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Kuvamise 
tingimus 

Küsimus
e kood 

Küsimus Loendi 
elemen
di kood 

Loendi elemendid 

 

   Isikuküsitlus     
   Isikuankeeti ja osa C küsitakse kõigilt uuringunädalal 

15-74- aastatelt leibkonnaliikmetelt. 
    

näita OSA 
C alati 

OSA C TÖÖTAMINE UURINGUNÄDALAL     

näita alati   Järgmised küsimused on uuringunädala kohta, mis 
algas esmaspäeval /UNalguskp/  ja lõppes pühapäeval 
/UNlõppkp/. 

    

näita alati C01 Öelge palun, kas Teie, /Y0/, töötasite uuringunädalal 
(/kuvada uuringunädala ajavahemik/) vähemalt ühe 
tunni ja saite (saate) selle eest tasu? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C01=2 

C02 Kas tegelesite uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) ettevõtlusega, talupidamisega, äri- või 
vahendustegevusega, individuaaltööga, tegutsesite 
vabakutselisena, maksuametis või äriregistris 
registreeritud ettevõtjana ja saite (saate) sellest tulu? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C02=2 või 
NK või NA 

C03 Kas töötasite uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) ilma otsese tasuta pereettevõttes või 
talus, mille tuludest Te saate osa? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C03=2 või 
NK või NA 

C04 Kas tegelesite uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) põllumajandussaaduste tootmisega 
müügiks? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C04=2 või 
NK või NA  

C05 Kas Teil on töökoht, kust puudusite uuringunädalal 
(/kuvada uuringunädala ajavahemik/), või ettevõtlus, 
millega Te ajutiselt ei tegelnud? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C05=1 

C06 Mis põhjusel Te uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) töölt puudusite?  
KAART 4 

305 Puhkus 

     306 Sundpuhkus 
     307 Riigipühad 
     326 Õpingud, koolitus 
     348 Enda haigus, 

vigastus või ajutine 
töövõimetus 

     346 Rasedus- või 
sünnituspuhkus 

     347 Lapsehoolduspuhk
us 

     345 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

     626 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     310 Töögraafik, 
töövaba hooaeg 

     311 Streik, töösulg 
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     349 Töö vähesus, 
tööandja 
majandusraskused
, remont või rike 

     315 Ilm 
     511 Ajateenistus / 

asendusteenistus 
     OTH Muu 
näita kui 
C06=OTH 

C06M Täpsustage.     

näita kui 
C06<>empt
y 

C07 Kas Te eeldate, et saate sellele töökohale hiljem tagasi 
pöörduda? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
C07=1 või 
NK või NA 

C08 Kui kaua Te sellelt töölt ajutiselt puudute (arvestades 
juba puudutud aega ja aega, mil veel puudute)? 

315 Kuni 3 kuud 

     316 Üle 3 kuu 
 
 

näita kui 
C08=316, 
NK, NA ja 
C06=305-
307, 326, 
348, 347, 
345, 626, 
310, 311, 
349, 315, 
511, OTH, 
NK, NA 

C09B Kas saate raha (palka, vanemahüvitist, haigushüvitist 
vm) uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) töölt puudutud aja eest? 

149 Poole palga 
ulatuses või 
rohkem 

     150 Vähem kui poole 
palga ulatuses 

     158 Ei saa 
   Osa D küsitakse kõigilt uuringunädalal töötavatelt, sh 

rasedus- ja sünnituspuhkusel olijatelt. NB! 
Lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses olijaid ei loeta 
töötavateks. 

    

näita kui 
isik oli 
tööga 
hõivatud 
või puudus 
ajutiselt 

OSA D PÕHITÖÖ     

näita kui 
C01=1 või 
C02=1 või 
C03=1 või 
C04=1  või 
(C06=346 
ja C07=1) 
või 
[C06=(305-
307, 326, 
348, 345, 
626, 310, 
311, 349, 
315, OTH, 
NA, NK) ja 
(C08=315 
või 
C09b=149)] 
või 
(C06=347 
ja 
C08=315) 

D01 Öelge palun ettevõtte / asutuse täielik nimi, kus Te, 
/Y0/, uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) töötasite. 

    

näita kui 
D01 is not 
empty 

D02A Öelge palun, millega see ettevõte / asutus peamiselt 
tegeleb. 
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näita kui 
D01 is not 
empty 

D02Ax Kas töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on 
erinev aadress? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
D02Ax=2 

D02Ay Kas töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on 
erinev tegevusala? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
D02Ax=1 
või 
D02Ay<>2 

D01all Öelge palun selle üksuse täielik nimi.     

näita kui 
D02Ax=1 
või 
D02Ay<>2 

D02B Öelge palun, millega see üksus peamiselt tegeleb. 
KUI ÜKSUSE TEGEVUSALA ON SAMA, SIIS VAJUTA 
F9 JA JÄTKA. 

    

näita kui 
D01 is not 
empty 

D03A Mis on Teie amet? Palun öelge ametinimetus.     

näita kui 
D01 is not 
empty 

D03B Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö 
seisneb? 

    

näita kui 
D01 is not 
empty 

D04A Kas Teil on juhtimiskohustusi (juhendate teisi töötajaid, 
vastutate teatud tööde täitmise eest vms)? 
Ettevõte: /kuvada ettevõte nimi D01/ 
Allüksus: /kuvada allüksuse nimi D01all/ 
Amet: /kuvada ameti nimi D03A/ 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
D01 is not 
empty 

D05 Millisesse järgmistest rühmadest Te kuulute? 
KAART 5 

104 Palgatöötaja 

     115 Palgatöötaja(te)ga 
ettevõtja 

     116 Palgatööjõuga 
talupidaja 

     117 Üksikettevõtja 
     112 Palgatööjõuta 

talupidaja 
     113 Vabakutseline 
     119 Palgata töötaja 

pereettevõttes, 
talus 

     121 Tulundusühistu 
liige 

     OTH Muu 
näita kui 
D05=OTH 

D05M Täpsustage.     

näita kui 
D05=104 

D06A Millise lepingu alusel töötate?  
KAART 6 

105 Kirjalik tööleping  

     113 Teenistussuhe 
(avaliku teenistuse 
seaduse alusel)  

     112 Töövõtuleping 
     114 Käsundusleping 
     115 Leping tööjõudu 

rentiva firmaga 
     109 Suuline tööleping 
     110 Suuline kokkulepe 
         
näita kui D06AA Kas see leping / teenistussuhe on tähtajatu või 116 Tähtajatu 
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D06A=105,
113 

tähtajaline? 

     117 Tähtajaline 
 
 
 

näita kui 
D06A=112, 
114, 115, 
109, 110 
või 
D06AA=11
7 

D06Ba Kui pikaks ajaks on Teil leping (või kokkulepe) 
sõlmitud? 
Aastate arv 

    

näita kui 
D06A=112, 
114, 115, 
109, 110 
või 
D06AA=11
7 

d06Bk Kuude arv     

näita kui 
D06A=112, 
114, 115, 
109, 110 
või 
D06AA=11
7 

d06Bn Nädalate arv     

näita kui 
D01 is not 
empty 

D07A Kui palju on selles ettevõttes / asutuses / üksuses 
töötajaid (sh küsitletav)? 
KAART 7 

03 1 kuni 10 

     10 11 kuni 19 
     11 20 kuni 49 
     19 50 kuni 99 
     23 100 kuni 199 
     25 200 kuni 499 
     33 500 kuni 999 
     34 1000 või rohkem 
näita kui 
D07A=03 

D07B Mitu töötajat?     

näita kui 
D01 is not 
empty 

D08 Kus Teie töökoht asub?  
NB! Kui töötate mitmes eri paigas, siis lähtuge sellest, 
kus Te uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) põhiliselt töötasite. 233 

Eesti 

     914 Välisriik 
näita kui 
D08=233 

D08koo
d 

Küla / alevik / alev / linn 
NB! Kui töötate mitmes eri paigas, siis lähtuge sellest, 
kus Te uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) põhiliselt töötasite. 

    

näita kui 
D08=914 

D08rko
od 

Valige riik.     

näita kui 
klassifikaat
orist on  
valimata 

D08a Ei leia loendist.     

näita kui 
D08=914 

D08Vpii
r 

Kui on teada /D08RIIK/ haldusjaotus, siis täpsustage.     

näita kui 
D08=914 

D08Vlin
n 

Kui on teada /D08RIIK/ linn, siis täpsustage.     

näita kui 
D01<>empt
y 

D09A Mis aastal asusite sellele tööle?     

näita kui 
D01<>empt
y 

D09B Mis kuul asusite sellele tööle?     

näita kui 
asus sellele 

D11A Kuidas saite selle töö? 407 Pöördusin 
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tööle 
viimase 12 
kuu jooksul 

KAART 8 sugulaste või 
tuttavate poole 

     409 Vastasin 
tööpakkumiskuulut
ustele 

     437 Enda üles pandud 
CV või 
tööotsimiskuulutus
e kaudu 

     406 Pöördusin otse 
tööandja poole 

     404 Otsisin tööd 
Töötukassa kaudu 

     405 Otsisin tööd 
töövahendusfirma 
kaudu 

     438 Alustasin ise 
ettevõtlust / rajasin 
talu 

     421 Asusin tööle 
pereliikmele 
kuuluvas talus või 
ettevõttes 

     422 Ajateenistusest / 
asendusteenistuse
st tagasitulek 
endisele tööle 

     423 Lapsehoolduspuhk
uselt tagasitulek 
endisele tööle 

     424 Seoses 
ületoomisega 
asutuse 
likvideerimisel / 
reorganiseerimisel 

     425 Pakuti (paremat) 
tööd, ise ei 
otsinudki 

     426 Kõrvaltöö muutus 
põhitööks 

     427 Haridus- või 
koolitusasutuse 
kaudu  

     OTH Muu 
 

näita kui 
D11A<>40
4 

D11B Kas Töötukassa oli selle töö saamisega kuidagi 
seotud? [VÕIB OLLA MITU VASTUST] 
NB! Siia kuuluvad ka omavalitsuste tööbürood või teise 
riigi töötukassa. 
KAART 9 

901 Sain sealt infot 
tööandja kohta 

      902 Leidsin 
tööpakkumiskuulut
use Töötukassa 
veebilehelt või 
kuulutustetahvlilt 

      904 Töötukassa oli 
muul viisil töö 
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saamisega seotud 
(palgatoetus, 
tööpraktika vms) 

      905 Sain selle töö 
Töötukassa abita 

näita kui 
D11B=904  

D11BM Täpsustage, mil viisil.     

näita kui 
D01=NA,N
K või 
D08=914,N
A,NK; 
teistel 
registrist 

D12 Mis on teie ettevõtte / asutuse omaniku liik? 
KAART 10 

11 Riik, k.a avalik-
õiguslikud üksused 

     12 Kohalik 
omavalitsusüksus 

     21 Eesti erasektor 
     22 Välismaa 

erasektor 
     90 Muu 
         
näita kui 
D12=90 

D12M Täpsustage.     

registrist D13 Kas see ettevõte / asutus on isemajandav või 
eelarveline? 

