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1. PÕHIMÕISTED 

1.1. ELURUUM 
Käesolevas uuringus on mõiste eluruum oluline põhimõiste. Eluruumi mõistega on ligilähedaselt 
sama eluase. 
 

Eluruum on aastaringseks elamiseks sobiv hoone või hoone osa (ridaelamu boks, korter), ka 
ühiselamutuba. Tavaliselt (linnades ja suuremates asulates) on eluruum identifitseeritud aadressiga. 
 

Eluruum on institutsionaalne sel juhul, kui teda kasutab mingi institutsioon (haigla, hooldekodu, 
vangla, kasarmu, internaatkool, klooster). 

Isiku põhiline eluruum 
Isiku põhiline eluruum on eluruum, kus ta veedab (on pikema aja jooksul veetnud) 
• suurema osa aastast, 
• suurema osa oma tööst (õpingutest) vabast ajast. 

Abielus või vabaabielus isiku põhiline eluruum on see, kus ta veedab suurema osa partneri või/ja 
lastega koosoldud ajast. 

Kuigi isiku käsutuses võib olla mitu eluruumi, saab põhilisi eluruume leibkonnal olla ainult üks. 
 
1.2. LEIBKOND 

Tava- ja institutsioonileibkond 
 

Leibkond on ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid 
rahalisi ja/või toiduressursse. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 
 

 

Leibkonnad jagunevad tava- ja institutsioonileibkondadeks.  

Institutsioonileibkond koosneb mingis institutsioonis (hooldekodus, vanglas, kasarmus, kloostris) 
pikaajaliselt elavatest isikutest. 
• Leibkonnad, mis ei ole institutsioonileibkonnad, on tavaleibkonnad. 
 
Selles uuringus vaadeldakse leibkonnana ainult tavaleibkonda. Seega jäävad vaatluse alt välja 
hooldekodudes, vanglates, kloostrites jm sellistes asutustes elavad isikud.  
 

Leibkonnaliikmed 
 

Leibkonda kuuluvad isikud on leibkonnaliikmed. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. 
 

 

Ühte leibkonda kuuluvad isikud ei pea alati olema omavahel seotud sugulus- või abielusidemega. 

Täisealised leibkonnaliikmed 
Uuringus kasutatakse täisealisuse mõistet, mis on vastavuses Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) soovitustega. 
 
 

Täisealised on isikud, kes on uuringuaasta 1. jaanuari seisuga saanud 15-aastaseks. 
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Vastutav leibkonnaliige 
 
 

Vastutav leibkonnaliige on leibkonna täisealine liige, kes on pikema aja jooksul toonud leibkonda 
suurima sissetuleku. Vastutavat leibkonnaliiget tähistame edaspidi ja ankeedis V. 
 

• Üheliikmelises leibkonnas on selle leibkonna ainus liige ühtlasi vastutav leibkonnaliige V. 
• Kui leibkonnal on ühised sissetulekud (näiteks talumajapidamisest), siis määratakse V see 

leibkonnaliige, kes on ettevõtte või selle aluseks oleva kinnisvara omanik. 
  

Vastutaval leibkonnaliikmel on järgmised rollid: 
• Vastutava leibkonnaliikme V kaudu määratakse leibkonnaliikmete omavahelised 

sugulussidemed. 
• Lahkarvamuste puhul küsimustike täitmisel on otsustav sõnaõigus V-l. 
• V vastutab küsimustiku täitmise õigsuse eest. Kui vastustes ilmneb vastuolu, pöördub küsitleja V 

või kontaktisiku poole selgituste saamiseks.  
Kontaktisik — isik, kes esindab leibkonda küsitlejaga suhtlemisel. 
 
Mitu leibkonda ühes eluruumis 
Käesoleva uuringu puhul lähtutakse üldisest eeldusest, et ühises eluruumis (majas, korteris) elavad 
isikud moodustavad ühe leibkonna. Et kogu uuringus oleks leibkonna mõiste võimalikult ühesugune, 
on formaalsed reeglid leibkonna määratlemiseks. 
 
 

Eluruumis elab mitu leibkonda siis, kui iga leibkonna puhul on täidetud järgmised tingimused:  
A. Igal leibkonnal on kindlaks määratud elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa toast), 

kusjuures osa ruumidest võib olla leibkondade ühiskasutuses. 
B. Iga leibkond majandab iseseisvalt, kasutades omaette rahalisi ja toiduressursse. 
 
 

 

Eri leibkondadeks tohib leibkondi lugeda siis, kui on täidetud mõlemad tingimused (A ja B). Kui 
eluruumis elab selle omanik (rentnik) ja tema koduabiline, hooldaja, lapsehoidja vm palgaline, kellel 
ei ole muud leibkonda ega ka muud põhilist eluruumi, siis moodustab palgaline omaette leibkonna, 
kes elab tööandja eluruumis. Üldjuhul ei moodusta alla 18-aastased lapsed ja noorukid oma 
vanematest eraldi leibkonda (A ja B).  

Märgime, et  
• oma toa ja oma hoiuarve olemasolu pole piisav tingimus selleks, et isik (isikud) moodustaks 

eraldi leibkonna, kui selle isiku (nende isikute) majandamis- ja osalt ka toidukulud on ülejäänud 
leibkonnaga ühised; 

• lühiajaliste konfliktide ja lahkarvamuste põhjal ei saa otsustada isikute jaotumist leibkondadesse, 
selle aluseks on pikema aja jooksul väljakujunenud majandamisviis; 

• see, et mõni leibkonnaliige mingitel kaalutlustel (tervise, usu, dieedi vm põhjustel) ei jaga 
ülejäänud leibkonnaga toiduressursse, ei ole piisav põhjus tema paigutamiseks eri leibkonda, kui 
ta kasutab arvestataval hulgal muid leibkonna ühiseid ressursse. 

 
 

Seda, kas eluruumis elab üks või mitu leibkonda, oskavad kõige paremini öelda leibkonnaliikmed 
ise; lahkarvamuste korral on otsustav sõna V-l. Kui olukord on ikkagi ebaselge, langetab otsuse 
küsitleja. 
 

 
1.3. EEMALVIIBIV LEIBKONNALIIGE JA AJUTISELT KOHALVIIBIV ISIK 
(KÜLALINE) 
 
 

Eemalviibivaks loetakse leibkonnaliiget, kes ei ela pidevalt leibkonna eluruumis, vaid viibib mujal 
kas õpingute, töö, ajateenistuse, ravi või muul põhjusel, säilitades siiski leibkonnaga finantsilise 
seose. Eemalviibival leibkonnaliikmel ei ole tavaliselt teist põhilist (mitteinstitutsionaalset) eluruumi. 
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Leibkonnaliikme eemalviibimine saab olla üksnes ajutine. Enesele uue põhilise eluruumi (eluaseme) 
rajanud isik ei kuulu enam endisesse leibkonda (ka mitte eemalviibiva liikmena). 
 

Selleks et isikut lugeda leibkonna eemalviibivaks leibkonnaliikmeks, peavad olema täidetud kõik 
järgmised tingimused: 
 

A. Isikul ei tohi olla vaadeldavast leibkonnast erinevat omaette leibkonda. 
B. Isikul ei tohi olla püsieluruumi, mis on tema põhiliseks eluruumiks. 
C. Isiku pidev eemalviibimine ei tohi olla kestnud üle aasta või on isikul kindel kavatsus leibkonda 

vähem kui aasta jooksul tagasi pöörduda. 
D. Isik on säilitanud mingisugusedki majanduslikud seosed leibkonnaga (kas leibkonda toetades või 

sellelt toetust saades). 
 

 

Eemalviibiv leibkonnaliige ei saa olla vastutav leibkonnaliige. 

Eemalviibija on üldjuhul 
a) kaitseväes aega teeniv noormees, 
b) kutsekoolis õppiv alaealine laps, 
c) haiglaravil viibiv leibkonnaliige, 
d) eeluurimisvanglas viibiv leibkonnaliige, 
e) ühiselamus elav üliõpilane, kelle puhul on täidetud eelnimetatud tingimused A–D, 
f) pereisa või -ema, kes töötab teises linnas (ka välismaal) või merel, kuid käib perioodiliselt kodus 

ja kelle puhul on täidetud eelnimetatud tingimused A–D. 

Eemalviibivateks leibkonnaliikmeteks ei loeta leibkonnast lahkunud liikmeid, kelle puhul mõni 
tingimustest A–D ei ole täidetud. Näiteks ei ole eemalviibiv leibkonnaliige: 

• pikemaajalist vanglakaristust kandev endine leibkonnaliige; 
• hooldekodusse paigutatud endine leibkonnaliige; 
• määramata ajaks või alaliselt mujale elama asunud endine leibkonnaliige; 
• endine leibkonnaliige, kes on loonud omaette leibkonna, rajanud omaette kodu; 
• jms. 

 
 

Ajutised elanikud või pikaajalised külalised on isikud, kes võivad (ajutiselt) eluruumis elada, kuid 
kelle jaoks see ei ole põhiline eluruum, st isikud, kes kuuluvad eemalviibivate leibkonnaliikmetena 
mõnesse teise leibkonda, kelle põhiline eluruum asub mujal.  
 

 

Uuringus on vaja teha vahet pikaajalise külalise ja ajutise elaniku vahel. 
 

