeda. Oluline on jälgida, et 
selles küsimuses kajastatakse ainult iseseisvat õppimist, mis ei ole seotud õpingutega 
formaalharidussüsteemis (kajastatud küsimustes J01–J08) või kursustel, seminaridel, konverentsidel 
jms osalemisega (kajastatud küsimustes J15–J21).  

OSA K. Taustandmed 

Küsimused K03–K04. Välismaal elavate isikute puhul kirjutada reale “Maakond” välisriigi 
haldusjaotusejärgi selle piirkonna nimetus, kus küsitletav elab. Kui tegemist on linnaga, siis märkida 
ka linna nimi. 

OSA L. Töö- ja pereelu kokkusobitamine 

2001. aastast on Eesti tööjõu-uuringu küsimustikule lisatud Euroopa Liidu määruse alusel koostatud 
moodul, mille teema igal aastal muutub. Selline moodul lisatakse tööjõu-uuringu osana Euroopa Liidu 
liikmes- ja kandidaatriikides. Mooduli lisamise eesmärgiks on koguda põhjalikumat informatsiooni 
aktuaalsete tööturgu puudutavate valdkondade kohta. 2005. aastal uuritakse töö- ja pereelu 
kokkusobitamisega seonduvat. 

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigina järgib Eesti oma tööhõivepoliitika elluviimisel ELi 
tööhõivesuuniseid, mille kohaselt tuleb muuhulgas erilist tähelepanu pöörata töö- ja pereelu 
kokkusobitamisele. Selleks on vaja tagada sobivate lapsehoidmis- ja muude ülalpeetavate hooldamise 
teenuste olemasolu, julgustada pere- ja töökohustuste jagamist ning hõlbustada pärast töölt äraolemist 
tööle tagasitulekut.  

Lisamooduli “Töö- ja pereelu kokkusobitamine” üheks eesmärgiks on uurida inimeste tööelu ja 
hooldamiskohustuste korraldust. Kuivõrd inimesed saavad tööturul osaleda nii palju kui soovivad ja 
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kas põhjuseks, kui nad ei saa seda soovitud mahus teha, on sobivate lapsehooldusteenuste või haiguse, 
puude või kõrge vanuse tõttu hooldamist vajavate isikute hooldamisteenuste vähesus või ebapiisav 
kvaliteet. Teiseks eesmärgiks on uurida tööandja poolt võimaldatavat töökorralduse paindlikkust 
seoses töö- ja pereelu kokkusobitamisega. Kolmandaks uuritakse lapsehoolduspuhkusega seonduvaid 
probleeme: kui suures mahus lapsehoolduspuhkust võetakse ja juhul kui lapsehoolduspuhkust ei võeta, 
siis selle kasutamata jätmise põhjusi. 

Küsimus L01. Osa L küsitletakse 2005. aasta kõigis kvartalites 15–64-aastastelt leibkonnaliikmetelt. 
Kui leibkonnas on kuni 14-aastasi lapsi ja nende mõlemad (kasu)vanemad, siis küsitakse samu küsimusi 
mõlema käest, sest töö- ja pereelu kokkusobitamisega seonduv informatsioon on oluline nii meeste kui 
naiste kohta.  
Küsimus L02. Suunaküsimusega kontrollitakse, kas leibkonnas on kuni 14-aastasi (14-aastased kaasa 
arvatud) lapsi. Selleks vaadata, kas leibkonna vastutava liikme ankeedis täidetud leibkonnaliikmete 
tabelis on küsimuse B05D vastusena vanuseks märgitud vähemalt ühel korral 14 või noorem. 

Küsimus L03. Eelmise suunaküsimusega L02 kontrolliti, kas leibkonnas on kuni 14-aastasi lapsi, 
nüüd täpsustatakse, kas laps(ed) on küsitletava, tema abikaasa või elukaaslase laps(ed) (ka 
lapsendatud). Informatsioon selle kohta on kirjas juba ka leibkonnaliikmete tabelis, kuid kuna 
suuremate ja keerulisema struktuuriga leibkondade puhul võib selle ülesleidmine võtta aega, siis on 
siinkohal otstarbekam küsitletavalt üle küsida. 

Küsimus L05. Küsimuse eesmärgiks on uurida, kuidas töötavad vanemad korraldavad oma laste 
hoidmist, missuguseid lapsehoidmisteenuseid nad tavaliselt kasutavad. Koolis käivate laste puhul 
huvitab, kes nende eest hoolitseb siis, kui koolipäev on lõppenud. Lapsehooldusteenustena käsitleme 
koolieelsete lasteasutuste (lastesõimed, lasteaiad, päevakeskused jms) tööd, koolilastele pärast 
koolipäeva lõppu pakutavaid aja veetmise võimalusi (pikapäevarühmad jms), lapsehoidjate teenuseid. 