12 Isemajandav 

      11 Eelarveline 
näita kui 
D01 is not 
empty 

D14 Kas see on alaline või ajutine töö? 
KAART 11 

100 Alaline (pidev) töö 

      125 Töö väljaõppe ajal 
(õpipoisid, 
praktikandid jms) 

      104 Töö katseajal 
      105 Hooajatöö 
      106 Juhutöö 
      OTH Muu 
näita kui 
D14=OTH 

D14M Täpsustage, missugune.     

näita kui 
D14=125,1
05,106,OT
H.  

D15 Miks töötate ajutisel tööl? 117 Ei tahtnud alalist 
tööd 

      118 Tahtsin alalist 
tööd, kuid ei ole 
leidnud 

      119 Rahul nii alalise 
kui ka ajutise 
tööga 

näita kui 
D14=125,1
04-106, 
OTH.  

D16 Mitu kuud saate seda tööd veel teha? VÕI Mitu kuud on 
veel katseaja lõpuni jäänud? 
Kui järelejäänud ajavahemik on lühem kui üks kuu, 
tuleb vastuseks märkida 1, mitte 0. 

    

näita kui 
D01 is not 
empty 

D17 Kas Te töötate sellel töökohal täis- või osaajaga?  
Mõeldud on ametlikku töökoormust. 

109 Täistööaeg 

      111 Osaline tööaeg 
näita kui 
D17=111 

D18A Palun öelge, mispärast töötate osaajaga? 
KAART 12 

343 Õpingud 

     321 Enda haigus, 
terviseprobleem 
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või puue 
     346 Rasedus- või 

sünnituspuhkus 
     347 Lapsehoolduspuhk

us 
     345 Vajadus hoolitseda 

laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

 

     626 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     350 Töö vähesus, 
tööandja 
majandusraskused
, tooraine vähesus 

     323 Selles ametis on 
täistööaeg alla 35 
tunni nädalas 

     316 Ei ole täistööajaga 
tööd leidnud 

     317 Ei soovi 
täistööajaga 
töötada 

     OTH Muu 
näita kui 
D18A=OTH 

D18AM Täpsustage.     

näita kui 
D18A=347,
345 

D18B Kas töötate osaajaga, sest sobiv lapsehooldusteenus 
puudub või on liiga kallis? 

1 Jah 

      209 Ei, muul põhjusel 
näita kui 
D18A=347,
345 

D18C Kas töötate osaajaga, sest sobiv teenus hooldamist 
vajava täiskasvanu jaoks puudub või on liiga kallis? 

1 Jah 

      209 Ei, muul põhjusel 
näita kui 
D01<>empt
y 

D19 Mitu tundi nädalas teete seda tööd tavaliselt?  
NB! Mõeldud on tavalist töönädala kestust pikema 
perioodi vältel, mitte töölepinguga fikseeritud tööaega. 
999 RASKE ÖELDA, TUNDIDE ARV ON NÄDALATE 
VÕI KUUDE LÕIKES VÄGA ERINEV 

    

näita kui 
D01<>empt
y 

D20A Palun meenutage päevade kaupa, mitu tundi tegite 
seda tööd uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/).  
NB! Arvestage kogu tegelikku tööl viibitud aega koos 
ületundide ja tööülesannete täitmisega kodus. 
Lõunavaheaegu, tööle minekuks ja töölt tulekuks 
kulunud aega ärge arvestage. 
 
Esmaspäev 

    

näita kui 
D01<>empt
y 

D20B Teisipäev     

näita kui 
D01<>empt
y 

D20C Kolmapäev     

näita kui 
D01<>empt
y 

D20D Neljapäev     

näita kui D20E Reede     
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D01<>empt
y 

näita kui 
D01<>empt
y 

D20F Laupäev     

näita kui 
D01<>empt
y 

D20G Pühapäev     

näita kui 
D01<>empt
y 

D20H KOKKU     

näita kui 
D01<>empt
y 

D21 Kas Teie uuringunädala (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) tööaeg oli tavalisest (/D19/) lühem või 
pikem? 

123 

Töölt puudumine 
     121 Lühem tööaeg 
     122 Sama pikk tööaeg 
     120 Pikem tööaeg 
näita kui 
D21=120 

D22 Mis asjaoludel töötasite tavalisest (/D19/) rohkem? 301 Soov lisaraha 
teenida 

      303 Soov vabu päevi 
saada 

      302 Töögraafik, 
tööhooaja algus 

      304 Ületunnitöö 
      OTH Muu 
näita kui 
D22=OTH 

D22M Täpsustage.     

näita kui 
D21=121 

D23 Mis põhjusel töötasite uuringunädalal (/kuvada 
uuringunädala ajavahemik/) tavalisest (/D19/) vähem? 
KAART 13 

305 Puhkus 

     306 Sundpuhkus 
     307 Riigipühad 
     326 Õpingud, koolitus 
     308 Töölt lahkumine 

uuesti tööle 
asumata 

 

     309 Tööleasumine, 
töökohavahetus 

     348 Enda haigus, 
vigastus või ajutine 
töövõimetus 

     346 Rasedus- või 
sünnituspuhkus 

     347 Lapsehoolduspuhk
us 

     345 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

     626 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     351 Töögraafik, 
paindlik tööaeg, 
töövaba hooaeg 

     311 Streik, töösulg 
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     349 Töö vähesus, 
tööandja 
majandusraskused
, remont või rike 

     315 Ilm 
     OTH Muu 
näita kui 
D23=OTH 

D23M Täpsustage.     

näita kui 
D21=(123,1
21)  

D24A Kui kaua olite sellelt töölt puudunud? VÕI Mitu nädalat 
on Teil olnud tavalisest lühemad? 

    

näita kui 
D05=104 ja 
D21<>123 

D24C Kas tegite uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) ületunde, mille eest saite (saate) tasu? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
D24C=1 

D24D Tasustatud ületundide arv     

näita kui 
D24C=1 

D24E Kas lisaks tasustatud ületundidele tegite uuringunädalal 
(/kuvada uuringunädala ajavahemik/)  ületunde, mille 
eest Te ei saa tasu? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
D24E=1 

D24F Tasustamata ületundide arv     

näita kui 
D24C=2 

D24G Te ei teinud tasustatud ületunnitööd, aga kas tegite 
ületunde, mille eest Te ei saa tasu? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
D24G=1 

D24H Tasustamata ületundide arv     

näita kui 
D01<>empt
y 

D25AA Nüüd küsime Teie viimase kuu töötasu kohta. Kuidas 
on Teil lihtsam nimetada viimase kuu  töötasu sellel 
töökohal, kas koos makstavate maksudega (brutona) 
või summana, mille saite puhtalt kätte (netona)? 

45 Koos makstavate 
maksudega 
(brutona) 

     46 Summana puhtalt 
kätte (netona) 

näita kui 
D25AA=45 

D25A Kui suur oli Teie viimase kuu brutotöötasu sellel 
töökohal?  
NB! Viimane kuu on uuringunädalale eelnev 
kalendrikuu. Kui ei tea viimase kuu töötasu, sest selle 
kuu palgapäeva ei ole veel olnud, siis märkida eelneva 
kuu kohta, mille palgapäev on juba möödas. Kui isik 
alles asus sellele tööle ja ei ole veel palka saanud, siis 
märkida  0.  
NB! Töötasuna arvestatakse ka haigus- ja 
hoolduspäevade tasu, rasedus- ja sünnituspuhkuse 
tasu. 

    

näita kui 
D25AA=46 

D25B Kui suur oli Teie viimase kuu netotöötasu sellel 
töökohal? 
NB! Viimane kuu on uuringunädalale eelnev 
kalendrikuu. Kui ei tea viimase kuu töötasu, sest selle 
kuu palgapäeva ei ole veel olnud, siis märkida eelneva 
kuu kohta, mille palgapäev on juba möödas. Kui isik 
alles asus sellele tööle ja ei ole veel palka saanud, siis 
märkida  0.  
NB! Töötasuna arvestatakse ka haigus- ja 
hoolduspäevade tasu, rasedus- ja sünnituspuhkuse 
tasu. 

    

näita kui 
D25A=NK,
NA või 
D25B=NK,
NA 

D25G Kui suur oli Teie viimase kuu netokuutöötasu sellel 
töökohal? 
KAART 14 

116 Kuni 200 eurot 
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     117 201 kuni 300 eurot 
 

     123 301 kuni 450 eurot 
     130 451 kuni 600 eurot 
     132 601 kuni 700 eurot 
     137 701 kuni 1000 

eurot 
     142 Üle 1000 euro 
näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D26 Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul vahetustega? 
NB! Kui töö algus- ja lõpukellaaeg on püsivad, siis töö 
vahetuselisusest ei räägita, näiteks püsivalt 
öövahetuses töötamist vahetustega tööks ei loeta. 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D27 Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul õhtusel ajal (6st 12ni 
õhtul)? 