Eluruumis elab vähemalt üks leibkond, kellele see on põhiline eluruum. Ajutine elanik (ajutised 
elanikud) on sellel leibkonnal külas ja tarbib (tarbivad) leibkonna ressursse. Külalist ei loeta 
leibkonnaliikmeks, kuid külaline, kes on pikemat aega leibkonnaga koos tarbinud (pikaajaline 
külaline), võetakse arvesse leibkonna tarbimise hindamisel. 

Pikaajaline külaline on  
a) kooliõpilane, kes elab õppeperioodil linnas sugulaste juures; 
b) vanamemm, kes elab talviti alevis laste juures; 
c) lapsed, kes veedavad suve vanavanemate juures jne. 
 

Külaliseks ei loeta isikut, kes küll elab ajutiselt antud eluruumis, kuid ei tarbi koos sellel aadressil 
elava leibkonnaga. 
 

Ajutine elanik on  
isik, kes töö, õpingute jms tõttu ei ela oma  põhilises eluruumis, seega kuulub ta leibkonda, kelle 
põhiline eluruum on mujal. Kui eluruumis elavad ainult ajutised elanikud, siis  neid isikuid 
uuringusse ei kaasata, sest vaadeldavas eluruumis ei ela ühtegi püsielanikku.  
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2. KÜSITLEJA TEGEVUSJUHEND 

2.1. KÜSITLEJA KÄSUTUSES OLEVAD MATERJALID 
Uuringumaterjalid: 

Valiminimekiri 
Perepilt  
Järelküsitlus  
Toidukulutuste päevik  
Sissetuleku, maksude ja kulutuste päevik  
Lisaleht  
Protokoll  
Kaartide raamat  
Küsitleja juhend. 

 

Küsitlema minnes tuleb arvestada, et: 
1) ühel aadressil võib elada rohkem kui üks leibkond; 
2) vastaja eelistab kas eesti või vene keelt. 
 
2.2. LEIBKONDADE LÜLITAMINE UURINGUSSE 

Põhimõisted 
Aadress — leibkonna eluruumi üheselt identifitseeriv tunnus. Aadressvalimi põhimõtte järgi 
valitakse registrist juhuslikult aadressid — moodustatakse aadresside valim. Uuringusse satuvad need 
leibkonnad, kelle põhilise eluruumi aadress kuulub aadresside valimisse. 

Aadressisik — registrist juhuslikult valitud isik, kes toob valimisse kaasa vastava aadressi 
(aadressiviisiline käsitlus) või oma leibkonna (isikuviisiline käsitlus).  

Uuringusse sattunud leibkond — (reaalselt eksisteeriv) leibkond, kes peaks uuringus osalema. 
Uuringusse sattunud leibkonnad kokku moodustavad leibkondade valimi. 

Uuritav leibkond e uuringuleibkond — uuringusse sattunud leibkond, kes on nõustunud uuringus 
osalema (on uuringusse lülitunud). Uuritava leibkonna kohta peab olema täidetud vähemalt 
“Perepilt”. 

Mittevastanud leibkond — uuringusse sattunud (reaalselt eksisteeriv) leibkond, keda ei ole 
õnnestunud uuringusse lülitada ja kes seetõttu ei ole uuringuleibkond. Mittevastanud leibkonna kohta 
peab olema  täidetud Väljalangemisprotokoll. 

Uuringukuu — kuu, mille vältel leibkond täidab päevikuid.  

Küsitleja suhtleb leibkonnaga kolmel kuul: uuringueelsel kuul, uuringukuul ja uuringujärgsel kuul. 

Leibkondade lülitamine uuringusse 
Uuringueelsel kuul saab küsitleja valimisse kuuluvate aadresside ja aadressisikute nimekirja ehk 
valiminimekirja ning sellele vastava hulga uuringumaterjale. Iga aadressi/aadressisiku puhul on 
üheselt määratud: 
(1) kas teda käsitletakse  

• aadressiviisiliselt või 
• isikuviisiliselt. 
See, kas tegemist on aadress- või isikuvalimiga, mõjutab küsitleja tegevust ainult leibkonna 
uuringusse lülitamise etapil; 

(2) kas vastav leibkond täidab toidupäevikut kuu I või II poolel. 
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Leibkondade leidmine ja uuringusse lülitamine aadressvalimi puhul  
 

Aadressiviisilise käsitluse korral otsitakse eluruumi valiminimekirjas antud aadressil. 
Kui saadud aadress ei ole institutsionaalne eluruum, tuleb selgitada, mitu leibkonda eluruumis elab 
(vt punkt Mitu leibkonda ühes eluruumis tingimusi A ja B). 

Seejärel küsitleb küsitleja selles eluruumis elavat leibkonda. Kui leibkondi on rohkem kui üks, 
küsitletakse kõiki leibkondi. Leibkonnad kaasatakse uuringusse sõltumata sellest, kas aadressisik 
selles eluruumis elab või mitte. Kui aadressisik esitatud aadressil ei ela, ei minda teda  otsima 
(ka mitte juhul, kui ta elab lähikonnas). 

Kui eluruumis ei ela ühtki alalist elanikku, järelikult ka mitte ühtegi leibkonda, siis ei küsitleta. 

• Kui eluruum on vähemalt ühe leibkonna põhiliseks eluruumiks, tehke kindlaks, mitu leibkonda 
antud eluruumis elab. Ringitage “Leibkonna eelarve uuringu protokolli” (edaspidi: Protokoll) 
osas D otsimise tulemuse kood 0 ja  kirjutage leibkondade arv osasse G ning asuge küsitlema. 

 

• Kui vastaja väitel elab eluruumis üle ühe leibkonna, tehke kindlaks, kas nende puhul on täidetud 
iseseisvate leibkondade tingimused. Kontrollige, et iga eluruumis elava isiku puhul on selge, 
missugusesse leibkonda ta kuulub. Kui eluruumis elab mitu leibkonda, peavad nad kõik 
küsitluses osalema. Iga selles eluruumis elava leibkonna kohta  tuleb täita kõik küsitlusmaterjalid 
eraldi.  

 

• “Toidukulutuste päevikut” täidavad ühel aadressil elavad leibkonnad ühel ja samal kuu poolel.  

• NB! Kui juhtub, et ühes eluruumis olevatest leibkondadest õnnestub üks uuringusse lülitada, 
teine (teised) aga ei nõustu uuringus osalema, siis eraldi Protokoll tuleb täita kõigi leibkondade 
kohta. Kokku nii mitu protokolli, kui palju on eluruumis leibkondi. 

 

• Kui selgub, et mitme leibkonna olemasoluks vajalikud tingimused pole täidetud (näiteks 
abikaasad loevad end eri leibkondadeks, kuid peavad mõlemad lapsi oma leibkonda kuuluvaiks), 
siis selgitage vastajale, et eluruumis elavaid isikuid on õigem käsitleda ühise leibkonnana, ja 
tehke ettepanek täita uuringudokumendid ühiselt.  

 

• Kui aadressile vastavat eluruumi ei õnnestu leida, kasutage selle otsimiseks kohalikke 
infoallikaid (naabrid, vallavalitsus, telefoniregister jne). Kui aadressi ikkagi ei õnnestu leida või 
leitud ruum ei ole elamiskõlblik ja seal ei elata, lõpetage selle aadressiga tegelemine ja täitke 
Protokoll, ringitades leibkonna otsimise tulemuseks 1 (aadress pole leitav, eluruum ei ole 
elamiskõlblik). 

 

• Kui antud aadressiga eluruum on olemas, kuid selles ilmselt ei elata, lõpetage selle aadressiga 
tegelemine ja täitke Protokoll, ringitades leibkonna otsimise tulemuseks 21 (tühi eluruum).  

 

• Kui antud eluruum on olemas ja selles ilmselt elatakse, kuid leibkonnaga ei õnnestu kontakti 
saada, siis jätkake katsetamist. Kui korduvad katsed ei anna tulemusi, siis ringitage Protokollis 
otsimise tulemus 22 (leibkond pole kättesaadav). 

 

• Kui antud aadressiga eluruum on olemas, aga selle elanikega ei õnnestu kontakti saada, uurige, 
kas sellel aadressil elab püsielanikke. Kui eluruum ei ole ühegi isiku põhiliseks eluruumiks, 
küsige eluruumis elava(te) isiku(te) põhilise eluruumi aadress (maa, maakond), lõpetage selle 
aadressiga tegelemine ja täitke Protokoll, ringitades otsimise tulemuse 23 (eluruum ei ole 
põhiline eluruum). Kirjutage Protokolli märkuste osasse eluruumis elavate isikute põhilise(d) 
eluruumi(de) aadress(id) (riik; kui Eesti, siis maakond). 