Tavaliselt all on selles küsimuses mõeldud tavalist nädalat, mil lapsevanem on tööl ja laps on koolis, 
lasteaias, hoidjaga vms. Tavalise nädalaga ei ole tegemist näiteks siis, kui on riigipühad, lapsevanemal 
või lapsehoidjal puhkus, lapsel koolivaheaeg, lasteasutus suletud, lapsevanem, laps või hoidja haige 
jms.  

Kui küsitletav ei oska vastata, sest lapse eest hoolitsemine on korraldatud periooditi erinevalt (näiteks 
mõni nädal palgatud lapsehoidja, mõni nädal vanaema), siis lähtuda uuringunädalast või sellele 
eelnenud kõige viimasest tavalisest nädalast ja märkida, kes siis last hoidis. 

Kui leibkonnas on mitu last ja/või kasutatakse mitut lapsehooldusviisi, küsida, missugune neist on 
leibkonna jaoks kõige olulisem (hõlmab kõige rohkem tunde). Kui küsitletav ei oska ka seda 
otsustada, märkida sobivatest vastusevariantidest loetelus eespool olev. 

Vastusevariant 4 (sugulased, naabrid, lähedased isikud) hõlmab kõiki, kes hoiavad lapsi tasuta. 
Sealhulgas nii oma leibkonnas, kui väljaspool seda elavad isikud (näiteks samas leibkonnas elav 
vanaema, teises leibkonnas elav ema või isa). Kui lapse eest hoolitseb õde või vend, kes on 15-aastane 
või vanem, ka siis on vastuseks variant 4. Kui lapsehoidjale hoidmise eest makstakse (pole oluline, kas 
ametlikult või mitteametlikult), on alati vastuseks variant 2. 

Vastusevariant 6 märgitakse juhul, kui laps saab alati ise endaga hakkama ega vaja hoidjat. Koolis 
käivate suuremate laste puhul on see ilmselt tavaline vastus. Variant 6 märgitakse ka näiteks juhul, kui 
küsitletav töötab kodus ja saab samal ajal ise lapse eest hoolitseda, või laps on vanemal töö juures 
kaasas või lapsehoidmisteenust ei vajata, sest lapse koolis oleku aeg ja vanema tööl oleku aeg ühtivad.  

Küsimus L06–L08. Erinevalt küsimusest L05, kus küsitakse tavaliselt lapse eest hoolitseja kohta, on 
need küsimused perioodide kohta, mil tavaline lapse eest hoolitseja puudus (lapsel on koolivaheaeg, 
koolieelne lasteasutus on suletud, lapsehoidja on haige või puhkusel jms). 

Küsimus L06. Kui küsitletav vähemalt ühel korral 12 viimase kuu jooksul muutis oma töökorraldust 
perioodil, mil tavaline lapse eest hoolitseja puudus, siis on vastus jaatav (vastusevariant 1). Juhul kui 
ta ei muutnud sellistel perioodidel oma töökorraldust või sellist perioodi ei olnudki 12 viimase kuu 
jooksul (lasteasutus oli alati avatud, koolivaheajal sai laps ise endaga hakkama, lapsehoidja koguaeg 
olemas jms), siis on vastus eitav (vastusevariant 2). 
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Küsimus L07. Neilt, kes vastavalt eelmise küsimuse vastusele oma töökorraldust muutsid, uuritakse, 
mis oli selle põhjuseks. Kas selleks oli sobiva alternatiivse lapsehooldusteenuse puudumine või mõni 
muu põhjus. Alternatiivne lapsehooldusteenus on lapsehooldusteenus, mida saaks kasutada ajutiselt 
perioodil, mil tavaline lapse eest hoolitseja puudub. 12 viimase kuu jooksul võis küsitletaval olla mitu 
sellist perioodi, mil ta oma töökorraldust lapse hooldamise tõttu muutis. Kui vähemalt ühel juhul oli 
põhjuseks sobiva alternatiivse lapsehooldusteenuse puudumine, siis on vastus jaatav (vastusevariant 
1). Kui alati oli mõni muu põhjus, on vastus eitav (vastusevariant 2). 

Küsimus L08. Küsitakse peamist probleemi seoses alternatiivse lapsehooldusteenusega. Kui 
küsitletav nimetab mitut probleemi, siis paluda tal valida neist üks, kõige olulisem. Juhul kui ta ei oska 
valida, märkida sobivatest vastusevariantidest loetelus eespool olev. 