139 Sageli (vähemalt 
pooltel 
tööpäevadel) 

      140 Mõnikord (vähem 
kui pooltel 
tööpäevadel) 

      141 Ei töötanud 
õhtusel ajal 

näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D28 Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul öisel ajal (pärast 12 
öösel)? 

139 Sageli (vähemalt 
pooltel 
tööpäevadel) 

      140 Mõnikord (vähem 
kui pooltel 
tööpäevadel) 

      142 Ei töötanud öisel 
ajal 

näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D29 Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul laupäeviti? 

143 Kahel või enamal 
laupäeval 

      144 Ühel laupäeval 
      145 Ei töötanud 

laupäeviti 
näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D30 Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul pühapäeviti? 

146 Kahel või enamal 
pühapäeval 

      147 Ühel pühapäeval 
      148 Ei töötanud 

pühapäeviti 
näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D31A Kas töötasite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul kodus? 

139 Sageli (vähemalt 
pooltel 
tööpäevadel) 

      140 Mõnikord (vähem 
kui pooltel 
tööpäevadel) 
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      112 Ei töötanud kodus 
näita kui 
D01<>empt
y (sh peida 
kui D20H=0 
ja 
D24A>=4) 

D31B Kas kasutasite nelja viimase nädala (/kuvada nelja 
viimase nädala ajavahemik/) jooksul kaugtöötamise 
võimalust, st töötasite (osaliselt) väljaspool tööandja 
tavapäraseid tööruume (kodus, kaugbüroos vms) ja 
olite tööandjaga ühenduses, kasutades infotehnoloogia- 
ja telekommunikatsioonivahendeid? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
D31B=1 

D31C Kui suure osa oma tööajast tegite kaugtööd? 
KAART 15 

159 Kogu tööaja 
jooksul 

      160 Enamiku tööajast 
(3/4) 

      161 Poole tööajast 
(1/2) 

      162 Veerandi tööajast 
(1/4) 

      163 Alla veerandi 
tööajast 

näita kui 
D01 is not 
empty 

D32AK
M 

Kui kaugel asub Teie põhitöökoht kodust? 
[9998 TÖÖTAN KODUS] 
[9999 RASKE ÖELDA, TÖÖ MITMES KOHAS] 

    

näita kui 
D32AKM<=
3 

D32AM Meetrite arv     

peida kui 
D32<>9998 

D32B Kas käite tavaliselt (iga päev) kodust tööle? 1 Jah 

     2 Ei 
 

näita kui 
D32B=2 

D32CK
M 

Kui kaugel asub Teie põhitöökoht ööbimiskohast 
(teisest elukohast)? 
[9998 TÖÖTAN JA ÖÖBIN SAMAS KOHAS] 
[9999 RASKE ÖELDA, TÖÖ MITMES KOHAS] 

    

näita kui 
D32CKM<3 

D32CM Meetrite arv     

näita kui 
D01<>empt
y  JA 
(D32Ckm<
>9998 or 
d32Akm 
<>9998)  

D33 Millega Te tavaliselt kodust tööle lähete? VÕI Millega 
Te tavaliselt ööbimiskohast (teisest elukohast) tööle 
lähete? 
KAART 16 

51 Jalgsi 

      52 Jalgratas 
      43 Mopeed, 

mootorratas 
      41 Isiklik auto 
      42 Ametiauto, 

töökoha sõiduk 
      3 Ühissõiduk 
      OTH Muu 
näita kui 
D33=OTH 

D33M Täpsustage.     

näita kui 
D01<>empt
y  JA 
(D32Ckm<
>9998 or 
D32Akm<>
9998)  

D34 Kui palju aega kulub Teil tavaliselt kodust tööle 
jõudmiseks? VÕI Kui palju aega kulub Teil tavaliselt 
ööbimiskohast (teisest elukohast) tööle jõudmiseks? 
[999 RASKE ÖELDA, TÖÖ MITMES KOHAS] 

    

näita kui 
D01<>empt
y 

D35 Kas tehtav töö ja Teie haridustase on omavahel 
kooskõlas? 

1 Jah 

     213 Ei, töö eeldab 
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kõrgemat 
haridustaset 

     214 Ei, töö eeldab 
madalamat 
haridustaset 

   Osa E küsitakse kõigilt uuringunädalal töötavatelt, sh 
rasedus- ja sünnituspuhkusel olijatelt. NB! 
Lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses olijaid ei loeta 
töötavateks. 

    

näita kui 
D01<>empt
y 

OSA E KÕRVALTÖÖD     

näita kui 
D01<>empt
y 

E01 Kas Teil oli uuringunädalal (/kuvada uuringunädala 
ajavahemik/) peale põhitöökoha ka mõni kõrvaltöökoht, 
kus töötasite või kust ajutiselt töölt puudusite? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
E01=1 

E02 Mitu kõrvaltöökohta Teil uuringunädalal (/kuvada 
uuringunädala ajavahemik/) oli? 

    

näita kui 
E01=1 

E03 Öelge palun ettevõtte / asutuse täielik nimi, kus Te 
kõige olulisemat kõrvaltööd tegite. VÕI Öelge palun 
ettevõtte / asutuse täielik nimi, kus Te seda kõrvaltööd 
tegite. 

    

näita kui 
E01=1 

E04A Öelge palun, millega see ettevõte / asutus peamiselt 
tegeleb. 

    

 näita kui 
E01=1 

E04Ax Kas  töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on 
erinev aadress? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
E04Ax=2 

E04Ay Kas töötate selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel on 
erinev tegevusala? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
E04Ay=1 
või 
E04Ax=1 

E03all Öelge palun selle üksuse täielik nimi.     

 näita kui 
E04Ay=1 
või 
E04Ax=1 

E04B Öelge palun, millega see üksus peamiselt tegeleb. 
KUI ÜKSUSE TEGEVUSALA ON SAMA, SIIS VAJUTA 
F9 JA JÄTKA. 

    

näita kui 
E01=1 

E05A Mis on Teie amet? Palun öelge ametinimetus.     

näita kui 
E01=1 

E05B Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö 
seisneb. 

    

näita kui 
E01=1 

E06 Millisesse järgmistest rühmadest Te sellel töökohal 
kuulute? 
KAART 5 

104 Palgatöötaja 

     115 Palgatöötaja(te)ga 
ettevõtja 

     116 Palgatööjõuga 
talupidaja 

     117 Üksikettevõtja 
     112 Palgatööjõuta 

talupidaja 
 

     113 Vabakutseline 
     119 Palgata töötaja 

pereettevõttes, 
talus 

     121 Tulundusühistu 
liige 
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     OTH Muu 
näita kui 
E06=OTH 

E06m Täpsustage.     

näita kui 
E01=1 

E07A Mitu tundi nädalas tavaliselt kõrvaltöödel töötate?  
Kõigil kõrvaltöödel kokku.  

    

näita kui 
E02>1 

E07B Sealhulgas kõige olulisemal kõrvaltööl.     

näita kui 
E01=1 

E08A Mitu tundi töötasite uuringunädalal (/kuvada 
uuringunädala ajavahemik/) kõrvaltöödel? 
NB! Arvestage kogu tegelikku tööl viibitud aega koos 
ületundide ja tööülesannete täitmisega kodus. 
Lõunavaheaegu, tööle minekuks ja töölt tulekuks 
kulunud aega ärge arvestage. 
 
Kõigil kõrvaltöödel kokku. 

    

näita kui 
E02>1 

E08B Sealhulgas kõige olulisemal kõrvaltööl.     

näita kui 
E01=1  

E09AA Nüüd küsime Teie viimase kuu töötasu kohta kõrvaltööl 
/ kõigil kõrvaltöödel kokku. Kuidas on Teil lihtsam 
nimetada viimase kuu  töötasu sellel töökohal, kas koos 
makstavate maksudega (brutona) või summana, mille 
saite puhtalt kätte (netona)? 

45 Koos makstavate 
maksudega 
(brutona) 

     46 Summana puhtalt 
kätte (netona) 

näita kui 
E09AA= 45  

E09A Kui suur oli Teie viimane brutokuutasu kõrvaltööl? VÕI 
Kui suur oli Teie viimane brutokuutasu kõigil 
kõrvaltöödel kokku? 

    

näita kui 
E09AA=46  

E09b Kui suur oli Teie viimane netokuutasu kõrvaltööl? VÕI 
Kui suur oli Teie viimane netokuutasu kõigil 
kõrvaltöödel kokku? 

    

   Osa F küsitakse kõigilt töötavatelt, sh rasedus- ja 
sünnituspuhkusel olijatelt. NB! Lapsehoolduspuhkusel 
ja ajateenistuses olijaid ei loeta töötavateks. 

    

näita kui 
D01<>empt
y (töötav) 

OSA F VAEGHÕIVE     

näita kui 
0<D19<999 

F01 Kui palju sooviksite töötada praeguse tööajaga 
(/D19+e07a/ tundi nädalas) võrreldes?  
NB! Küsimuses eeldatakse, et praegusega võrreldes 
pikema või lühema tööajaga töötamisele kaasneb 
vastavalt ka suurem või väiksem töötasu. 

120 

Pikem tööaeg 
      121 Lühem tööaeg 
      122 Sama pikk tööaeg 
peida kui 
F01=122 
või 
D19<>(0-
999) 

F02 Mitu tundi nädalas sooviksite töötada? 
[97 EI OSKA ÖELDA, AGA ROHKEM KUI PRAEGU] 
[98 EI OSKA ÖELDA, AGA VÄHEM KUI PRAEGU] 
 
NB! Märkige kogu töötundide arv, mis sooviksite 
töötada. (Kui soovite rohkem töötada, siis liitke oma 
praegused nädala töötunnid ja tunnid, mis sooviksite 
rohkem töötada. Kui soovite vähem töötada, siis 
lahutage oma praegustest nädala töötundidest tunnid, 
mis soovite vähem töötada.) 