 

Väga erandlikul juhul võib aadressiviisiline käsitlus minna üle isikuviisiliseks. See toimub,  kui 
antud aadressile vastab mitu eraldi paiknevat eluruumi või aadress on ebatäpne (näiteks aadressiks on 
küla nimi, kuid seal on neli eraldi paiknevat talu/elamut; paljukorteriline maja, millel ei ole antud 
korterinumbreid). Siis ringitage Protokollis otsimise tulemusena kood 24 (üleminek isikuvalimile) 
ning otsige neist eluruumidest välja see eluruum, kus elab aadressisiku leibkond.  
Ka suurpered on määratud isikuvalimi põhimõttel.  
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Leibkondade leidmine ja uuringusse lülitamine isikuvalimi korral 
 

Isikuviisilise käsitluse korral põhineb leibkonna uuringusse lülitamine aadressisiku leidmisel. 
Küsitlege ainult seda leibkonda, kuhu aadressisik kuulub. Kui samas eluruumis elab rohkem kui üks 
leibkond, siis teisi leibkondi uuringusse ei kaasata. Kui antud aadressi üheski eluruumis aadressisikut 
ei ela, püüdke ta leida (kui ta elab lähikonnas) ja tema leibkonda küsitleda. Aadressi täpsustus 
kirjutage Protokolli A-ossa.  
• Kui aadressile vastavat eluruumi ei õnnestu leida, kasutage selle leidmiseks kohalikke 

infoallikaid (naabrid, vallavalitsus, telefoniregister jne). Kui aadress ei ole leitav või leitud ruum 
ei ole elamiskõlblik ja seal ei elata, püüdke selgitada, kus aadressisik tegelikult elab. Kui 
aadressisiku kohta mingit teavet ei õnnestu saada, siis ringitage Protokollis otsimise tulemuse 
kood 65 (tundmatu, aadressi ei teata). 

 

• Kui aadressisik on surnud, lahkunud välismaale või institutsioonilisse asutusse ja on ära juba üle 
aasta või lahkunud teise maakonda, täitke Protokoll, ringitades otsimise tulemused vastavalt 61, 
62, 63 või 64.  

 

• Kui antud aadressiga eluruumis aadressisikut ei ela, kuid selgub, et aadressisik elab samas 
maakonnas, teavitab küsitleja tekkinud olukorrast koordinaatorit või otsib aadressisiku üles, 
kasutades tema tegelikku aadressi, ringitades Protokollis otsimise tulemuse 67 (lahkunud, 
püsieluruum samas maakonnas). Täpsustatud aadress kirjutage Protokolli A-ossa.  

 

• Kui aadressisik elab püsivalt märgitud aadressil või viibib ajutiselt (alla aasta) mujal ja antud 
aadressil elab leibkond, millesse ta liikmena kuulub, siis lülitage see leibkond küsitlusse ja 
ringitage Protokollis otsimise tulemused vastavalt 60 või 66. 

 

NB! Isikuviisilise valimi korral samas eluruumis elavad teised leibkonnad uuringusse ei kuulu. 
 



 

 9

3. PEREPILT 

3.1. LEIBKONNA TUNNUSED JA ÜLDANDMED (OSA A) 

Ankeedi kaas (A1–A6) 
A1 — Leibkonna kood 
Leibkonna koodi viis esimest numbrit saab küsitleja valiminimekirjast. Kirjutage koodi kuues 
(viimane) number vastavalt sellele, mitmes leibkond see on antud aadressil. Kui aadressil elab ainult 
üks leibkond, kirjutage leibkonna koodi viimaseks numbriks 1. Kui aadressil elab kaks leibkonda, on 
nende leibkondade koodide esimesed viis numbrit samad, kuid teise leibkonna koodi viimaseks 
numbriks kirjutage 2 jne.  
 

A2 — Küsitleja number 
 Kirjutage oma number. 

A3 — Küsitluse kuupäev  
 Kirjutatakse perepildi täitmise kuupäev (päev, kuu, aastaarv nelja numbriga).  
K2 — Küsitluse alguse kellaaeg (tunnid ja minutid). 
A4 — Maakonna kood 

 Kirjutage maakonna kood, kus respodent elab. 
A5 — Valla, linna nimi ja kood 
 Kirjutage valla või linna nimi, kus respodent elab. 
A6 — Asula tüüp 
 Tõmmake aadressile vastava asula tüübi numbri ümber ring. 
 

Leibkonna struktuur ja üldandmed (A7–A12) 
A7 — Mitu leibkonda elab sellel aadressil? 

Leibkondade koguarvu määramisel arvestab küsitleja kõiki iseseisvaid leibkondi 
(ka üheliikmelisi), mille põhiline eluruum asub sellel aadressil. 

A8 — Mitmes leibkond nende hulgast on käesolev? 
• Vaadeldavas eluruumis elavate leibkondade järjestamisel võib lähtuda nendega kontakti saamise 

järjekorrast. 
• Kui sellel aadressil elab isik, kes kaasas aadressi uuringusse, on tema  leibkond esimene. 
• Kui eluruumis elab mitu leibkonda, tuleb perepiltide täitmisel kontrollida, et ükski isik ei kuuluks 

kahte leibkonda korraga. 
 

 

Ühes ankeedis kõneldakse ainult ühest leibkonnast. Kui eluruumis elab kaks (või rohkem) leibkonda, 
täidetakse kummagi (iga) leibkonna jaoks eraldi ankeet. 
 
 

 

A9 — Mitu liiget on Teie leibkonnas? 
• Tuleb kontrollida, et leibkonnaliikmete arv ei sisaldaks isikuid, kes tegelikult ei ole selle 

leibkonna liikmed, vaid viibivad kohal ajutiselt. 
• Kui leibkonnas on eemalviibivaid liikmeid, tuleb välja selgitada, kas nad kuuluvad leibkonda 

(tingimused nimetatud eespool) või on nende sidemed leibkonnaga juba katkenud. 
 

Kui leibkonna koosseis on selge, saate vastata küsimusele A9 — kirjutage ettenähtud lahtrisse 
küsitletava leibkonna liikmete arv. 
 

Kui leibkonnaliikmete arv on suurem kui 6, võtke kasutusele lisaleht ja kirjutage kohe sellele 
leibkonna kood. Kui leibkonnas on rohkem kui 12 liiget, võtke kasutusele teine lisaleht.  
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A10 — Mitu alla 15-aastast liiget on Teie leibkonnas uuringuaasta 1. jaanuaril? 

 

Uuringus arvestatakse kõigi isikute vanust uuringuaasta 1. jaanuari seisuga.  
 
  

 

• Alla 3-aastane on laps, kelle vanus uuringuaasta 1. jaanuaril on vähem kui kolm aastat. 
• 3–10-aastane on laps, kelle vanus uuringuaasta 1. jaanuaril on vähemalt 3 aastat ja kes pole 

selleks hetkeks veel 11-aastaseks saanud.  
• Alaealine on isik, kes ei ole uuringuaasta 1. jaanuariks veel 15-aastaseks saanud. 
 

Küsimusele  A10  vastates  kirjutage nende  leibkonnaliikmete arv, kes  ei  olnud uuringuaasta 
1. jaanuaril   15-aastased,  st leibkonnaliikmete  arv,  kelle  sünniaasta  on  suurem kui uuringu-
aasta – (miinus) 15.  Siinjuures  pole tähtis,  kas isik on küsitlushetkeks juba  15-aastaseks saanud 
või mitte.  

A11 — Missugune on Teie leibkonna (peamine) kodune keel?   ☼  KAART! 
Kui leibkonnas on mitu liiget, siis on leibkonna peamine kodune keel see, mida tavaliselt kodus 
räägitakse. Kui kodus räägitakse mitut keelt, on esimene see, mida räägitakse rohkem (mida kasutab 
suurem osa leibkonnaliikmeid). Kui leibkond on üheliikmeline, on koduseks keeleks tema emakeel. 
Kurttummade kodune keel on see, milles nad loevad ja kirjutavad. 

A12 — Kui Teie leibkonnas räägitakse mitut keelt, siis missugune on Teie leibkonna teine 
kodune keel?     ☼  KAART! 
Leibkonna teine kodune keel märkige ainult nende leibkondade puhul, kus tegelikult räägitakse 
kodus mitmes keeles (selleks peab leibkonnas olema vähemalt kaks liiget). 
 

Kui leibkond on üheliikmeline või ei kasutata kaht kodust keelt, siis kirjutage küsimuse A12 
vastuseks 7. Kui kodus räägitakse rohkem kui kaht keelt, märkige teiseks koduseks keeleks see, mida 
peamise keele järel kõige sagedamini räägitakse.  
 
3.2. LEIBKONNALIIKMETE ÜLDANDMED (OSA B) 
Kõigi leibkonnaliikmete üldandmed on paigutatud nelja lehekülje pikkusesse tabelisse, kus iga 
leibkonnaliikme jaoks on üks veerg. Tabeli viimases veerus on suunamised.  

Pange tähele, et eri vanuse ja eri sotsiaalse staatusega leibkonnaliikmete puhul tuleb tabelit täita 
erinevalt. Seda valikut hõlbustab tume lahter suunamiste veerus, kus on näidatud leibkonnaliikme 
küsitluse lõpetamise tingimused. 
 

• Alla 3-aastase lapse küsitlus lõpeb küsimusega B14. 
• 3–10-aastase lapse küsitlus lõpeb küsimusega B16. 
• Alla 15-aastase õppuri küsitlus lõpeb küsimusega B18. 
• Mitteaktiivse või töötu isiku küsitlus lõpeb küsimusega B24. 
• Töötava isiku küsitlus lõpeb küsimusega B27. 
 

Iga leibkonnaliikme küsitluse viimase vastuse ümber tõmmake ring ja kontrollige, kas leibkonnas on 
veel liikmeid (kas on veel täitmata veerge ankeedis või lisalehtedel). 
 