Küsimus L09–L13. Küsimustega uuritakse lapsehoolduspuhkuse kasutamist, sealhulgas kui suures 
osas kasutavad lapsehoolduspuhkust naised, kui palju mehed. Küsitakse lapsevanematelt, kellel on 
leibkonnas kuni 3-aastasi lapsi. 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.  

Küsimus L09. Suunaküsimusega kontrollitakse, kas leibkonnas on kuni 3-aastasi (3-aastased kaasa 
arvatud) lapsi. Selleks vaadata, kas leibkonna vastutava liikme ankeedis täidetud leibkonnaliikmete 
tabelis on küsimuse B05D vastusena vanuseks märgitud vähemalt ühel korral 3 või noorem. 

Küsimus L10. Eelmise suunaküsimusega L09 kontrolliti, kas leibkonnas on kuni 3-aastasi lapsi, nüüd 
täpsustatakse, kas küsitletaval oli seoses selle lapsega (nende lastega) seaduslik õigus võtta 
lapsehoolduspuhkust. Kuna küsimus on 12 viimase kuu kohta ja lapsehoolduspuhkust antakse kuni 
lapse kolmeaastaseks saamiseni, siis puudutab küsimus kõiki neid lapsi, kes ei ole veel saanud nelja-
aastaseks. Nende laste puhul, kelle kolme-aastane sünnipäev oli enne uuringunädalat, on võimalik 
lapsehoolduspuhkuse aeg möödas, kuid see lõppes 12 viimase kuu jooksul. Pole oluline, kui pika 
perioodi jooksul 12 viimase kuu jooksul oli küsitletaval seaduslik õigus lapsehoolduspuhkusele. Kui 
vähemalt üks selline päev jäi 12 viimase kuu sisse, siis on vastus jaatav (vastusevariant 1). 

Juhul, kui küsitletav oli uuringunädalal rasedus- ja sünnituspuhkusel (ja 12 viimase kuu jooksul ei 
olnud õigust lapsehoolduspuhkusele seoses eelmise lapsega), siis on vastus eitav (vastusevariant 2), 
sest õigus lapsehoolduspuhkusele algab pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppu.  

Juhul, kui küsitletaval on kuni kolmeaastane laps, kuid tal ei ole (ei olnud enne lapse sündi) töökohta, 
siis ei saa ta olla lapsehoolduspuhkusel ja vastus on eitav (vastusevariant 2). 

Tähelepanelik tuleb olla meessoost küsitletavatega. Neile tuleb küsimus kindlasti esitada, sest ka kuni 
kolmeaastaste laste isadel on õigus võtta lapsehoolduspuhkust. 

Küsimus L11. Küsimuse eesmärgiks on selgitada, kui suur osa neist, kel oli seaduslik õigus võtta 
lapsehoolduspuhkust, seda tegelikult ka kasutasid. Pole oluline, kui kaua küsitletav 
lapsehoolduspuhkusel oli. Kui vähemalt üks lapsehoolduspuhkusel oldud päev jäi 12 viimase kuu 
sisse, siis on vastus jaatav (vastusevariant 1). 

Küsimus L12. Puhkuseseaduse järgi võib lapsehoolduspuhkust kasutada ühes osas või osade kaupa 
igal ajal kuni 3-aastase lapse kasvatamiseks. Kui küsitletav oli / kavatseb olla lapsehoolduspuhkusel 
kogu seadusega ettenähtud aja (kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni), on vastuseks variant 1. Kui ta ei 
kasuta kogu lapsehoolduspuhkust (näiteks läheb tööle tagasi lapse kaheaastaseks saamisel), on 
vastuseks variant 2. Kõikvõimalikel muudel juhtudel (näiteks mõnda aega lapsehoolduspuhkusel, siis 
tööl, siis jälle lapsehoolduspuhkusel, kokkuleppel tööandjaga mingi muu variant vms), on vastuseks 
variant 3.  

Küsimus L13. Neilt, kes ei kasutanud oma seaduslikku õigust lapsehoolduspuhkusele, küsitakse selle 
mittekasutamise peamist põhjust. Mõeldud on isiklikku põhjust. Näiteks fakt, et abikaasa/elukaaslane 
võttis lapsehoolduspuhkust, ei ole isiklik põhjus. Vastata tuleb, miks küsitletav ise ei võtnud. 