    

näita kui 
F01<> 
empty või 
F02<>empt
y 

F03 Kas olete nelja nädala (/KPV-KPV/) jooksul otsinud uut 
tööd või lisatööd? 
NB! Tööotsinguteks loeme ka ettevalmistusi ettevõtluse 
alustamiseks / talu rajamiseks ja varem kokkulepitud 
töö alguse ootamist. 

1 Jah 

      2 Ei 
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näita kui 
F03=1 

F04 Miks otsisite uut või lisatööd? 
KAART 17 

428 

Olen praegust tööd 
kaotamas või on 
oht selleks 

     429 Tahtsin rohkem 
palka saada 

     430 Tahtsin sobivama 
asukohaga tööd 

 

     431 Tahtsin oma 
võimetele ja 
oskustele paremini 
vastavat tööd, 
paremaid 
võimalusi karjääri 
tegemiseks 

     432 Tahtsin sobivama 
tööajakorraldusega 
tööd, et saaksin 
paremini 
hoolitseda laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

     629 Tahtsin sobivama 
tööajakorraldusega 
tööd muudel 
isiklikel või 
perekondlikel 
põhjustel 

     436 Tahtsin paremat 
tööõhkkonda 

     433 Tahtsin minu 
tervislikule 
seisundile 
sobivamat tööd 

     434 Olemasolev töö on 
minu jaoks ajutine 
(võetud sobivama 
töö leidmiseni) 

     435 Otsisin tööd 
muudel põhjustel 

näita kui 
F04=435 

F04M Täpsustage, mis põhjustel.     

näita kui 
F03=1 

F05 Missugust tööd otsisite? 
KAART 18 

126 Lisaks 
olemasolevale 
tööle lisatööd / 
kõrvaltööd 

      137 Uut tööd pikema 
tööajaga 

      138 Uut tööd lühema 
tööajaga 

      139 Uut tööd sama 
pika tööajaga 

      127 Ükskõik 
missugune töö 

näita kui 
F03=2 ja 
(F01=120 
või F02=97) 

F07 Te ei otsinud tööd, kuid mil viisil sooviksite pikema 
tööajaga töötada? 
KAART 19 

126 Lisaks 
olemasolevale 
tööle lisatöö / 
kõrvaltöö 
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     140 Uus töö pikema 
tööajaga 

     128 Olemasoleval 
töökohal pikema 
tööajaga 

     129 Ükskõik 
missugusel 
eespool nimetatud 
viisil pikema 
tööajaga 

   Osa G küsitakse kõigilt uuringunädalal mitte töötavatelt.     
näita kui 
D01 is 
empty 

OSA G MITTETÖÖTAVA VIIMANE TÖÖKOHT     

näita kui 
D01 is 
empty 

G01 Kas olete kunagi varem töötanud?  
NB! Siinkohal mõeldakse pikemaajalist (vähemalt 3 
kuud) töötamist. 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
G01=1 

G02 Mis aastal ja kuul töötasite viimati?  
NB! Rasedus- ja sünnituspuhkus tuleb lugeda töötatud 
aja hulka, lapsehoolduspuhkus aga mitte. 
Aasta 

    

näita kui 
G01=1 

G02B Kuu     

näita kui 
töötas 
viimati 
vähem kui 
10 aastat 
tagasi  

G04A Mispärast Te sealt töölt lahkusite? 
KAART 20 

603 

Ettevõtte / asutuse 
likvideerimine või 
pankrotistumine 

     
604 

Ettevõtte / asutuse 
reorganiseerimine 

     607 Vallandamine 
     605 Koondamine 
     

606 

Tähtajalise töö või 
katseaja 
lõppemine 

     204 Ettevõtluse / 
talumajapidamise 
lõpetamine 

     
511 

Ajateenistus / 
asendusteenistus 

 
 

      321 Enda haigus, 
terviseprobleem 
või puue 

     343 Õpingud 
     

630 

Pensionile jäämine 
seadusjärgses 
pensionieas 

     619 Ennetähtaegne 
vanaduspensionile 
jäämine 

     347 Lapsehoolduspuhk
us 

     345 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
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vajavate 
täiskasvanute eest 

     626 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     627 Muud tööga 
seotud põhjused 

     OTH Muu 
näita kui 
G04A=OTH 

G04AM Täpsustage.     

näita kui 
G04A=627 

G04B Missugused need tööga seotud põhjused olid? [VÕIB 
OLLA MITU VASTUST] 
KAART 21 

201 Parema töö 
pakkumine 
(suurem palk, 
paremad 
töötingimused 
vms) teise 
tööandja poolt 

      510 Liiga väike palk 
      609 Ebasobivad 

töötingimused 
      608 Ebameeldiv töö 

sisu 
      612 Liiga raske töö 
      610 Konflikt tööandjaga 
      611 Konflikt 

töökaaslastega 
      419 Ettevõtlusega / 

talumajapidamiseg
a alustamine 

     313 Töö vähesus, 
tööandja 
majandusraskused 

      OTH Muu 
näita kui 
G04B=OTH 

G04BM Täpsustage.     

näita kui 
G04A<>em
pty 

G05A Öelge palun, millega see ettevõte / asutus peamiselt 
tegeles. 

    

 näita kui 
G04A<>em
pty 

G05Ax Kas töötasite selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel oli 
erinev aadress? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
G05Ax=2 

G05Ay Kas töötasite selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel oli 
erinev tegevusala? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
G05Ax=1 
või 
G05Ay<>2 

G05B Öelge palun, millega see üksus peamiselt tegeles. 
KUI ÜKSUSE TEGEVUSALA ON SAMA, SIIS VAJUTA 
F9 JA JÄTKA. 

    

 näita kui 
G01=1 

G06A Mis oli Teie amet? Palun öelge ametinimetus.     

näita kui 
G01=1 

G06B Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö 
seisnes? 

    

näita kui 
G01=1 

G06C Kas Teil oli juhtimiskohustusi (juhendasite teisi 
töötajaid, vastutasite teatud tööde täitmise eest vms)? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
G01=1 

G07A Millisesse järgmistest rühmadest Te sellel töökohal 
kuulusite? 

104 Palgatöötaja 
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KAART 5 
     115 Palgatöötaja(te)ga 

ettevõtja 
     116 Palgatööjõuga 

talupidaja 
     117 Üksikettevõtja 
     112 Palgatööjõuta 

talupidaja 
     113 Vabakutseline 
 
 

     119 Palgata töötaja 
pereettevõttes, 
talus 

     121 Tulundusühistu 
liige 

     OTH Muu 
näita kui 
G07A=OTH 

G07AM Täpsustage.     

näita kui 
G07A=104 

G07B Kui palju oli selles ettevõttes / asutuses / üksuses 
töötajaid (sh küsitletav)? 

03 1 kuni 10 

     10 11 kuni 19 
     11 20 kuni 49 
     18 50 või rohkem 
     28 Ei tea täpselt, kuid 

vähem kui 11 
     29 Ei tea täpselt, kuid 

rohkem kui 10 
   Osa H küsitakse kõigilt.      
näita OSA 
H alati 

OSA H TÖÖOTSINGUD     

peida kui 
F05=126, 
137-139, 
127, NA, 
NK või 
F03=2, NA, 
NK  

H01A Kas olete nelja nädala (/KPV-KPV/) jooksul  tööd 
otsinud? 
NB! Tööotsinguteks loeme ka ettevalmistusi ettevõtluse 
alustamiseks / talu rajamiseks. 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
H01A=2 

H01B Kas olete võib-olla juba leidnud töö, kuid ei ole seda 
veel alustanud? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
H01B=1 

H01C Kas asute sellele tööle järgmise kolme kuu jooksul?  1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
H01B=2 

H02A Mis põhjusel Te tööd ei otsinud?  
KAART 22 

507 Tööhooaja alguse 
ootamine 

      508 Tööandjalt teate 
ootamine 
(sundpuhkusel) 

      326 Õpingud, koolitus 
      511 Ajateenistus / 

asendusteenistus 
      513 Kinnipidamisasutu

ses viibimine 
      321 Enda haigus, 

terviseprobleem 
või puue 
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      346 Rasedus- või 
sünnituspuhkus 

      347 Lapsehoolduspuhk
us 

      345 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

      631 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 
(elukohavahetus, 
vajadus hoolitseda 
pere eest jm) 

      625 Pensioniiga 
      519 Puudub tööluba 

või elamisõigus 
      520 Töö puudumine 

lähikonnas 
      521 Ei usu, et tööd 

leian 
      522 Olen tulemusteta 

tööotsimisest 
tüdinenud 

      523 Ei tahtnud / 
vajanud tööd, ei 
tahtnud kohe uut 
tööd 

      OTH Muu 
näita kui 
H02A=OTH 

H02AM Täpsustage.     

näita kui 
H02A=347, 
345 

H02B Kas Te ei otsinud tööd, sest sobiv lapsehooldusteenus 
puudub või on liiga kallis? 

1 Jah 

      209 Ei, muul põhjusel 
näita kui 
H02A=345 

H02D Kas Te ei otsinud tööd, sest sobiv teenus hooldamist 
vajava täiskasvanu jaoks puudub või on liiga kallis? 