B1 — Leibkonnaliikmete järjekorranumbrite kirjutamine 
 
 

On vaja saada niisugune leibkonnaliikmete järjestus, kus esikohal on vastutav leibkonnaliige V, 
järgneb tema abikaasa või elukaaslane (kui ta on olemas ja kuulub leibkonda), edasi tulevad 
leibkonnaliikmed alates vanimast, kusjuures alati, kui leibkonnas on abielupaar või vabaabielupaar, 
peavad partnerid asuma tabelis kõrvuti.  
 
 

Alustage lahtri B1 täitmisest. Selgitage vastajatele, et nimesid uuringus ei kasutata ega avalikustata ja 
neid on vaja ainult ankeedi täitmise hõlbustamiseks. Kui aga küsitletavad ei soovi eesnime öelda, 
võivad nad kasutada varju- või hüüdnimesid. Sellisel juhul tuleb olla tähelepanelik, et andmetes ei 
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tekiks segadusi. Eesnime kirjutamisega saab iga leibkonnaliige ühtlasi järjekorranumbri, mida tuleb 
ankeedi edasisel täitmisel kasutada isiku identifitseerimiseks.  
 

Leibkonnaliikmed nummerdatakse järgmiselt: 

Vastutava leibkonnaliikme V järjekorranumber on 1. Kirjutage Tema eesnimi tabeli esimese veeru 
esimesse ritta (rida B1). Kui leibkond on üheliikmeline, tõmmake ring ümber esimese 
järjekorranumbri ja asuge küsimuse B4 juurde.  

Kui leibkonnas on mitu liiget, siis tabeli täitmisel liigutakse järgmiselt: täidetakse küsimus B1, siis 
B2. Järgneb küsimus: Kas leibkonnas on veel liikmeid? Kui Jah, siis uuesti  B1 ja B2 jne. Viimase 
leibkonnaliikme numbri ümber tõmmake ring ja kontrollige, kas see number võrdub küsimuse A9 
vastusega. 
Kui kõigi liikmete nimed ja suhe V-sse on märgitud, siis liikuge edasi B3-st. 
 
 

Jätkake ülejäänud isikuandmete ülesmärkimist isikute kaupa, täites tabelit veergude kaupa. 
 

Täisealiste leibkonnaliikmete põhilised isikuandmed täitke nende endi vastuste põhjal. Kui kõik 
leibkonnaliikmed ei ole kättesaadavad, võib nende põhilised isikuandmed öelda ka mõni teine 
leibkonnaliige. Alaealise (alla 15-aastase) leibkonnaliikme isikuandmed paluge öelda tema vanemal 
või hooldajal. 
 
  

 

Leibkonnaliikmetevahelised suhted, sugu ja sünniaeg (B2–B5) 
B2 — Missugune on … seos vastutava leibkonnaliikmega?     ☼  KAART! 
 

Küsimusele B2 vastamisel arvestage faktilisi, mitte seaduslikke sidemeid isikute vahel. 
 

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

 

• Lapseks loetakse nii lapsendatud kui ka lihased lapsed, sealjuures on samaväärsed ka elukaaslase 
lapsed. 
 

• Vanemateks loetakse nii lihased vanemad kui ka nende abikaasad/elukaaslased ja 
abikaasa/elukaaslase vanemad ja nende elukaaslased. 
 

• Vanavanemate ja lapselaste arvestamisel jälgitakse samu põhimõtteid. 
 

• Laste ja lapselaste elukaaslased, samuti ka nende sugulased loetakse sugulaste hulka. 
Sugulusvahekord ei kao abielusuhte katkemisega.  
 

Küsimusele B2 vastamisel kirjutage igale leibkonnaliikmele vastavasse veergu vastusevariandi 
number, mis iseloomustab selle leibkonnaliikme seost vastutava leibkonnaliikmega V.  
1 — Esimese, vastutava leibkonnaliikme kohal on tabelis alati 1. 

Variant 1 tohib tabelis esineda ainult üks kord. 
 

2 — Vastutava leibkonnaliikme V abikaasa või elukaaslane. 
Variant 2 tohib tabelis esineda ainult üks kord. 

 

3 — Vastutava leibkonnaliikme ja/või tema abikaasa või elukaaslase laps.  
 

4— Vastutava leibkonnaliikme ja/või tema abikaasa või elukaaslase vanemad ja/või nende 
elukaaslased. 

 

5 — Vastutava leibkonnaliikme ja/või tema abikaasa või elukaaslase vanavanemad ja nende 
elukaaslased. 
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6 — Vastutava leibkonnaliikme ja/või tema abikaasa või elukaaslase lapselapsed, ka elukaaslase 
laste elukaaslaste lapsed (ka lapsendatud). 

7 — Muude sugulaste hulka kuuluvad hõimlased, isiku ja/või tema elukaaslase õed ja vennad koos 
oma perekondadega, samuti ka vanemate õed ja vennad ning nende perekonnad (elukaaslased ja 
lapsed). 

8 — Kõik ülejäänud leibkonnaliikmed, kes vastutava leibkonnaliikme sugulaste hulka ei kuulu, on 
mittesugulased.  

B3 — Kas … alljärgnevad lähisugulased kuuluvad samasse leibkonda? Kui jah, siis öelge 
sugulase number. 

Erinevalt küsimusest B2 eristatakse selles küsimuses seaduslikku abikaasat ja elukaaslast. 
NB! Kui leibkonnaliige on alla 15-aastane, jäetakse küsimuse B3 osaküsimused a ja b vahele. 

 

B3a — leibkonnaliikme … seadusliku abikaasa number.  
Kui leibkonnaliikmel ... on seaduslik abikaasa, kes kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage 
küsimuse vastuseks abikaasa number. Kui seaduslikku abikaasat ei ole või ta ei kuulu sellesse 
leibkonda, siis kirjutage 00. 

 

B3b — leibkonnaliikme … elukaaslase number. 
Kui leibkonnaliikmel … on elukaaslane, kes kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage küsimuse 
vastuseks elukaaslase number. Kui elukaaslast ei ole või ta ei kuulu sellesse leibkonda, siis 
kirjutage 00. 

 

• Ühe leibkonnaliikme puhul ei tohiks olla mõlemal küsimusel B3a ja B3b nullist erinev vastus. 
Kui nii on, kirjutage kommentaar, millega on tegemist. 

 

B3c — leibkonnaliikme … ema number. 
Erinevalt küsimusest B2 mõistetakse selles küsimuses lihast ema. Kasuema arvestatakse üksnes 
sel juhul, kui ta on leibkonnaliikme seaduslikult lapsendanud. Kui leibkonnaliikmel ... on ema, 
kes kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage küsimuse vastuseks ema number. Kui ema ei kuulu 
sellesse leibkonda, siis kirjutage 00. 

 

B3d — leibkonnaliikme … isa number. 
Erinevalt küsimusest B2 mõistetakse selles küsimuses lihast isa. Kasuisa arvestatakse üksnes sel 
juhul, kui ta on leibkonnaliikme seaduslikult lapsendanud. Kui leibkonnaliikmel ... on isa, kes 
kuulub samasse leibkonda, siis kirjutage küsimuse vastuseks isa number. Kui isa ei kuulu 
sellesse leibkonda, siis kirjutage 00. 
 

B4 — Mis soost on …? 
Leibkonnaliikme sugu märgitakse tabelisse kasutades koode 
1 — mees, 
2 — naine. 

 

B5 — Öelge … sünniaeg. 
Leibkonnaliikme sünniaeg kirjutage skeemi järgi: päev, kuu, aasta. Päev ja kuu kirjutage 
kahekohalise numbriga (kirjutades vajaduse korral esimese numbri kohale 0). Aasta kirjutage 
neljakohalise numbriga. Ärge kasutage kuu märkimiseks sõna, tähelist lühendit või rooma 
numbrit!  
 

Leibkonnaliikme sünnikoht, rahvus, kodakondsus, tervis ja perekonnaseis 
(B6–B15) 
B6 — Öelge ... sünniriik. 

Sünnikohaks loetakse leibkonnaliikme ema (püsi)elukohta selle leibkonnaliikme sündimise ajal. 
Sünniriik kirjutage tabelisse sõnadega, kasutades praegu kehtivat haldusjaotust. Kui leibkonna-
liige sünniriiki praeguse haldusjaotuse järgi ei oska määrata, siis kirjutage see varasema 
haldusjaotuse järgi ja märkige, mis ajast jaotus pärineb. Kui sünniriik ei ole Eesti, jätkake 
küsimusega B8. 
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B7 — Kui … on Eestis sündinud, siis öelge sünnimaakond. 
Kui leibkonnaliige on sündinud Eestis (praeguse haldusjaotuse järgi), siis kirjutage tema 
sünnimaakond praeguse haldusjaotuse järgi. Kui leibkonnaliige sünnimaakonda praeguse 
haldusjaotuse järgi ei oska määrata, kirjutage see varasema haldusjaotuse järgi ja täpsustage, mis 
aastast jaotus pärineb. 