Küsimus L14–L15. Eelmised küsimused olid samas leibkonnas elavate oma, abikaasa või elukaaslase 
laste eest hoolitsemise kohta, nüüd küsitakse, kas küsitletaval on hooldamiskohustusi muude laste ees. 
Neile, kel on ka oma lapsi, esitatakse küsimus L14, teistele L15. Nende küsimuste sisu on sama, kuid 
sõnastus veidi erinev. Siinkohal huvitab ainult tasuta (v.a riiklikud toetused) hoolitsemine, näiteks 
sugulaste või lähedaste inimeste laste eest. Kui hoolitsemine on küsitletava jaoks töö ja ta saab selle 
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eest palka (näiteks palgalised lapsehoidjad, lasteasutuste töötajad vms), siis on vastus eitav 
(vastusevariant 2). Kui aga näiteks palgaline lapsehoidja hoiab lisaks oma tööle tasuta kellegi teise 
last, siis on vastus jaatav (vastusevariant 1). 

Laste eest hoolitsemine on näiteks nende toitmine, pesemine, majapidamistööde tegemine, väljas 
jalutamine, mängimine, raamatu ette lugemine jne.  

Küsimus on regulaarse hoolitsemise kohta. Regulaarne tähendab siinkohal mingit kindlat ajalist 
graafikut, näiteks iga päev, igal nädalal mingitel päevadel jms. 

Näiteks kui oma lastega kodus olev ema hoiab tasuta ka kellegi teise (sugulase, lähedase isiku, naabri 
vms) lapsi, on küsimuse L14 vastus jaatav (vastusevariant 1). Küsimuse L15 vastus on jaatav 
(vastusevariant 1) näiteks juhul, kui vanaema hoolitseb lastelaste eest ajal, mil lapsevanem(ad) on tööl. 
Pole oluline, kas vanaema elab samas leibkonnas või teises leibkonnas ja kas ta sel juhul käib lapsi 
hoidmas laste kodus või hoiab neid oma kodus. Vastus on jaatav näiteks ka juhul, kui lapsel ei ole ema 
ega isa või nad ei ela lapsega ühes leibkonnas ja lapsi kasvatabki ainult vanaema. Juhul kui küsitletav 
hoolitseb laste eest ainult rahaliselt, kuid ei hoolitse nende eest regulaarselt muul viisil (näiteks isa, kes 
ei ela lastega ühes leibkonnas, saadab ainult raha), on vastus eitav (vastusevariant 2).  

Küsimus L16. Küsimus esitatakse neile, kel on hooldamiskohustusi seoses lastega. Eesmärk on 
selgitada, kas nad on rahul oma tööelu ja hooldamiskohustuste korraldusega. Nende puhul, kes ei 
tööta, huvitab, kas nad tahaksid tööle asuda ja vähendada laste hooldamisele kuluvat aega 
(vastusevariant 1). Nende puhul, kes töötavad, huvitab, kas nad tahaksid rohkem töötada ja vähendada 
laste hooldamisele kuluvat aega (vastusevariant 1). Küsitletavatel, kes töötavad, kuid soovivad vähem 
töötada (sealhulgas töölt lahkuda) ja pühendada rohkem aega laste eest hoolitsemisele, on vastuseks 
variant 2. Mittetöötavate puhul vastusevarianti 2 vastuseks olla ei saa. Kui küsitletav ei soovi muuta 
töötamisele ja hooldamiskohustustele kulutatavat aega, on vastus eitav (vastusevariant 3). 

Küsimus L17. Neilt, kes eelmise küsimuse vastuse järgi soovivad töötada või töötada rohkem, 
uuritakse, mis on selle põhjuseks, et nad seda seni teinud pole. Kas selleks on sobiva 
lapsehooldusteenuse puudumine (vastusevariant 1) või mõni muu põhjus (vastusevariant 2). Muud 
põhjused võivad olla näiteks, et küsitletav ei leia tööd, ei taha kasutada lapsehooldusteenuseid, 
usaldaks lapsehoidmise ainult mõnele lähedasele isikule, aga see pole võimalik jms. 

Küsimus L18. Küsitakse peamist probleemi seoses lapsehooldusteenustega. Kui küsitletav nimetab 
mitut probleemi, siis paluda tal valida neist üks, kõige olulisem. Juhul kui ta ei oska valida, märkida 
sobivatest vastusevariantidest loetelus eespool olev.  

Vastusevarianti 3 (lapsehooldusteenuste puudumine päevaajal või konkreetsel ajal) kasutatakse ainult 
siis, kui küsitletav ei oska öelda, kas peamine probleem on lapsehooldusteenuse puudumine 
traditsioonilisel tööajal (vastusevariant 1) või mingil muul ajal (vastusevariant 2). See võib olla 
niimoodi näiteks juhul, kui küsitletav ei tööta ja sooviks tööle asuda, kuid ta ei tea, missugune on siis 
tema töögraafik ja missugustel kellaaegadel ta vajaks lapsehoidmisteenust.  