1 Jah 

 

     209 Ei, muul põhjusel 
näita kui 
H01b=2 

H03 Kas tahaksite tööle asuda, kui selline võimalus 
avaneks? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
H01a=1 või 
H01B=1 

H04 Millisesse järgmistest rühmadest kuulusite, kui tööd 
otsima hakkasite?  
NB! Tööotsinguteks loeme ka ettevalmistusi ettevõtluse 
alustamiseks / talu rajamiseks ja varem kokkulepitud 
töö alguse ootamist. 
KAART 23 

154 Koondatud, 
vallandatud 

      155 Tähtajalise 
töölepingu 
lõppemisega töölt 
lahkunud 

      156 Omal algatusel 
töölt vabastatud 

      157 Ettevõtluse 
lõpetanud 

      158 Talupidamise 
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lõpetanud 
      119 Palgata töötaja 

pereettevõttes, 
talus 

      113 Vabakutseline 
      159 Ajateenistusest või 

asendusteenistuse
st vabanenu 

      160 Koolilõpetaja 
      161 Õpingute 

katkestaja 
      162 Mittetöötav 

(üli)õpilane 
      163 Mittetöötav 

pensionär 
      164 Mittetöötav 

töövõimetuspensio
när 

      165 Rasedus- või 
sünnituspuhkusel 

      143 Lapsehoolduspuhk
usel 

      142 Kodune 
      166 Kinnipidamisasutu

sest vabanenu 
      167 Sundpuhkusel 
      OTH Muu 
näita kui 
H04=OTH 

H04M Täpsustage.     

näita kui 
H01a=1 või 
F03=1 

H05A Mis ajast alates olete tööd otsinud?   
NB! Tööotsingud võisid alata ka töötamise ajal. 
Aasta 

    

näita kui 
H01a=1 või 
F03=1 

H05B Kuu     

näita kui 
H01a=1 või 
F03=1 

H06 Kas otsisite tööd, kavatsesite ise ettevõtjaks hakata või 
talu rajada? 
NB! Tööotsinguteks loeme ka varem kokkulepitud töö 
alguse ootamist. 622 

Otsisin tööd 

     
623 

Kavatsesin 
ettevõtjaks hakata 

     
624 

Kavatsesin talu 
rajada 

näita kui 
H06=622 

H07 Kas otsisite alalist või ajutist tööd?  
KAART 24 

101 Ainult alalist tööd 

      116 Alalist tööd, aga 
võtaksin vastu ka 
ajutise töö 

      115 Ajutist tööd, aga 
võtaksin vastu ka 
alalise töö 

      103 Ainult ajutist tööd 
näita kui 
H06=622 

H09 Kas otsisite täis- või osaajatööd? 
KAART 25 

110 Ainult täistööajaga 
tööd 

     113 Täistööajaga tööd, 
aga võtaksin vastu 
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ka osalise 
tööajaga töö 

     114 Osalise tööajaga 
tööd, aga võtaksin 
vastu ka 
täistööajaga töö 

     112 Ainult osalise 
tööajaga tööd 

 
 

näita kui 
H06=622 

H11A Kui suur peaks olema (bruto)palk, et võtaksite töö 
vastu? 

    

näita kui 
H11A=NK, 
NA 

H11B Kui suur peaks olema (bruto)palk, et võtaksite töö 
vastu? 
KAART 26 114 

Vähemalt 150 
eurot kuus 

      
119 

Vähemalt 250 
eurot kuus 

      
121 

Vähemalt 300 
eurot kuus 

      
128 

Vähemalt 400 
eurot kuus 

      
129 

Vähemalt 450 
eurot kuus 

      
131 

Vähemalt 600 
eurot kuus 

      
135 

Vähemalt 650 
eurot kuus 

      
141 

Vähemalt 950 
eurot kuus 

      
146 

Vähemalt 1300 
eurot kuus 

      
147 

Vähemalt 1350 või 
rohkem eurot kuus 

näita kui 
H06=622 

H12 Kas otsite ainult oma haridustasemele vastavat tööd või 
oleksite nõus vastu võtma ka madalamat haridustaset 
nõudva töö? 

101 Ainult 
haridustasemele 
vastav töö 

      102 Nõus vastu võtma 
ka madalamat 
haridustaset 
nõudva töö 

näita kui 
H06 is not 
empty 

H13 Milliseid võimalusi olete nelja nädala jooksul (KPV-KPV) 
töö saamiseks kasutanud?  
[VÕIB OLLA MITU VASTUST]  
KAART 27 404 

Otsisin tööd 
Töötukassa kaudu 

     

405 

Otsisin tööd 
töövahendusfirma 
kaudu 

     
406 

Pöördusin otse 
tööandja poole 

     

407 

Pöördusin 
sugulaste või 
tuttavate poole 

     

409 

Vastasin 
tööpakkumiskuulut
ustele 

     
408 

Panin üles CV (või 
uuendasite seda), 
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panin 
tööotsimiskuulutus
e 

     

410 

Jälgisin 
tööpakkumiskuulut
usi 

     

411 

Käisin tööandja 
juures intervjuul, 
tegin testi või 
eksami 

     

412 

Otsisin maad, 
ruume, seadmeid, 
töötajaid jms 
ettevõtluse 
alustamiseks / talu 
rajamiseks 

     

413 

Taotlesin ettevõtte 
/ talu 
registreerimist, 
tegevusluba, 
kauplemisluba, 
laenu 

     

414 

Ootasin vastust 
töösaamise 
avaldusele 

     
415 

Ootasin teadet 
Töötukassast 

     

416 

Ootasin konkursi 
tulemusi 
ametikohale riigi- 
või 
omavalitsusasutus
es (avaliku 
teenistuse 
seaduse järgi) 

     OTH Muu 
näita kui 
H13=OTH 

H13M Täpsustage.     

näita kui 
H13 on 
valitud 
rohkem kui 
1 vastus 

H14 Millist nimetatud tööotsimisviisidest lugeda Teie puhul 
peamiseks?   

    

peida kui 
H13=404 

H16 Mispärast Te Eesti Töötukassa poole ei pöördunud? 
KAART 28 

906 

Töötukassa 
asukoht liiga 
kaugel 

     916 Ei uskunud, et 
Töötukassast võiks 
abi olla; 
Töötukassast ei 
leia sobivat tööd 

     
908 

Liiga väike 
töötutoetus 

 
 

     

909 

Töötutoetuse 
saamisele õiguse 
puudumine 

     
910 

Töötuskindlustush
üvitise saamisele 
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õiguse puudumine 
     

911 

Töötukassasse 
pöördumine oli 
mulle 
põhimõtteliselt 
vastuvõetamatu 

     

912 

Ei tekkinud 
vajadust, sain ise 
hakkama 

     OTH Muu 
näita kui 
H16=OTH 

H16M Täpsustage.     

näita kui 
H01a=1 või 
H01c<>0 
või 
F07=126, 
137-139, 
NK,NA või 
H03=1  või 
h13=respon
se või 
H16=respo
nse 

H17 Oletagem, et Teile oleks uuringunädalal (/kuvada 
uuringunädala ajavahemik/) tööd pakutud. Kas oleksite 
saanud järgmise kahe nädala jooksul tööle asuda? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita kui 
H17=2 

H18 Mispärast Te ei oleks saanud selle aja jooksul tööle 
asuda?  
KAART 29 

343 Õpingud 

     344 Täiendus- või 
ümberõpe 

     321 Enda haigus, 
terviseprobleem 
või puue 

     345 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
vajavate 
täiskasvanute eest 

     626 Muud isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     511 Ajateenistus, 
asendusteenistus 

     342 Peab enne 
vabanema 
olemasolevalt töölt 

     OTH Muu 
näita kui 
H18=OTH 

H18M Täpsustage.     

näita kui 
[H17=1,2,N
A, NK või 
H03=2 või 
(F01<>120 
või 
F02<>97)] 
JA 
YA2=16-62 
ja (d06a on 
vastatud ja 
D06A<>10
5 või 
D06AA<>1
16) 

H19C Kas olete Eesti Töötukassas registreeritud? 1 Jah 
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     2 Ei 
näita kui 
H19C=1 

H21 Kas Te saate töötuskindlustushüvitist või töötutoetust? 
913 

Töötuskindlustush
üvitis 

      914 Töötutoetus 
      915 Ei 
näita kui 
D01 is not 
empty või 
G01 is not 
empty 

I00A Mis aastal ja kuul Te, /Y0/, esimest korda pidevale tööle 
asusite? 
NB! Esimese pideva tööna peetakse silmas tööd, mis 
kestis rohkem kui 3 kuud. Arvesse ei tule juhutööd, 
õpipoisiks oleku aeg, kursustel osalemine, koolivaheajal 
töötamine.   
[9999 POLE KUNAGI TÖÖTANUD] 
 
Aasta 

    

peida kui 
I00A=9999 

I00B Kuu     

näita OSA I 
alati 

  Osa I küsitakse kõigilt. Vastavalt i01 ja i02 vastustele 
küsitakse aasta taguse töötamise, töötuse või 
mitteaktiivsuse küsimusi. 

    

Näita OSA I 
alati 

OSA I MUUTUSED VIIMASE AASTA JOOKSUL 
Järgmised küsimused puudutavad muudatusi Teie 
tööelus viimase aasta jooksul. 

    

 näita alati I01 Kas Te eelmisel aastal samal ajal töötasite? Kas 
tegelesite ettevõtlusega, vahendus- või äritegevusega, 
individuaaltööga, töötasite pereettevõttes või talus, 
tegutsesite vabakutselisena? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
I01=2 

I02 Kas otsisite eelmisel aastal samal ajal tööd?   
NB! Tööotsinguteks loeme ka ettevalmistusi ettevõtluse 
alustamiseks / talu rajamiseks ja varem kokkulepitud 
töö alguse ootamist. 

1 Jah 

     2 Ei 
 

näita kui 
I01=1 

IX1 TÖÖTAMINE 
Põhitöökoht aasta tagasi 

    

näita kui 
I01=1 

I03A Öelge palun ettevõtte / asutuse täielik nimi, kus oli Teie 
põhitöökoht eelmisel aastal samal ajal. 
NB! Põhitööks võis olla ka töötamine talus, 
pereettevõttes, tegutsemine vabakutselisena, 
põllumajandussaaduste tootmine müügiks, 
individuaaltöö vms. 

    

näita, kui 
I03A<>emp
ty 

I03Bk Kus Teie töökoht asus?     

näita kui 
klassifikaat
orist on 
valimata 

I03Ba Ei leia loendist.     

  I04A Mis aastal ja kuul Te sellele tööle asusite? 
Aasta 

    

näita, kui 
I03A<>emp
ty 

I04B Kuu     

näita, kui 
I03A<>emp
ty 

I05A Öelge palun, millega see ettevõte / asutus peamiselt 
tegeles. 