B8 — Kas … on kohal- või eemalviibiv leibkonnaliige? 
SELLES KÜSIMUSES KASUTATUD MÕISTEID ON ÜKSIKASJALIKULT SELGITATUD PÕHIMÕISTETE 
OSAS PUNKTIS 1.3. 
Kohalviibiv on leibkonnaliige, kes põhiliselt elab antud aadressil, elades sellel aadressil ka 
uuringukuul. Kohalviibivale leibkonnaliikmele on leibkonna eluruum põhiliseks eluruumiks, kus 
ta veedab suurema osa oma vabast ajast, sh uneajast. Abielus või vabaabielus leibkonnaliikme 
põhiliseks eluruumiks loetakse seda eluruumi, kus ta veedab suurema osa oma abikaasaga 
(ja lastega) koos veedetud ajast.  
 

Eemalviibivaks loetakse leibkonnaliiget, kes ei ela pidevalt leibkonna eluruumis, vaid viibib 
mujal kas õpingute, töö, ajateenistuse, ravi või muul põhjusel, säilitades siiski leibkonnaga 
finantsilise seose. Eemalviibival leibkonnaliikmel ei ole tavaliselt teist põhilist (mitte-
institutsioonilist) eluruumi. 
 

Küsimuse vastus märgitakse tabelisse, kasutades koode  
1 — kohalviibiv, 
2 — eemalviibiv. 

 

B9 — Mis rahvusest on … ?  ☼  KAART! 
Rahvuse määrab leibkonnaliige ise. Lapse rahvus määratakse tavaliselt ema järgi. Kirjutage 
lahtrisse vastusevariandi järjekorranumber. Kui on tegemist rahvusega, mida kaardil märgitud ei 
ole, kirjutage see sõnadega punktiirile  

B10 — Mis riigi  kodakondsus on … ?       ☼  KAART! 
Kodakondsuse ütleb leibkonnaliige. Vastuse kirjutamisel pidage silmas järgmisi reegleid: 

  

1 — Eesti kodanik märkige alati, kui leibkonnaliikmel on Eesti kodakondsus, kuigi tal võib olla 
lisaks sellele ka mingi teise riigi kodakondsus. 

 

9 — Määramata kodakondsus — märkige, kui: 
— leibkonnaliikmel on välismaalase pass; 
— leibkonnaliikmel on välisriigi poolt väljastatud kodakondsuseta isiku dokument; 
— leibkonnaliikmel pass puudub; 
— leibkonnaliige ei tea oma kodakondsust; 
— leibkonnaliige taotleb Eesti kodakondsust ja tal ei ole muud kodakondsust. 

 

(a) Kui leibkonnaliikmel on mitu kodakondsust, siis märkige see, mis on antud loetelus eespool. 
 

(b) Lapse kodakondsus märkige siis, kui selles ei ole kahtlust (langeb ühte vanemate kodakond-
susega), muul juhul võib jääda määramata. 

 

(c) Kui leibkonnaliige on mingi muu riigi kodanik, mida kaardil loetelus ei ole, kirjutage see 
sõnadega. 

B11 — Milline on ... tervis eakaaslastega võrreldes?  ☼  KAART! 
Leibkonnaliikme tervisliku seisundi määrab vastaja ise hinnanguliselt, võrreldes end teiste 
samaealistega.  

 

Juhinduda järgmistest soovitustest: kui inimene põeb harva (tal on vaid nn külmetushaigusi), 
võib tema tervis olla hea või väga hea. Krooniliste haiguste korral, mis aga elutegevust väga 
oluliselt ei sega, on tervis pigem keskmine (ei hea ega halb). Kui kroonilised haigused 
põhjustavad korduvat või sagedast haiglaravi või invaliidsust, on tervis halb või väga halb. 
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B12 — Kas ... on mõni puue või krooniline haigus? 
Selles küsimuses arvestatakse eeskätt arsti diagnoositud kroonilist haigust või vaegurluse 
ekspertiisi komisjoni kinnitatud puuet.  
 

B13 — Kas ... vajab toimetulekuks kõrvalist abi?      ☼  KAART! 
Sellele küsimusele vastavad ainult need, kes B12 vastasid 1 — jah (kellel on arsti diagnoositud 
krooniline haigus või vaegurluse ekspertiisi komisjoni kinnitatud puue).  

1 — Ei vaja kõrvalist abi — leibkonnaliige … tuleb üldiselt igapäevaste toimingutega toime.  
2 — Vahetevahel vajab abi — leibkonnaliige ... vajab abi teatud raskemate toimingute juures 

(näiteks ei suuda ise ahju kütta, ei tule toime poes käimisega jms). 
3 — Vajab pidevalt abi — leibkonnaliige pole ise võimeline toime tulema lihtsate igapäevaste 

koduste toimingutega (söömine, tualeti kasutamine, vannis käimine jne). 
Abivajaduse juures pidage silmas inimeste poolt osutatavat abi, mitte tehnilisi abivahendeid 
(näiteks ratastooli), mille abil inimene võib ise toime tulla. Alaealiste puhul märkige 
abivajadus üksnes lapsinvaliidide puhul, mitte normaalset hooldamist vajavate väikelaste 
puhul. 
 

B14 — Kas ... on ravikindlustus? 
Märkige, kas leibkonnaliikmel on riiklik ravikindlustus (haigekassakaart), sõltumata selle 
saamise viisist. 
 

 
KÜSIMUSEGA B14 LÕPEB ALLA 3-AASTASTE LEIBKONNALIIKMETE PÕHILISTE ISIKUANDMETE 
KÜSITLUS. 
 

3–14-AASTASTE ALAEALISTE PUHUL JÄETAKSE KÜSIMUS B15 VAHELE JA JÄTKATAKSE 
KÜSIMUSEGA B16. 
 
 
 

B15 —  Milline on … seaduslik perekonnaseis?     ☼  KAART! 
Sellele küsimusele vastamisel märgitakse leibkonnaliikme seaduslik (ametlik) perekonnaseis, 
mis võib erineda leibkonnaliikmete tabelis märgitud faktilisest perekonnaseisust.  

 

1 — Pole kunagi abielus olnud — leibkonnaliige ei ole kunagi seaduslikus abielus olnud. 
Seaduslikuks tunnistatakse Eestis abielu mehe ja naise vahel, kui abielu sõlmimisel on 
koostatud perekonnaseisuasutuses abieluakt. Seaduslik võib olla ka mõnes teises riigis selle 
riigi seadustele vastavalt sõlmitud abielu. 

2 — Abielus — leibkonnaliige on astunud seaduslikku abiellu ja see ei ole lõppenud abikaasa 
surma või seaduslikult vormistatud abielulahutusega (ka siis, kui lahutusprotsess on käimas, 
kuid lõpuni vormistamata), sõltumata sellest, kas abikaasad faktiliselt koos elavad või 
mitte.  

3 — Lahutatud — leibkonnaliikme (viimane) seaduslik abielu lõppes lahutusega ja ta ei ole 
uuesti seaduslikult abiellunud. 

4 — Lesk — leibkonnaliikme viimane seaduslik abielu lõppes abikaasa surmaga ja ta ei ole 
uuesti seaduslikult abiellunud. 

Leibkonnaliikme haridus (B16–B18) 
B16 — Kas … õpib ja kui õpib, siis mis tasemel?      ☼  KAART! 

Selle küsimuse juures peetakse silmas õppimist üld-, kutse- või kõrgharidust andvas 
õppeasutuses nn formaalharidussüsteemis (riiklike õppekavadega fikseeritud ning 
organisatsiooniliselt tagatud haridus). Arvesse tulevad õpingud nii päeva- ja õhtuõppes kui ka 
kaugõppes toimuvad õpingud, sealhulgas ka juhul, kui õpingutes on vaheaeg, kuid formaalne 
side õppeasutusega on säilinud (nt akadeemiline puhkus). 
 

Kui õpitakse korraga mitmes õppeasutuses, märkige kaks vastust. Kui õppeasutusi on rohkem 
kui kaks, kirjutage loetelus suurema numbriga antud vastusevariandid.  
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1 — Ei õpi — leibkonnaliige ei õpi formaalharidussüsteemis. (Ei käi koolieelses lasteasutuses, 
kuigi võib käia koolieelikute ettevalmistusrühmas, või õpib vaid tööalastel täiendus- või 
ümberõppekursustel, töötute koolitusel, huvialakursustel jmt.). 

2 — Käib koolieelses lasteasutuses — leibkonnaliige käib lastesõimes, lasteaias, lastepäeva-
kodus, lastekeskuses, erilasteaias, lasteaed-algkooli maimiku-, mudilas-, sobitus-,eri- või 
pererühmas. 

3 — Õpib üldhariduskooli 1.–6. klassis — leibkonnaliige õpib üldhariduskooli (koolieelse 
lasteasutuse juures asuvas, algkooli, põhikooli, keskkooli, gümnaasiumi jm kooli)  
1.–6. klassis. 

4 — Õpib üldhariduskooli 7.–9. klassis — leibkonnaliige õpib üldhariduskooli 7.–9. klassis. 
5 — Õpib    üldhariduskooli     10.–12.   klassis — leibkonnaliige    õpib     üldhariduskooli 

10.–12. klassis. 
6 — Kutseõppes — leibkonnaliige õpib kutsekeskkoolis, kutsekoolis, tehnikakoolis vm ning ei 

omanda seal sama õppekava raames põhi- ega keskharidust. Oluline on, et koolituse 
kestus oleks vähemalt 9 kuud ja õppeasutus kuuluks riiklikult reguleeritud 
haridussüsteemi, st et dokument kutse omandamise kohta on riiklikult tunnustatud. 