Vastusevariandi 4 (lapsehooldusteenused on liiga kallid) puhul tuleb silmas pidada, et see on 
küsitletava arvates nii. Näiteks kui küsitletav arvab, et see palk, mida ta saaks tööle asudes või rohkem 
töötades, ei oleks nii suur, et ta saaks sellest tasuda lapsehooldusteenuste eest, mida ta sel ajal on 
sunnitud kasutama. 

Vastusevariandi 5 (lapsehooldusteenused ei ole küllalt kvaliteetsed) puhul märgitakse näiteks, kui 
küsitletava arvates on lasteaiarühmad liiga suured, lapsehoidjad ei ole usaldusväärsed, last ei õpetata, 
tema eest ei hoolitseta hästi jne. 

Küsimus L19. Eelmised küsimused olid kuni 14-aastaste laste eest hoolitsemise kohta, nüüd 
küsitakse, kas küsitletaval on hooldamiskohustusi seoses 15-aastaste või vanemate hooldamist 
vajavate isikutega. Pole oluline, kas see isik elab oma leibkonnas või väljaspool seda. Siinkohal 
huvitab ainult tasuta (v.a riiklikud toetused, näiteks puudega pereliikme hooldamise toetus) 
hooldamine. Kui hooldamine on küsitletava jaoks töö ja ta saab selle eest palka (näiteks palgalised 
hooldajad, hooldekodude töötajad vms), siis on vastus eitav (vastusevariant 2). Kui aga näiteks 
palgaline hooldaja hooldab ka oma pereliiget, siis on vastus jaatav (vastusevariant 1). 

Hooldamine on hooldatava isiklik abistamine (toitmine, pesemine jms), abistamine majapidamistöödes 
(koristamine, pesupesemine jms), füüsiline abistamine (väljas jalutamine jms), seltsiks olemine jne.  
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Küsimus on regulaarse hooldamise kohta. Regulaarne tähendab siinkohal mingit kindlat ajalist 
graafikut, näiteks iga päev, igal nädalal mingitel päevadel jms. 

Küsimus L20. Küsimus esitatakse neile, kel on hooldamiskohustusi seoses 15-aastaste või vanemate 
hooldamist vajavate isikutega. Eesmärk on selgitada, kas nad on rahul oma tööelu ja 
hooldamiskohustuste korraldusega. Nende puhul, kes ei tööta, huvitab, kas nad tahaksid tööle asuda ja 
vähendada hooldamisele kuluvat aega (vastusevariant 1). Nende puhul, kes töötavad, huvitab, kas nad 
tahaksid rohkem töötada ja vähendada hooldamisele kuluvat aega (vastusevariant 1). Küsitletavatel, 
kes töötavad, kuid soovivad vähem töötada (sealhulgas töölt lahkuda) ja pühendada rohkem aega 
hooldamisele, on vastuseks variant 2. Mittetöötavatel vastusevarianti 2  olla ei saa. Kui küsitletav ei 
soovi muuta töötamisele ja hooldamiskohustustele kulutatavat aega, on vastus eitav (vastusevariant 3). 

Küsimus L21. Neilt, kes eelmise küsimuse vastuse järgi soovivad töötada või töötada rohkem, 
uuritakse, mis on selle põhjuseks, et nad seda seni teinud pole. Kas selleks on, et sobiv hooldusteenus 
puudub (vastusevariant 1) või mõni muu põhjus (vastusevariant 2). Muud põhjused võivad olla 
näiteks, et küsitletav ei leia tööd või küsitletav ei taha kasutada hooldusteenuseid, usaldaks hooldamise 
ainult mõnele lähedasele isikule, aga see pole võimalik jms. 

Küsimus L22. Küsitakse peamist probleemi seoses hooldusteenustega. Kui küsitletav nimetab mitut 
probleemi, siis paluda tal valida neist üks, kõige olulisem. Juhul kui ta ei oska valida, märkida 
sobivatest vastusevariantidest loetelus eespool olev. Hooldusteenused on nii teenused, mida pakutakse 
kodus (palgalised hooldajad), kui ka need, mida pakutakse institutsioonides (vanadekodud, 
hooldekodud jms). 