    

näita, kui 
I03A<>emp
ty 

I05Ax Kas töötasite selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel oli 
erinev aadress? 

1 Jah 

      2 Ei 
 näita I05Ay Kas töötasite selle ettevõtte / asutuse üksuses, millel oli 1 Jah 
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I05Ax=2 erinev tegevusala?  
     2 Ei 
näita 
I05Ax=1 või 
I05Ay=1 

I03Aall Öelge palun selle üksuse täielik nimi.     

näita 
I03Aall<>e
mpty 

I05B Öelge palun, millega see üksus peamiselt tegeles. 
KUI ÜKSUSE TEGEVUSALA ON SAMA, SIIS VAJUTA 
F9 JA JÄTKA. 

    

 näita 
I03A<>emp
ty 

I06A Mis oli Teie amet? Palun öelge ametinimetus.      

näita 
I03A<>emp
ty 

I06B Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö 
seisnes? 

    

näita 
I03Aall<>e
mpty 

I08 Millisesse järgmistest rühmadest Te selles ettevõttes / 
asutuses kuulusite?  
KAART 5 

104 Palgatöötaja 

     115 Palgatöötaja(te)ga 
ettevõtja 

     116 Palgatööjõuga 
talupidaja 

     117 Üksikettevõtja 
     112 Palgatööjõuta 

talupidaja 
     113 Vabakutseline 
     119 Palgata töötaja 

pereettevõttes, 
talus 

     121 Tulundusühistu 
liige 

     OTH Muu 
näita kui 
I08=OTH 

I08M Täpsustage.     

näita kui 
I02=1 

IX2 TÖÖTUS 
Töötusperiood aasta tagasi 

    

näita kui 
I02=1 

I10A Mis aastal ja kuul Te tööd otsima hakkasite? 
Aasta 

    

näita kui 
I02=1 

I10B Kuu     

näita kui 
I02=2 

IX3 MITTEAKTIIVSUS 
Mitteaktiivsusperiood aasta tagasi 

    

näita kui 
I02=2 

I13 Mispärast Te ei töötanud?  
KAART 30 

352 Õpingud, 
edasiõppimiskavat
sus 

     511 Ajateenistus, 
asendusteenistus 

     319 Enda haigus või 
vigastus 

     320 Enda puue 
     

327 

Rasedus-, 
sünnitus- või 
lapsehoolduspuhk
us 

 
 

     328 Vajadus hoolitseda 
laste või 
hooldamist 
vajavate 
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täiskasvanute 
eest, muud 
isiklikud või 
perekondlikud 
põhjused 

     625 Pensioniiga 
     

329 
Kaotanud lootuse 
tööd leida 

     OTH Muu 
näita kui D-
osa 
täidetud ja 
I13=511,32
7 

I15A Mis aastal ja kuul Te seejärel tööle läksite?  
Aasta 

    

näita kui D-
osa 
täidetud ja 
I13=511,32
7 

I15B Kuu     

näita  OSA 
YE alati 

  Osa YE küsitakse kõigilt.     

näita  OSA 
YE alati 

OSA 
YE 

ISIKU HARIDUS 
Nüüd küsime hariduse kohta. Küsime kõrgeimat 
lõpetatud kutse-, ameti- või erialast haridustaset, 
lõpetatud kooli nime ja eriala ning lõpetamise aastat. 

    

 näita  OSA 
YE alati 

YE1 Milline on Teie kõrgeim üldhariduskoolis (keskkoolis, 
gümnaasiumis, põhikoolis vms) lõpetatud haridustase? 
KAART 31 

3 Keskharidus 

      2442 Põhiharidus (sh 
lõpetamata 
keskharidus) 

      1001 Algharidus 
     0202 Ei omandanud 

algharidust 
näita 
YE1=0202 

YE1A Kas Te olete kirjaoskaja? 1 Jah 

     2 Ei 
peida kui 
YE1=0202 

YE2 Öelge palun selle kooli lõpetamise aasta.     

näita 
YE1=3,244
2,1001,020
2, NA, NK 

YE3 Milline on Teie kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või 
erialaharidus? 
KAART 32 

9993 Ei oma kutse-, 
ameti- või 
erialaharidust 

     25B Kutseharidus (ilma 
keskhariduseta) 

     35_45 Kutsekeskharidus 
(sh kutseharidus 
keskhariduse 
baasil) 

     35_55 Keskeri- või 
tehnikumiharidus 

     5K8 Kõrgharidus 
     8601 Doktor (sh 

residentuuri 
lõpetanud, 
varasem teaduste 
kandidaat) 

näita 
YE3=5K8 

YE4 Milline on Teie kõrgeim lõpetatud kõrgharidus? 
KAART 33 

6602 Rakenduskõrghari
dus, diplomiõpe 
(sh 
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kutsekõrgharidus) 
      6604 Bakalaureus 
      

7603 

Enne 1992. aastat 
kehtinud õppekava 
järgi omandatud 
kõrgharidus 

      

7601 

Magister (sh 
integreeritud 
bakalaureuse- ja 
magistriõpe, 
internatuur ja 
aastane 
õpetajakoolitus) 

näita kui 
YE4=6604 

YE4A Kas tegemist oli bakalaureuse 3- või 4-aastase 
õppekavaga? 

6603 Bakalaureus (3-
aastane õppekava, 
Eestis vastuvõtt 
alates 2002/03. 
õppeaastast) 

     7602 Bakalaureus 
(vähemalt 4-
aastane õppekava, 
Eestis vastuvõtt 
kuni 2001/02. 
õppeaastani) 

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 
5K8, 8601 

YE5 Öelge palun selle kooli täielik nimi.     

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 
5K8, 8601 

YE6 Öelge palun saadud eriala.     

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 
5K8, 8601 

YE7 Öelge palun selle kooli lõpetamise aasta.     

näita 
YE3=25B 

YE8 Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel? 9991 Haridustaseme 
nõuet ei olnud 

     2441 Põhiharidus 
 

näita 
YE3=25B 

YE9 Kas omandatud haridus oli ainult kutseharidus või saite 
koos sellega ka üldhariduse?  

9992 Ainult kutseharidus 

      25A Kutseharidus koos 
põhiharidusega 

      35A Kutseharidus koos 
keskharidusega 

näita 
YE3=35_45
, 35_55 

YE10 Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel? 2441 Põhiharidus 

     3 Keskharidus 
   Osa J küsitakse kõigilt.     
näita OSA 
J alati 

OSA J ÕPINGUD 
Nüüd küsime praeguste õpingute kohta. 

    

näita alati YE11 Kas Te, /Y0/, õpite praegu üldhariduskoolis, 
kutseõppeasutuses või kõrgkoolis? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita J01=2 J02A Kas olete koolivaheajal (või õppepuhkusel), mille 

lõppedes kavatsete õpinguid jätkata? 
1 Jah 
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NB! Koolivaheajal olijateks loetakse ka edasiõppimise 
kavatsusega koolilõpetajad, isegi kui lõplikku vastust 
kooli vastuvõtmise kohta veel ei ole. 

      2 Ei 
näita 
J02A=2 

J02B Kas lõpetasite või katkestasite õpingud 
üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis 
nelja nädala (KPV-KPV) jooksul? 

1 Jah 

      2 Ei 
näita J01=1 
või J02A=1 
või J02B=1  

J03 Milline on Teie praegu omandatav haridustase? VÕI 
Milline oli Teie omandatav haridustase? 
KAART 34 

100 Põhiharidus 
(põhikooli 1.-6. 
klass) 

     244 Põhiharidus 
(põhikooli 7.-9. 
klass) 

     344 Üldkeskharidus 
(gümnaasiumi 10.-
12. klass) 

     9998 Kutseharidus või 
kutsekeskharidus 

     
6601 

Rakenduskõrghari
dus 

     6604 Bakalaureus 
     

7601 

Magister (sh 
integreeritud 
bakalaureuse- ja 
magistriõpe, 
internatuur ja 
aastane 
õpetajakoolitus) 

     
8602 

Doktor (sh 
residentuur) 

peida kui 
J03=100, 
244, 344 

J04 Öelge palun selle kooli täielik nimi.     

peida kui 
J03=100, 
244, 344  

J05 (1) Millisel erialal õppisite? VÕI  (2) Millisel erialal õpite?     

näita 
J03=9998 

J07A Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel? 
9991 

Haridustaseme 
nõuet ei olnud 

      2441 Põhiharidus 
      3 Keskharidus 
näita 
J07A=2441  

J07B Kas omandatav haridus oli / oleks olnud ainult 
kutseharidus või saite / oleksite saanud koos sellega ka 
keskhariduse? VÕI Kas omandatav haridus on ainult 
kutseharidus või saate koos sellega ka keskhariduse? 

9992 Ainult kutseharidus 

     35A Kutseharidus koos 
keskharidusega 

näita alati J15A1 Kas osalesite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 
nädala ajavahemik/) jooksul tööalastel kursustel, 
koolitustel? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita alati J15A2 Kas osalesite nelja  nädala (/kuvada nelja viimase 

nädala ajavahemik/) jooksul tööalasel konverentsil, 
seminaril? 

1 Jah 

     2 Ei 
 

näita alati J15A3 Kas osalesite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 1 Jah 
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nädala ajavahemik/) jooksul töötute koolitusel? 
     2 Ei 
näita alati J15A4 Kas osalesite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 

nädala ajavahemik/) jooksul huvialaga, harrastusega 
seotud koolitusel (vabahariduskoolitusel)? 

1 Jah 

     2 Ei 
näita alati J15A5 Kas osalesite nelja nädala (/kuvada nelja viimase 

nädala ajavahemik/) jooksul muul koolitusel? 
1 Jah 

     2 Ei 
näita 
J15A5=1 

J15AM Missugusel?     

näita kui 
J15A1 kuni 
J15A5 on 
rohkem kui 
üks JAH.  