7 — Kutseõppes koos põhihariduse omandamisega — leibkonnaliige õpib kutsekeskkoolis, 
kutsekoolis, tehnikakoolis vm ning omandab seal sama õppekava raames põhihariduse. 
Oluline on, et õppeasutus kuuluks riiklikult reguleeritud haridussüsteemi, st et dokument 
kutse omandamise kohta on riiklikult tunnustatud. 

8 — Kutseõppes koos keskhariduse omandamisega — leibkonnaliige õpib kutsekeskkoolis, 
kutsekoolis, tehnikakoolis vm ning omandab seal sama õppekava raames keskhariduse. 
Oluline on, et õppeasutus kuuluks riiklikult reguleeritud haridussüsteemi, st et dokument 
kutse omandamise kohta on riiklikult tunnustatud. 

9 — Kutsekeskharidusõppes põhihariduse baasil — leibkonnaliige omandab kutsekesk-
haridust õppekava raames, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on põhiharidus. 

10 — Kutsekeskharidusõppes keskhariduse baasil — leibkonnaliige omandab kutsekesk-
haridust õppekava raames, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on keskharidus. 

11 — Keskeriõppes pärast põhiharidust — leibkonnaliige omandab keskeriharidust õppekava 
raames, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on põhiharidus. 

12 — Keskeriõppes pärast keskharidust — leibkonnaliige omandab keskeriharidust õppekava 
raames, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on keskharidus. 

13 — Kutsekõrghariduse õppes — leibkonnaliige õpib rakenduskõrgkoolis või kutseõppe-
asutuses kutsekõrghariduse õppekava järgi. 

14 — Diplomiõppes — leibkonnaliige õpib kõrgema õppeasutuse või muu õppeasutuse 
kõrghariduse taseme õppekava järgi, mille lõpetamisel ei anta akadeemilist kraadi, vaid 
väljastatakse kõrgharidust tõendav diplom. 

15 — Bakalaureuseõppes — leibkonnaliige õpib kõrgkoolis bakalaureuseõppes. 
16 — Magistriõppes (internatuuris) — leibkonnaliige õpib kõrgkoolis magistriõppes või on 

kõrgkooli lõpetamise järgselt internatuuris (arstiteaduse erialadel). 
17 — Doktoriõppes (residentuuris) — leibkonnaliige õpib kõrgkoolis doktoriõppes või 

residentuuris (arstiteaduse erialadel). 
 
 
 

KÜSIMUSEGA  B16  LÕPEB KÕIGI  3–10-AASTASTE PÕHILISTE  ISIKUANDMETE  KÜSITLUS. 
 
B17 — Mis hariduse … omandas üldhariduskoolis?     ☼  KAART! 

Vastuseks sellele küsimusele märgitakse üldhariduskoolis omandatud kõige kõrgem 
haridustase. Pole oluline, millises õppevormis (päevases, õhtuses, kaugõppes või eksternina) 
haridus omandati. Arvestatakse ainult lõpetatud õppeasutusi (või klasse). 

 
1 — Alghariduseta — leibkonnaliige pole koolis käinud või on küll koolis käinud, kuid pole 

lõpetanud algharidusele vastavat kooliastet. 
2 — Alghariduse — leibkonnaliige pole omandanud põhiharidust, kuid on lõpetanud 

(vähemalt) ühe järgmistest koolitüüpidest: 
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(a) üheklassilise vallakooli, linnaalgkooli, ühe- või kaheklassilise ministeeriumikooli, 
kihelkonnakooli, kõrgema algkooli aastani 1920; 

(b) 4 või 6 klassi kuni aastani 1930; 
(c) 6 klassi ajavahemikus 1930–1944, arvestatakse ka õhtualgkoole täiskasvanutele; 
(d) 4 klassi ajavahemikus 1945–1971; 
(e) 3 klassi ajavahemikus 1972–1989; 
(f) 6 klassi 1990. aastal või hiljem. 

3 — Põhihariduse — leibkonnaliige pole omandanud keskharidust, kuid on lõpetanud  
(a) aastail 1920–1940 kutsekeskkooli; 
(b) 1940. aastani tegutsenud reaalkooli või progümnaasiumi; 
(c) mittetäieliku keskkooli või 7 klassi aastani 1961; 
(d) vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962–1989; 
(e) põhikooli või vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis 1990. aastal ja hiljem; 
(f) omandanud keskerihariduse põhihariduse baasil;  
(g) saanud põhihariduse erikoolis. 

4 — Keskhariduse — leibkonnaliige on lõpetanud kümne-, üheteistkümne- või kaheteistkümne-
klassilise keskkooli, gümnaasiumi, reaalkooli, üldharidusliku kolledži või saanud 
keskhariduse puudega laste koolis või kinnises erikoolis.  
Siia ei kuulu isikud, kes on kutseõppes omandanud keskhariduse koos kutsega või 
keskerihariduse põhihariduse baasil. 

 

B18 —  Milline on … kõrgeim lõpetatud kutse- või eriharidus?     ☼  KAART! 
Sellele küsimusele vastamisel märgitakse leibkonnaliikme ... kõrgeim kutse- või eriharidus 
sõltumata sellest, missugusel erialal ta praegu töötab või missuguses järjekorras ta eri 
tasemega eriharidust omandas. Isiku haridustaseme määrab kõrgeim 
formaalharidussüsteemis lõpetatud õppeasutus või klass, lõpetamata jäänud haridust ei 
arvestata. 

 

1 —  Puudub — leibkonnaliige ei ole omandanud kutse- ega eriharidust. Siia kuulub ka 
(üldharidusliku) keskkooli lõpetanu, kes on lisaks keskharidusele saanud üldhariduskoolist 
mingi kutse.  

2 —  Kutseharidus — leibkonnaliige on pärast üldhariduskooli mõne haridustaseme lõpetamist 
saanud dokumendi ettevalmistuse kohta kutseõppes (kutsekoolis, tehnikakoolis vms), ilma 
et ta oleks sealsamas omandanud põhi- või keskharidust. 
Kutseharidusena ei arvestata täiendus- ega ümberõpet, töökohal toimunud väljaõpet ega 
huviharidust (sh keeltekursusi või rahvaülikooli). 

3 —  Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega — leibkonnaliige on omandanud koos 
kutseharidusega sama õppekava raames põhihariduse. 

4 —  Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega — leibkonnaliige on omandanud koos 
kutseharidusega sama õppekava raames keskhariduse (näiteks kutsekeskkoolis keskharidust 
tõendava tunnistuse ja kutsetunnistuse saanud isik). 
Siia ei kuulu üldharidusliku keskkooli lõpetanu, kes sai üldhariduskoolist lisaks 
keskharidusele mingi kutse. 

5 —  Kutsekeskharidus põhihariduse baasil — leibkonnaliige on lõpetanud kutsekeskhariduse 
õppekava mõnes õppeasutuses, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on 
põhiharidus. 

6 —  Kutsekeskharidus keskhariduse baasil — leibkonnaliige on lõpetanud kutsekeskhariduse 
õppekava mõnes õppeasutuses, kus õppuri nõutav haridustase sisseastumisel on 
keskharidus. 

7 —  Keskeri/tehnikumiharidus pärast põhiharidust — leibkonnaliige on põhihariduse baasil 
lõpetanud tehnikumi, kommertskooli, kõrgema põllumajandus- või aianduskooli, merekooli 
või mõne muu keskerihariduse taseme õppekava.  

8 — Keskeri/tehnikumiharidus pärast keskharidust — kui leibkonnaliige on keskhariduse 
baasil lõpetanud mõne tehnikumi, keskeriõppeasutuse või mõne muu õppeasutuse 
keskerihariduse õppekava. 
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9 — Rakenduskõrgharidus — leibkonnaliige on lõpetanud kõrgema õppeasutuse või muu 
õppeasutuse kõrghariduse taseme õppekava järgi, mille lõpetamisel ei anta akadeemilist 
kraadi, vaid väljastatakse kõrgharidust tõendav diplom. 

10 — Kõrgharidus — leibkonnaliikmel on kõrgharidust või (alates 1994. aastast) 
bakalaureusekraadi tõendav diplom, st ta on läbinud instituudi, akadeemia, ülikooli või 
mõne muu õppeasutuse kõrghariduse taseme õppekava, v.a rahvaülikool, marksismi-
leninismi ülikool jmt.  

11 — Magister — leibkonnaliikmele on antud magistrikraad. Siia kuuluvad ka internatuuri 
läbinud isikud. 

12 — Teaduste kandidaat / doktor — leibkonnaliikmele on antud teaduste kandidaadi või 
doktori kraad. Siia kuuluvad ka residentuuri lõpetanud isikud. 

 
 

SELLE KÜSIMUSEGA LÕPEB ALLA 15-AASTASTE ÕPPURITE KÜSITLUS. JÄTKAVAD 
• TÄISEALISED (VÄHEMALT 15-AASTASED) JA 
• NEED ALAEALISED, KES EI ÕPI (B16 = 1). 

 

 
Leibkonnaliikme tööelu (B19–B27) 
B19 — Mitu tundi töötas … eelmisel nädalal kas ettevõtjana, palgatöötajana või vabakutseli-
sena? 