Vastusevarianti 3 (hooldusteenused puuduvad päevaajal või konkreetsel ajal) kasutatakse ainult siis, 
kui küsitletav ei oska öelda, kas peamine probleem on hooldusteenuse puudumine traditsioonilisel 
tööajal (vastusevariant 1) või mingil muul ajal (vastusevariant 2). See võib olla niimoodi näiteks juhul, 
kui küsitletav ei tööta, aga sooviks tööle asuda, kuid ta ei tea, missugune on siis tema töögraafik ja  
missugustel kellaaegadel ta vajaks hooldamisteenust.  

Vastusevariandi 4 (hooldusteenused on liiga kallid) puhul tuleb silmas pidada, et see on kas 
küsitletava või hooldatava arvates nii. Näiteks kui palk, mida küsitletav saaks tööle asudes või rohkem 
töötades, ei oleks küllalt suur võrreldes tasuga, mida ta peaks maksma hooldatava hooldusteenuste 
eest. 

Vastusevariant 5 (hooldusteenuste kvaliteet ei rahulda) märgitakse, kui küsitletav või hooldatav ei ole 
pakutavate hooldamisteenuste kvaliteediga rahul.  

Küsimus L23–L26. Küsimused tööaja paindlikkuse kohta seoses perekondlike põhjustega esitatakse 
kõigile töötavatele.  

Küsimus L24–L25. Kui küsitletaval oleks vajaduse korral võimalik seoses perekondlike põhjustega 
muuta tööpäeva algus- ja/või lõppaega (küsimus L24) või võtta vabu päevi (küsimus L25), pole 
oluline kas formaalselt või mitteformaalselt (näiteks suulisel kokkuleppel tööandjaga), on vastus jaatav 
(vastusevariandid 1 ja 2). Kui see ei ole võimalik või on võimalik ainult korralise või eripuhkuse 
päevade arvelt, siis on vastus eitav (vastusevariant 3). 

Kuna isikutel, kes tavaliselt määravad ise oma tööajagraafiku ja töökorralduse, on ilmselt võimalik 
seda teha ka perekondlikel põhjustel, siis on ka nende puhul vastus jaatav (vastusevariandid 1 ja 2). 

Sageli on nii, et vabaks võetud tunnid või päevad tehakse hiljem järele (või varem ette). Võib ka olla 
nii, et tööandja nõuab vaid, et töö oleks tehtud, kuid selleks ei pea tingimata puudutud arvu tunde või 
päevi hiljem (või varem) rohkem töötama. Ka sel juhul on vastus jaatav (vastusevariandid 1 ja 2). 

Perekondlikud põhjused hõlmavad laste ja/või hooldamist vajavate täiskasvanud pereliikmete eest 
hoolitsemist, mille kohta olid eespool küsimused ankeedis, ja kõikvõimalikke muid põhjusi, mida 
küsitletav ise perekondlikeks peab.  

Küsimus L26. Küsitakse töölt puudumise kohta seoses pereliikme haigusega (sh ka kergemad 
haigused, näiteks väike külmetus lapsel), pereliikmega seotud õnnetusjuhtumiga või muu ootamatu 
perekondliku põhjusega (lapsehoidja lahkub ootamatult, lasteaed suletakse epideemia tõttu, tulekahju 
kodus jm). Enamasti on need ootamatud situatsioonid, aga võib ka olla ettekavatsetuid, näiteks 
pereliikme raske operatsioon. Selles küsimuses on välistatud küsitletava enda haiguse või 
õnnetusjuhtumiga seotud töölt puudumised. 
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Vastusevariant 1 märgitakse, kui küsitletav sai töölt vabastuse näiteks lapse või mõne teise pereliikme 
haiguse ajal. Sel juhul on töötajal tavaliselt hooldusleht (varem nn sinine leht). Eripuhkusena 
käsitletakse ka näiteks vabu päevi seoses lähedase matustega, kui see nii on vormistatud. Palgata 
puhkus, mis võeti perekondlikel põhjustel, märgitakse samuti vastusevariandi 1 alla.  

Ainult sel juhul, kui küsitletav puudus töölt, kuid seda ei vormistatud eripuhkusena (töölt 
vabastusena), on vastuseks variant 2. Sel juhul kompenseeris küsitletav puudutud aja hiljem (või 
varem), töötades kauem või intensiivsemalt. Näiteks juhul kui laps oli haige, kuid küsitletav ei võtnud 
hoolduslehte, vaid kokkuleppel tööandjaga käis aeg-ajalt kodus haiget last vaatamas vms. 

Küsimus on 12 viimase kuu kohta. Küsitletaval võis selle aja jooksul olla mitu sellist perioodi, mil ta 
võttis perekondlikel põhjustel töölt vabaks. Kui ta vähemalt ühel juhul võttis eripuhkust, siis on 
vastuseks variant 1. Kui alati muul viisil, siis variant 2. 