J15B Missugune neist koolitustest oli kõige viimane? 
1 - tööalane täiendus- või ümberõppekursus 
2 - tööalane konverents, seminar 
3 - töötute koolitus 
4 - huvialaga, harrastusega seotud koolitus 
(vabahariduskoolitus) 
5 - muu koolitus 

    

kui J15A on 
ainult 1 
JAH 

J16C Mis oli selle koolituse teema? 
NB! Koolituse all arvestame siin ja järgmistes 
küsimustes ka seminare, konverentse jms. 

    

näita J15A1 
kuni J15A5 
on 
vähemalt 
üks JAH 

J18A Kes maksis selle koolituse eest? [VÕIB OLLA KUNI 2 
VASTUST] 
KAART 35 

31 Tööandja 

      32 Töötukassa 
      33 Teie ise 
      34 Euroopa 

Sotsiaalfond (ESF) 
      35 Keegi muu (fond, 

välisabi jms) 
     73 Tasuta 
     UNK Teadmata / ei tea 
näita kui 
J18A=35 

J18Am Täpsustage, kes.     

näita kui 
J18A<>em
pty 

J18B Kas see koolitus toimus Teie tööajal? 
KAART 36 933 

Ainult tööajal 

      934 Enamasti tööajal 
      

935 
Enamasti 
väljaspool tööaega 

      
936 

Ainult väljaspool 
tööaega 

      
937 

Ei olnud töökohta 
sel ajal 

näita kui 
J18A<>em
pty 

J19 Kui kaua see koolitus kokku kestis / kestab?   
KAART 37 

214 Vähem kui 1 nädal 

     218 1 nädal kuni 1 kuu 
(vähemalt 1 nädal, 
kuid vähem kui 1 
kuu) 

     327 1 kuu kuni 3 kuud 
(vähemalt 1 kuu, 
kuid vähem kui 3 
kuud) 

     320 3 kuud kuni 6 kuud 
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(vähemalt 3 kuud, 
kuid vähem kui 6 
kuud) 

     321 6 kuud kuni 1 
aasta (vähemalt 6 
kuud, kuid vähem 
kui 1 aasta) 

     417 1 aasta kuni 2 
aastat (vähemalt 1 
aasta, kuid vähem 
kui 2 aastat) 

     418 2 aastat või kauem 
näita kui 
J18A<>em
pty 

J21 Mitu tundi osalesite koolitusel nelja viimase nädala 
(/kuvada nelja viimase nädala ajavahemik/) jooksul 
kokku (välja arvatud aeg koduste ülesannete 
tegemiseks)? Arvestage kokku kõik koolitused, kus 
osalesite nelja viimase nädala jooksul.    
NB! Kui koolitus algas varem kui neli nädalat tagasi või 
kestab edasi pärast uuringunädalat, siis arvestage 
ainult seda aega, mis jäi nelja viimase nädala sisse. 

    

   Osa K küsitakse kõigilt.     
 

näita OSA 
K alati 

OSA K TAUSTANDMED     

näita alati K02A Kas Teie isa on Teie leibkonnaliige? 1 Jah 
   2 Ei 
näita 
K02A=2 

K02Ba Milline on Teie isa sünniriik? 
912 

Eesti 

     913 Välisriik 
     914 Sünniriiki ei tea 
     915 Isa ei ole teada 
näita alati K02E Kas Teie ema on Teie leibkonnaliige? 1 Jah 
   2 Ei 
näita 
K02E=2 

K02Fa Milline on Teie  ema sünniriik? 
912 

Eesti 

     913 Välisriik 
     914 Sünniriiki ei tea 
     916 Ema ei ole teada 
näita  kui 
Y>1  

yc5 Kas Te elate praegu koos leibkonnaga või eraldi? 
29 

Koos leibkonnaga 

     30 Ajutiselt eraldi 
näita, kui 
yc5=30 

K03 Kus elate praegu? 
233 

Eesti 

     914 Välisriik 
näita 
K03=233 

K03koo
d 

Palun täpsustage. 
Küla / alevik / alev / linn 

    

näita 
K03=914 

K03rko
od 

Palun täpsustage.  
Valige riik. 

    

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K03va Ei leia loendist.     

näita kui 
K03=914 

K03Vpii
r 

Kui on teada /K03v või K03va/ haldusjaotus, siis 
täpsustage. 

    

näita kui 
K03=914 

K03Vlin
n 

Kui on teada /K03v või K03va/ linn, siis täpsustage.     

näita alati K04 Kus elasite aasta tagasi? 101 Samas külas / 
alevikus / alevis / 
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linnas 
     910 Mujal Eestis 
     911 Mujal välismaal  
näita 
K04=910 

K04Bko
od 

Palun täpsustage.  
Küla / alevik / alev / linn 

  
  

näita 
K04=911 

K04Brk
ood 

Palun täpsustage.  
Valige riik. 

    

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K04Bva Ei leia loendist.     

näita kui 
K04=911 

K04Bvp
iir 

Kui on teada /K04v või K04va/ haldusjaotus, siis 
täpsustage. 

    

näita kui 
K04=911 

K04Bvli
nn 

Kui on teada /K04v või K04va/ linn, siis täpsustage.     

näita alati K05Ak Milline on Teie kodune keel?  
Kui kasutate mitut keelt, siis märkige need kõik, 
alustades enamkasutatavast. 
 
Esimene kodune keel 

    

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K05Aa Ei leia loendist.     

näita kui 
K05Ak<>e
mpty or 
K05Aa<>e
mpty 

K05Bk Teine kodune keel     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K05Ba Ei leia loendist.     

näita kui 
K05Bk<>e
mpty or 
K05Ba<>e
mpty 

K05Ck Kolmas kodune keel     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K05Ca Ei leia loendist.     

peida ainult 
üks kodune 
keel (K05B 
is empty) 

K05D Kui hästi Te /k05b või k05ba/ keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita kui 
K05B is not 
empty 

K05E Kui hästi Te /k05c või k05va/ keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita  alati K06 Kas oskate peale kodus(t)e keel(t)e veel mõnda keelt 
või saate mõnest keelest igapäevase suhtlemise piires 

1 Jah 
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aru? 
 
 

     2 Ei 
näita 
K06=1 

K07A Milliseid keeli oskate veel?     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K07Aa Ei leia loendist.     

näita kui 
K06=1 

K07A1 Kui hästi Te seda keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita kui 
K06=1 

K07B Milliseid keeli oskate veel?     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K07Ba Ei leia loendist.     

näita kui 
K06=1 

K07B1 Kui hästi Te seda keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita kui 
K06=1 

K07C Milliseid keeli oskate veel?     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K07Ca Ei leia loendist.     

näita kui 
K06=1 

K07C1 Kui hästi Te seda keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita kui 
K06=1 

K07D Milliseid keeli oskate veel?     

näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K07Da Ei leia loendist.     

näita kui 
K06=1 

K07D1 Kui hästi Te seda keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita kui 
K06=1 

K07E Milliseid keeli oskate veel?     
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näita kui 
klassifikaat
orist 
valimata 

K07Ea Ei leia loendist.     

näita kui 
K06=1 

K07E1 Kui hästi Te seda keelt valdate? 71 Oskan rääkida ja 
kirjutada 

     72 Oskan igapäevase 
suhtlemise piires 
rääkida 

     73 Saan igapäevase 
suhtlemise piires 
aru 

näita alati K08A Milline järgmistest seisunditest Teid praegu põhiliselt 
iseloomustab?   
NB! Töölt puudumisi rasedus- ja sünnituspuhkuse, 
haiguse, vigastuse jt selliste põhjuste tõttu arvestage 
töötamiseks!   
KAART 38 

123 Täistööajaga 
töötav 

     150 Osalise tööajaga 
töötav 

     130 Töötu 
     139 (Üli)õpilane, 

tasustamata 
praktikant 

     170 Pensionär 
(vanadus-,  
ennetähtaegsel või 
sooduspensionil), 
oma äritegevusest 
tagasi tõmbunud 

     171 Töövõimetuspensi
onär, ei tööta 
tervislikel põhjustel 

     140 Ajateenija, 
asendusteenistuja 

     142 Kodune 
     136 Muu mitteaktiivne 
näita 
K08A=136 

K08AM Täpsustage.     

 
 

peida kui 
küsitletav 
oskab eesti 
keelt 

K08C Kas Teil on ebapiisava eesti keele oskuse tõttu olnud 
takistusi töö leidmisel? 

501 On olnud 12 
viimase kuu 
jooksul 

      502 On olnud kunagi 
varem 

      
505 

Ei ole olnud 
takistusi 

näita alati K09 Millest Te elatute? [VÕIB OLLA MITU VASTUST]  
KAART 39 

10 Palk, töötasu või 
tulu ettevõtlusest / 
talupidamisest / 
äritegevusest 

     13 Omanditulu, 
sissetulekud 
kapitalilt (renditulu, 
dividendid, 
intressid) 

     71 Põllumajandussaa
dused oma tarbeks 



40701137614 

34 

     54 Abikaasa, 
vanemate või 
teiste sugulaste / 
lähedaste 
sissetulek 

     20 Pension 
     23 Töövõimetuspensi

on 
     44 Stipendium, 

õppetoetus (v.a 
puudega inimese 
õppetoetus) 

     43 Töötuskindlustush
üvitis, töötutoetus, 
muud Töötukassa 
kaudu makstud 
summad 

     32 Vanemahüvitis 
(vanemapalk) 

     31 Lastega seotud 
toetused, sh elatis 
(alimendid) 

     41 Puude ja tervisega 
seotud toetused 
(k.a puudega 
inimese 
õppetoetus) 

     42 Muud toetused (nt 
toimetulekutoetus, 
sotsiaalabi) 

     62 Laenud (sh 
õppelaen) 

     61 Hoiused, säästud, 
vara müük 

     53 Asutuse 
(institutsiooni) 
ülalpidamisel 

     OTH Muu 
näita 
K09=OTH 

K09M Täpsustage.     

näita alati  K10 Milline on peamine elatusallikas?     
Näita alati K11 Kuidas Te toime tulete? 122 Tulen toime 
     316 Mõningate 

raskustega 
     328 Suurte raskustega 
näita alati K15 Kas olete ametiühingu liige? 1 Jah 
     2 Ei 
   Osa L küsitakse kõigilt. Küsimusi L01-L05C küsitakse 1. 

ja 3. kvartalis, kui isik töötab või töötas viimase 12 kuu 
jooksul. L04-L05c küsitakse iga juhtunud tööõnnetuse 
kohta (L03). 