Eelmiseks nädalaks loetakse küsitlusele eelnenud täistöönädalat. Kui eelmisel töönädalal oli 
riigipüha, siis vaadeldakse eelmise nädala asemel sellele eelnenud nädalat. 

 

Vastamisel tuleb arvestada tegelikku töötamist, mitte tööle vormistamist.  
Tööks loetakse: 
(a) palgatööd (ka osalise tööajaga), tükitöö korras tasustatud tööd, tööd tasu eest natuuras (toidu, 

kütte, peavarju jmt eest); 
(b) tööd, kus tasu makstakse honoraride, lepinguliste tasude või preemiate näol, jootrahade, 

komisjonitasude või tööandjaga kokkulepitud käibeprotsendi kujul tasustatud tööd; 
(c) mingi konkreetse töö, uurimuse või projekti tarbeks määratud stipendiumide või muu rahaga 

tasustatud tööd; 
(d) tööd oma ettevõttes või talus, erapraksist; 
(e) tööd tasu eest või ilma tasuta mõne teise sama leibkonnaliikme ettevõttes või talus; 
(f) mittelegaalset sissetulekut andvat tegevust. 
 

Tööks ei loeta:  
(a) tööd isiklikus koduses majapidamises oma leibkonna vajaduste rahuldamiseks; 
(b) tasuta lapsehoidmist oma leibkonnas, sugulaste või sõprade juures; 
(c) vabatahtlikku tasuta tööd (mitte oma leibkonnaliikme talus või ettevõttes); 
(d) institutsiooni elaniku tööd selles institutsioonis; 
(e) ajateenija tegevust. 
 

Küsimus B19 esitatakse kõigile täisealistele ja mitteõppivatele alaealistele leibkonnaliikmetele. Kui 
leibkonnaliige on uuringunädalal üldse töötanud (töötanud üle 1 tunni), siis kirjutage küsimuse B19 
vastuseks tegelike töötundide arv (täisarvuni ümardatult). Kui leibkonnaliige ei ole üldse töötanud, 
siis 00. 

 

B20 — Kas … on töökoht olemas? 
1 —  Leibkonnaliikmel on täistöökoht — leibkonnaliikmel on püsiv töösuhe, mis vastab 

täistööajale (40 tundi nädalas). Ka siis, kui leibkonnaliige eelmisel nädalal puudus 
(ajutiselt) töölt, kuid on täidetud tingimused: 
(a) jätkub palga, töötasu või kompensatsiooni saamine; 
(b) ajutine eemalolek pole kestnud kauem kui 4 kuud. 

2 —  Leibkonnaliikmel on osaajaga töökoht — leibkonnaliikmel on püsiv töösuhe, mis vastab 
osalisele tööajale (keskmiselt vähem kui 35 tundi nädalas). Ka siis, kui leibkonnaliikmel on 
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osaajaga töösuhe, kuid ta puudus eelmisel nädalal (ajutiselt) töölt. Sel korral peavad olema 
täidetud samad tingimused (a) ja (b), mis täistöökoha juures. 

3 —  Leibkonnaliikmel pole töökohta — kõik ülejäänud juhud. Töökohata leibkonnaliikmete 
hulka loetakse: 

(a) lapsehoolduspuhkusel olevad leibkonnaliikmed; 
(b) palgata töötavad leibkonnaliikmed; 
(c) juhutöötajad; 
(d) hooajatöötajad väljaspool tööhooaega; 
(e) tööleasujad kuni tööle asumiseni (hoolimata varasematest kokkulepetest). 

Ettevõtjal loetakse töökoht olemasolevaks, kui ettevõte mingil põhjusel ei tööta, kuid pole 
likvideeritud. 

 
 

Järgmisele küsimusele B21 vastavad ainult need leibkonnaliikmed, kelle vastus küsimusele B20 
oli 3, st need isikud, kellel uuringunädalale eelnenud nädalal töökoht puudus. 
 
 

B21 — Kui … varem töötas, siis millal lõppes tema viimane töövahekord? Öelge aasta ja kui see 
oli vähem kui kolme aasta eest, siis ka kuu.  

Viimane töötamine fikseeritakse vastavalt küsimustes B19 ja B20 esitatud määratlustele, 
kusjuures viimane töötamine võib olla ka osaajaga. Kirjutage aastaarv nelja numbriga, kuu kahe 
numbriga. Kui vastuseks on ainult aasta, kirjutage kuu kohale 99. Kui vastaja ei ole üldse 
töötanud, siis kirjutage 99 9999. 
 

 

Järgmisele küsimusele B22 vastavad need leibkonnaliikmed, kelle vastus küsimusele B20 oli 2 või 3, 
st need, kellel uuringunädalale eelnenud nädalal puudus täistöökoht. 
 
 

B22 — Kas … on viimase kuu jooksul otsinud tööd tööbüroo, ajalehe, tuttavate kaudu või muul 
viisil? 

1 —  jah — leibkonnaliige on uuringule eelnenud kuu aja jooksul otsinud aktiivselt tööd, st 
teinud üht või mitut järgmistest toimingutest: 

(a) otsinud tööd ajalehes kuulutades; 
(b) kasutanud tööbüroo teenuseid; 
(c) käinud intervjuudel, vastanud kirjalikult tööpakkumistele; 
(d) kasutanud sõprade ja tuttavate abi töö otsimisel; 
(e) käinud oma teeneid firmades pakkumas; 
(f) teinud aktiivseid samme eraettevõtluse alustamiseks; 
(g) teinud muid aktiivseid samme töökoha leidmiseks. 

2 —  ei — leibkonnaliige ei otsinud uuringule eelnenud kuu aja vältel eelkirjeldatud viisil 
aktiivselt tööd. 

 
 

Küsimustele B23 ja B24 vastavad ainult need leibkonnaliikmed, kellel ei ole praegu töökohta, st kelle 
puhul B20 = 3 
 

 

B23 — Kas … asuks töö leidmisel kahe nädala jooksul tööle? 
1 —- jah — leibkonnaliige ... on valmis asuma kahe nädala jooksul (leitud) tööle.  
2 —  ei — leibkonnaliige ... ei ole mingite asjaolude tõttu valmis kahe nädala jooksul tööle 

asuma.  
B24 — Miks on … mitteaktiivne?     ☼  KAART! 
On vaja teada saada, miks leibkonnaliige ei saa kahe nädala jooksul tööle asuda. 

1 — Õpilane või üliõpilane — leibkonnaliige omandab üld-, kutse- või erialast haridust 
formaalharidussüsteemis (õpib üldhariduskoolis, kutseõppes või kõrgkoolis). 

Õpilaste või üliõpilaste hulka ei kuulu 
(a) riigikaitseõppeasutustes õppijad (loetakse ajateenijateks); 
(b) isikud, kes õpivad tööalastel täienduskursustel (enamasti on sel korral tegemist ajutise 

töölt puudumisega); 
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(c) töötute koolituskursustel või huvikoolituses õppijad; 
(d) akadeemilisel puhkusel viibijad (märgitakse tegevus, millega nad on puhkuse ajal 

hõivatud).  
2 —  Ajateenija — leibkonnaliige on 

(a) ajateenija Eesti Vabariigi kaitseväes, mereväes või piirivalves; 
(b) teenistuses relvajõududes ja relvajõududega võrdsustatud kohustustes; 
(c) õpib mõnes riigikaitseõppeasutuses. 
Ajateenijateks ei märgita üleajateenijaid ega ohvitserkoosseisu. Need kuuluvad 
palgatöötajate hulka. 

3 —  Vanaduspensionär — leibkonnaliikmele on määratud vanadus- või rahvapension. Kui 
leibkonnaliige on pensionär ja tal on ka mingi tööalane seisund, siis ta ei ole mitteaktiivne. 

4 —  Invaliidsuspensionär — leibkonnaliikmele on määratud töövõimetus-(invaliidsus-)pen-
sion. Sellisel juhul peaks B12 = 1.  

5 —  Lapsehoolduspuhkusel — leibkonnaliige kasvatab alla 3-aastast last, olles tema ema, isa 
või hooldaja, ja ei tööta. 
Rasedus- ja sünnituspuhkusel olijat ei loeta lapsehoolduspuhkusel olevaks, vaid märgitakse 
töötavaks.  

6 —  Kodune — mittetöötav leibkonnaliige, kes ei otsi tööd ega oleks nõus kahe nädala jooksul 
tööle asuma.  
Vanadus- ja invaliidsuspensionäri ning lapsehoolduspuhkusel olijat ei loeta koduseks.  

7 — Tervise tõttu mittetöötav — puude, pikaajalise haiguse või subjektiivselt halva tervise tõttu 
mittetöötav leibkonnaliige, kellele ei ole määratud töövõimetus- ega vanaduspensioni ja kes 
ei kuulu ka varem määratletud mittetöötajate gruppidesse. 

8 —  Muu mittetöötav — vähemalt 15-aastane mittetöötaja, kes ühessegi eelnimetatud 
kategooriasse ei kuulu; ka niisugune töötu, kes ei otsi aktiivselt tööd või kes otsib küll 
aktiivselt tööd, kuid pole valmis kahe nädala jooksul tööle asuma; ka oma varandusest 
elavad leibkonnaliikmed (rantjeed); ka eeluurimise all olevad leibkonnaliikmed. 