Küsimus L27. Eripuhkust võtnutelt küsitakse, kas nad said sel ajal tasu. Pole oluline, kes maksis, kas 
tööandja või sotsiaalkindlustus. Kui ta sai selle aja eest (osalist) töötasu, hooldushüvitist või mingit 
muud tasu, on vastus jaatav (vastusevariant 1). Kui küsitletav võttis 12 viimase kuu jooksul eripuhkust 
mitmel korral ja vähemalt ühel juhul sai selle aja eest tasu, on vastus jaatav (vastusevariant 1). 

T. Reisimine 

Eesti tööjõu-uuringu küsitlejajuhendi “OSA T. Turism” (lk 33–35) on kehtetu 2003. aastast. 

Reisimist puudutavate küsimuste plokk tuleb täita küsitlusmomendile (A02) eelnenud kuu 
(uuringukuu) kohta: kui tööjõu-uuringu küsitlus on näiteks aprillis, küsitakse respondendilt tema 
märtsikuu reiside kohta. Alates 2004. aastast küsitakse uuringukuu jooksul lõppenud reiside kohta,st et 
reisi algus võib ulatuda ka mitme nädala, mitme kuu kuni aasta taha, kuid arvestatakse ainult neid 
reise, mis lõppesid küsitlushetkele eelnenud kalendrikuul.  

Reisimise olemus 

Reisimise jaotus 

1. Ühepäeva- või ööbimisega reisid tavakeskkonna piires. Tavakeskkond võib asuda kas Eesti 
maa-alal või siis piiriäärsetel elanikel Eesti ja naaberriigi maa-alal. Reisimist tavakeskkonna 
piires turismistatistikas ei kajastata.  

Tavakeskkonna mõistel on kaks mõõdet — geograafiline lähedus ja külastussagedus. Isiku alalise 
elukoha lähedal asuvad paigad kuuluvad tavakeskkonda, isegi kui neid külastatakse harva. 
Harjumuspäraselt ja sageli (keskmiselt kord nädalas või sagedamini) külastatavad paigad kuuluvad 
isiku tavakeskkonda, isegi kui need asuvad elukohast üpris kaugel (ka teises riigis). 

Inimesel on üksainus tavakeskkond ja teisi elukohti ei peeta tavaliselt tema tavakeskkonna osaks. 
Mitteregulaarsed nädalalõpu- ja puhkusereisid (ööbimisega või ühepäevased) leibkonna teise (oma või 
üüri-) koju kuuluvad turismi (reisimise) alla. Ainult sel juhul, kui reisitakse regulaarselt iga nädal või 
nädalalõpp (vaatlusperioodi jooksul keskmiselt), laieneb tavakeskkonna mõiste ka teisele elukohale ja 
reise kahe elukoha vahel ei loeta turismiks.  

2. Ühepäeva- või ööbimisega reisid väljapoole tavakeskkonda. Reisimine väljapoole 
tavakeskkonda on turism ning uuringu osa T. REISIMINE küsimused puudutavad seda osa 
reisimisest, s.o turismi. 

Reisid väljapoole tavakeskkonda (turism) 

Reisimine (turism) hõlmab nende inimeste tegevust, kes puhkuse, töö, kultuurilisel või muul eesmärgil 
reisivad oma tavakeskkonnast eemale ja viibivad seal ühtejärge kuni aasta. 

Väljapoole tavakeskkonda reiside jaotus: 
• välisreisid ja 
• Eesti-sisesed reisid. 

Nii välisreiside kui ka Eesti-siseste reiside jaotus: 
• ühepäevareisid ja 
• vähemalt ühe ööbimisega reisid. 
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Küsimus T02. Reis, mille kohta hakatakse küsimusi esitama, peab oma iseloomult olema 
mitteregulaarne. Vastavalt Maailma Turismiorganisatsiooni ja Eurostati nõuetele ei ole reisid:  

1) välismaal töötamine, kui töötasu saadakse välismaalt; 
2) rahvusvaheliste transpordivahendite meeskonnaliikmete reisimine, kui nad transpordivahendist ei 
välju; 
3) piiriäärsete alade elanike regulaarsed sõidud (vähemalt kord nädalas) teisele poole piiri (näiteks 
kirikusse, kooli, tööle, poodi, turule vms). Välismaale tehtud reiside arv kokku on võrdne vähemalt 
ühe ööbimisega reiside (T02A) ja ühepäevareiside (T02B) summaga.  