    

näita OSA 
L alati 

OSA L TERVIS JA TÖÖÕNNETUSED     

näita alati LX1 Lõpetuseks esitan mõned küsimused Teie tervise 
kohta. 

    

näita alati YG1 Milliseks hindate oma tervist üldiselt? 
KAART 40 

125 Väga hea  
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     109 Hea  
     201 Ei hea ega halb  
     311 Halb  
     330 Väga halb 
näita alati YG3 Mil määral olete olnud  vähemalt viimasel kuuel kuul 

mõne terviseprobleemi tõttu  piiratud tegevustes, mida 
inimesed tavaliselt teevad? 

317 Oluliselt piiratud  

     324 Piiratud, aga mitte 
oluliselt  

 
 

     108 Ei ole üldse olnud 
piiratud 

näita 
KV=1,3 ja 
isik töötab 
või töötas 
viimase 12 
kuu jooksul  

L01 Kas 12 viimase kuu jooksul juhtus Teiega mõni 
tööõnnetus? 
NB! Tööõnnetus on äkktervisekahjustus, mis leiab aset 
tööülesannet täites, tööandja loal tehtaval tööl, tööajal 
(sh tööaja hulka arvataval töövaheajal) või muul 
tööandja huvides tegutsemisel. Tööõnnetuseks ei loeta 
õnnetust, mis juhtus teel kodust tööle või töölt koju. 

1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
L01=1 

L02 Kas saite mõne tööõnnetuse tõttu vigastada? 1 Jah 

     2 Ei 
näita kui 
L02=1 

L03 Mitmes tööõnnetuses Te 12 viimase kuu jooksul 
vigastada saite?  

    

näita kui 
L03>1 

LX2 TÖÖÕNNETUSED 
Öelge palun iga tööõnnetuse kohta, missugusel 
töökohal see juhtus ja mitu päeva Te selle tööõnnetuse 
tõttu töölt puudusite. 

    

näita kui 
L03>0  

L04_1 Kas töökoht, kus õnnetus juhtus oli… 
KAART 41 

155 Praegune 
põhitöökoht 

     156 Praegune (kõige 
olulisem) 
kõrvaltöökoht 

     157 Viimane töökoht 
(praegu ei tööta) 

     158 Töökoht, kus 
töötasite aasta 
tagasi 

     159 Muu töökoht 
näita L03>0  L05a_1 Mitu päeva, nädalat või kuud Te selle tööõnnetuse tõttu 

töölt puudusite?  
NB! Kui ei puudunud üldse või vähem kui 1 päev, 
märkida 0 päeva. Kui ei oska öelda täpset päevade 
arvu, märkida nädalate või  kuude arv. 
 
Päevade arv 

    

näita L03>0  L05b_1 Nädalate arv     
näita L03>0  L05c_1 Kuude arv     
   Osa V küsitakse 2. ja 4. kvartalis kõigilt.     
näita kui 
KV=2,4 

OSA V ELUKOHT JA RÄNNE     

näita kui 
KV=2,4 

VX1 2015. aasta tööjõu-uuringusse on lisatud ka mõned 
küsimused inimeste elukohavahetuste kohta.  
Küsimused hõlmavad nii riigisisest elukohavahetust kui 
ka välismaal elamist ning sellega seotud elukoha 
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registreerimist. Küsimuste eesmärgiks on saada teavet 
inimeste elukoha registreerimise põhjuste kohta. 
Nendele küsimustele vastamine on vabatahtlik, Teie 
vastuseid analüüsitakse vaid anonüümselt ning ei 
edastata ühelegi teisele asutusele.   
NB! Elukoha vahetuse all peetakse silmas vaid 
põhielukoha muutumist, mitte näiteks töötamise või 
õppimisega seotud pendelrännet. 

näita kui 
KV=2,4 

V01a Mitu korda Te olete viimase kolme aasta jooksul oma 
püsielukohta vahetanud? 
Riikide vahel 

    

peida kui 
V01a=REF 

V01b Maakondade vahel     

peida kui 
V01a=REF 

V01c Maakonnasiseselt (üle omavalitsusüksuse piiri)     

peida kui 
V01a=REF 

V01d Sama omavalitsusüksuse piires     

kui V01a>0 V02 Kas Teie elukoht välisriigis oli sealses 
rahvastikuregistris registreeritud? 

  Jah 

       Ei 
kui V01a>0 V03 Kas Te välisriigis elamise perioodil registreerisite 

ennast Eesti rahvastikuregistrist välja? 
1 Jah 

     2 Ei 
     217 Ei ole varem 

Eestis elanud 
 

Näita kui 
V02=1 

V04 Kas Te Eestisse (tagasi) tulles registreerisite ennast 
välisriigi rahvastikuregistrist välja? 

  Jah 

       Ei 
peida kui 
V01a=keeld
ub 

V05 Kas Teie praegune tegelik elukoht kattub registreeritud 
elukohaga? 

  Jah 

       Ei 
Näita kui 
V05=2 

V06 Mis on Teie jaoks peamine põhjus, miks Teie tegelik ja 
registreeritud elukoht erinevad?  
KAART 42 

218 Pean praegust 
elukohta ajutiseks 

     219 See on 
põhjustatud 
mõnest takistavast 
tegurist (nt 
üürileandja ei ole 
nõus, hoonel ei ole 
kasutusluba vms) 

     220 See on seotud 
mõne pakutava 
teenuse või 
soodustusega (nt 
lapse kooli- või 
lasteaiakoht, 
maamaks, 
ühistransport vms) 

     221 Soovin toetada 
mõnda muud 
omavalitsust 

     222 Ei pidanud 
vajalikuks 

     209 Muud põhjused 
Näita kui 
V06 = 209 

V06m Täpsustage.     
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näita alati YK1A Lõpetuseks palun öelge oma kontaktandmed. 
Kontaktandmeid kasutatakse ainult järgmisest 
küsitlusest teavitamiseks ja tagasiside küsitluse 
läbiviimiseks.  
 
Telefon 

    

näita alati YK1B e-post     
näita alati LÕPU- 

LAUSE 
Olemegi jõudnud küsitluse lõppu. Suur tänu Teile 
koostöö eest! 

    

näita OSA 
Ai alati 

OSA Ai KÜSITLEJA OSA (JÄRG) 
KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA 
SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON 
MÄRGITUD TEISITI. 

    

näita alati A06i Küsitluse keel est Eesti 
      rus Vene 
näita alati A07Ai Kes veel viibisid küsitluse juures? [VÕIB OLLA MITU 

VASTUST] 
116 Mitte keegi 

näita alati A07Bi   103 Alla 6-aastased 
lapsed 

näita alati A07Ci   101 6-aastased ja 
vanemad lapsed 

näita alati A07Di   102 Abikaasa 
(elukaaslane) 

näita alati A07Ei   119 Muud sugulased 
näita alati A07Fi   120 Muud 

täiskasvanud 
(mittesugulased) 

näita alati A09i Kuidas küsitlus kulges? 128 Väga hästi 
     111 Hästi 
     205 Rahuldavalt 
     326 Raskustega 
     328 Suurte raskustega 
näita alati A10i Kuidas on ankeet täidetud? 

303 
Silmast-silma-
küsitlus 

      305 Telefoniküsitlus 
      

301 
Küsitletav ise täitis 
ankeedi 

      OTH Muu 
näita 
A10i=OTH 

A10mi Täpsustage.     

Kuva kui 
a10=303,30
1, OTH 

A03i Küsitluse toimumiskoht 208 Küsitletava elukoht 

     210 Küsitletava töökoht 
/ kool 

     209 Küsitletava 
sugulaste / 
tuttavate elukoht 

 

     206 Küsitleja töökoht / 
elukoht 

     203 Institutsioon 
     OTH Muu 
näita kui 
A03i=OTH 

A03mi Täpsustage, kus.     

näita alati A11 Kes vastas isikuküsitlusele? 111 Küsitletav ise  
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      112 Küsitletav ise, 
keegi abistas  

      113 Leibkonnaliige 
      108 Keegi teine, kes ei 

kuulu leibkonda 
näita 
A11=113 

A11nr Number.     

näita alati A12 Kas küsitletav elab institutsioonis või majutusasutuses? 1 Jah 
     2 Ei 
näita 
A12=1 

A13 Asutuse tüüp 160 Haridusasutus 
(koolide 
internaadid, kus 
lapsed on asutuse 
ülalpidamisel) 

     132 Tervishoiuasutus 
(haiglad, 
taastusravikeskuse
d jms) 

     108 Hoolekandeasutus 
(lastekodud, 
koolkodud, 
hooldekodud jms) 

     109 Militaarne asutus 
(kasarmud jms) 

     110 Religioosne asutus 
(kloostrid jms) 

     161 Muu institutsioon 
(vanglad, 
eeluurimisasutuse
d) 

     112 Majutusasutus 
(ühiselamud, 
tööliste / õpilaste 
majutuskohad, 
hotellid jms) 

näita alati A16i Märkused küsitluse kohta. Kirjutage kõigist segavatest 
asjaoludest. 

    

näita alati PX Märkige isikuankeedi olek. 
Lõpetatuks märgitud ankeete uuesti avada ega 
muuta ei saa. Kui te soovite andmeid praegu või 
edaspidi üle kontrollida või parandada, siis märkige 
ankeedi olekuks „Pooleli”. 

1 Pooleli 

     2 Lõpetatud 
 