Küsimus T03. Töö- (kõnekeeles kasutatakse ka ametireis) ja erialased reisid hõlmavad 
konverentsidest, seminaridest või nõupidamistest osavõttu, koolitus- ja õppereise; näituste, messide 
külastamist; kontsertidel esinemist. Üldjuhul maksab tööandja või organisatsioon need kinni. Koolitus- 
või õppereise võivad kinni maksta ka mõned fondid või vanemad või sugulased.  

Tööandja kinnimakstud preemiareis läheb samuti siia alla.  

Eraisiku ostureis kauba edasimüügi eesmärgil kuulub tööreiside hulka. Välisreisil on eeldatavasti 
ainult üks peaeesmärk, milleta reis jääks toimumata.  

Küsimus T04. Põhiline sihtkoht on seotud reisi peaeesmärgiga (mille puudumisel reis poleks 
toimunud), mistõttu põhiline sihtkoht tuleks defineerida kui 

a) koht, mida külastaja peab põhiliseks; kui aga küsitletaval on selle valimisega raskusi (näiteks 
ringreisi puhul), võib peaeesmärgiks olla 

b) koht, kus veedeti enamik öid. Kui selliseid kohti on mitu, siis 
c) kaugeim koht. 

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; külalistemaja; 
2) muudes majutusettevõtetes: kämping, hostel (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) parvlaevaga, kuid enamik reisi ajast sõidetakse oma autoga, on peamine sõidukiliik reisil 
auto. Rendisõidukite alla kuuluvad peale kohapeal renditud autode, jalgrataste, mopeedide, 
mootorrataste ka taksod.  

Küsimus T07. Reisikorralduses on järgmised vastamisvariandid:  

1 — ostsin reisibüroost pakettreisi, st reisi välismaale on reisifirmad ette valmistanud ja vastaja on 
reisibüroost varem ühtse hinna eest ostnud vähemalt kahest teenusest koosneva pakettreisi; üldjuhul on 
need kaks teenust sõit ja majutus. Pakettreis võib sisaldada, aga ei pea sisaldama hommikusööki, sõitu 
lennujaamast majutuspaika, vaatamisväärsusi jm; 

2 — kasutasin üksikuid reisibüroode teenuseid, näiteks lennupiletite ost, majutuse broneerimine, 
teatripiletite tellimine, auto rentimine vms; 

3 —  broneerisin ise, st vastaja või tema firma on korraldanud välisreisi iseseisvalt, mitte reisibüroo 
vahendusel: ta on enne reisi algust broneerinud majutuse kas ise või oma välispartnerite kaudu; 

4 — reisikorraldus puudus, st majutus otsiti alles pärast kohapeale jõudmist; 
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5 — ei tea. Võimaluse korral vältida seda varianti, kuid võib juhtuda, et reisil viibinu ei ole kursis 
reisikorralduse üksikasjadega 

Küsimused T08–T12. 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 eesmärgil. 

Kulutused märkida Eesti kroonides. Kui kulutused tehti muu riigi valuutas ega teata ümber-
arvutuskurssi, märkida kulud selles valuutas. 

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). 

Küsimused T13–T14. Reisideks ei loeta sõite töö- või õppimiskohta ega regulaarseid sõite 
suvilasse/maakodusse või vanavanemate/vanemate/laste juurde, kui neid tehakse kord nädalas või 
sagedamini. 

Küsimus T14. Ka Eesti-sisestel reisidel küsitakse nüüd nii ühepäeva- kui ka ööbimisega reise, mida 
tehakse väljapoole oma tavakeskkonda harvemini kui kord nädalas. Need on tööreisid (koosolekud, 
konverentsid, seminarid, täienduskoolitus jne), mitteregulaarne sugulaste ja tuttavate külastamine 
(sünnipäevad, pulmad, matused, koolilõpetamised, muud perekondlikud tähtpäevad; talgud jne), 
kultuuriürituste (kontserdid, teatrietendused, spordivõistlused jm) külastamine, puhkusereisid (randa, 
suusatama, veekeskusse jm), ostureisid; suvilas, maakodus, vanemate või laste juures käimine, kui 
seda vaatlusalusel perioodil ei tehta sagedamini kui kord nädalas. 

Küsimus T15. Eesti-sisestel reisidel võib olla mitu eesmärki, näiteks tööreisil külastati ühtlasi 
tuttavaid-sugulasi, kuid T14A tuleb märkida see üks, peamine eesmärk, milleta reisi poleks toimunud. 

Küsimus T16. Vt selgitus küsimus T04.  

Küsimus T17. Vt selgitus küsimus T05. 

Küsimus T18. Vt selgitus küsimus T06. 

Küsimus T19. Vt selgitus küsimus T07. 
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