9 —  Mittetöötav ja -õppiv alaealine — alla 15-aastane leibkonnaliige, kes ei õpi üheski 
riiklikult reguleeritud haridussüsteemi õppeasutuses ja kes uuringunädalale eelnenud 
nädalal ei töötanud.  

 
 

SELLE KÜSIMUSEGA LÕPEB MITTETÖÖTAVA LEIBKONNALIIKME KÜSITLUS. 
 

B25 — Milline on  … tööalane seisund?     ☼  KAART! 
1 —  Palgatöötaja — leibkonnaliige, kes 
(a) oli uuringueelsel nädalal hõivatud täis- või osaajatööga asutuse, ettevõtte või muu tööandja 

heaks, mille eest talle tasuti kas rahas või natuuras (pole oluline, kas töökoht oli ametlikult 
registreeritud või mitte); 

(b) on tööandjaga lepingulises töövahekorras (tööleping, tööettevõtuleping, avaliku teenistuse 
seadusest tulenev töövahekord, suuline kokkulepe tööandjaga), kuid puudus ajutiselt töölt; 

(c) on ohvitser või allohvitser. 
2 —  Ettevõtja-tööandja, palgatöötajatega talunik  
(a) leibkonnaliige, kellel on oma ettevõte või teenus/vahendus/äritegevus (töökoda, büroo, pood 

vms), kus kasutatakse pidevalt vähemalt ühte palgatud töötajat (pole oluline, kas ettevõte on 
registreeritud või mitte). 

Ajutise (hooajalise) palgatööjõu kasutamine ei muuda isikut palgatöötajatega ettevõtjaks. 
(b) leibkonnaliige on palgatöötajatega talunik, kui talus töötab lisaks oma pereliikmetele 

vähemalt üks palgatöötaja;  
(c) leibkonnaliige on “mitme mehe firma” kaasosanik, kui selles firmas kasutatakse 

palgatööjõudu. 
Ettevõtjaks-tööandjaks ei loeta ettevõtte palgatöötajast direktorit. 
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3 —  Üksikettevõtja, palgalisteta talunik, vabakutseline  
 
 

Isik, kelle eest maksab makse tööandja, on palgaline. Isik, kes maksab ise enda eest makse, on 
üksikettevõtja/vabakutseline. 
 
 

(a) leibkonnaliige, kes tegeleb oma töö saaduse (teenuse või toote) müümisega ja omab selle 
valmistamiseks vajalikke tootmisvahendeid, kuid ei kasuta palgalist tööjõudu; 

(b) leibkonnaliige, kes on üheks partneriks partnerettevõttes, mis ei kasuta palgalist tööjõudu; 
(c) leibkonnaliige, kes peab talu, milles ei tööta pidevalt palgalist tööjõudu (peale oma 

pereliikmete); 
(d) leibkonnaliige, kes on vabakutseline (loominguline töötaja, kes ei ole kellegi palgal); 
(e) leibkonnaliige, kes teenib elatist juhutööga. 
4 —  Palgata töötaja perefirmas (talus) — leibkonnaliige töötas eelmisel nädalal ilma otsese 

palgata pere-ettevõttes või talus, mis kuulub mõnele sama leibkonna liikmetest, kusjuures ta 
saab selle eest osa ettevõttest või talust saadavast sissetulekust või hüvedest. 

5 —  Tulundusühistu liige — leibkonnaliige on liige ühistus, mille põhikirjaline eesmärk on 
ainelise tulu saamine ja selle jaotamine liikmete vahel. Tulundusühistu ärinimes peab olema 
täiend ühistu.  

 
 

Kui leibkonnaliikmel on mitu tööalast staatust (näiteks ta on palgatöötaja, õpib doktorantuuris ja 
lisaks sellele on tal oma ettevõte ja ta saab honorari avaldatud artiklite eest jne), siis märkige see 
staatus, mida ta ise eelistab (näiteks mis on viimasel ajal olnud talle suurima sissetuleku allikas). 
 
 

B26 — Mis on  … amet?  
Amet peab kajastama tööfunktsioone, mida isik täidab/täitis. Kirjutage amet sõnadega 
võimalikult täpselt. Ärge kasutage üldnimetusi nagu insener, tööline, kontrolör, kooperaator 
jmt, vaid kirjutage koolidirektor, elektroonikainsener, ehituse töödejuhataja, farmitööline. 
Tööliselukutse korral peab olema selge, kas on tegemist oskustöölisega.  

B27 — Mitu töötajat on ... otseses alluvuses? 
Kirjutage numbritega iga leibkonnaliikme alluvuses töötavate inimeste arv. Kui 
leibkonnaliikmel alluvaid ei ole, siis on vastus — 0. 

B28 — Milline on … tööandja (ettevõtte/asutuse/allüksuse) tegevusala?  
Kirjutage sõnadega ettevõtte valdav toodangu- või teenuseliik, püüdes olla võimalikult täpne. 

SELLE KÜSIMUSEGA LÕPEB LEIBKONNALIIKME ISIKUKÜSITLUS. KUI LEIBKONNAS ON VEEL 
LIIKMEID, SIIS ALUSTAGE JÄRGMISE LEIBKONNALIIKME KÜSITLUST 

 
3.3. LEIBKONNA ELURUUM (C1–C23) 
C1 — Missugust tüüpi elamus on Teie leibkonna eluruum?     ☼  KAART! 

1 — Talumaja — traditsiooniline talumaja (ehitatud enamasti enne 1940. aastat). Talumajale on 
iseloomulik talumajandusega seotud kõrvalhoonete (ait, laut, rehealune) olemasolu ja tihti 
paiknemine haja-asustusega külas. 

2 —  Ühepereelamu — ühe pere jaoks ehitatud ja korteriteks jaotamata väikeelamu, millel 
puuduvad talumaja tunnused. Ühepereelamu võib olla ka algselt suvilaks ehitatud, kuid 
kohandatud aastaringseks kasutamiseks. 

3 —  Kahepereelamu — väikeelamu, mis on  ehitatud kahe leibkonna jaoks (eraldi köögid, 
lisaks võivad olla ka eraldi sissepääsud ja muud abiruumid). 

4 —  Ridaelamu — vähemalt kolmest pereelamust koosnev elamu, kui need elamud on 
ühendatud katuse ja/või tulemüüriga ja igal pereelamul on eraldi sissekäik. 

5 —  Paljukorteriline elamu — mitme leibkonna tarvis ehitatud ja mitut (vähemalt kolme) 
korterit sisaldav elamu, sõltumata selle ehitusajast, korruste või korterite arvust. Tavaliselt 
on mitmel korteril sissepääs ühisest esikust või trepikojast, enamasti on tegemist 
mitmekorruseliste hoonetega.  
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6 —  Ühiselamu — eluruumil ei ole korteri tunnuseid (puuduvad majapidamiseks vajalikud 
abiruumid, sh köök) ja leibkonna kasutatav eluruum ei ole teistest eluruumidest täielikult 
isoleeritud.  

7 —  Muu elamu — leibkond elab elamiseks kohandatud või ka mittekohandatud ruumis, 
näiteks suve- või jahimajas, spordi- või turismibaasis, motellis, pansionis, majutushoones, 
mis on ette nähtud ajutiseks elamiseks, vagunelamus või muus sellises.  

C2 — Millal see maja on ehitatud?     ☼  KAART! 
Sellele küsimusele vastamisel palume pidada silmas hoone ametliku vastuvõtmise 
(ekspluatatsiooni andmise) aastat, seda ka siis, kui maja on hiljem laiendatud või ümber 
ehitatud. Tõmmake ring vastaja poolt öeldud vastusevariandi numbri ümber. Kui ehitus on 
alles pooleli, kuid tema mingis osas elatakse, siis märkige vastusevariant 7, mis tähistab kõige 
uuemat ehitust. Kui hoone ehitamise aega ei õnnestu välja selgitada või hinnata, märkige 
vastusevariant 8 — EI TEA. 

 

C3 — Mitmekorruseline on Teie elamu? 
Kui maja eri osades on korruste arv erinev, siis on määrav suurim korruste arv.  

 

C4 — Mitmendal korrusel asub Teie leibkonna eluruum? 
Kui eluruum asub mitmel korrusel, siis märkige madalaim. 

 

C5 — Palun hinnake oma eluruumi seisundit!     ☼  KAART! 
See on hinnanguline küsimus. Soovitatav on, et hinnangu annab leibkonna hästi informeeritud 
täisealine (soovitatavalt aktiivne) isik, näiteks vastutav liige V või tema abikaasa. Tõmmake 
ring ümber vastaja valitud vastusevariandi numbri ka siis, kui Teie arvamus vastaja antud 
hinnangust erineb. 

 

C6 — Missugune on Teie leibkonna omandisuhe eluruumi?     ☼  KAART! 
1 —  Eluruum kuulub leibkonnale — vähemalt üks leibkonnaliikmetest on selle eluruumi 

omanik või kaasomanik (kui eluruum on mitme isiku kaasomandis), sh ka elamuühistu.  
2 —  Eluruumi üüritakse riigilt või kohalikult omavalitsuselt — eluruumi omanik on 

riigiasutus või riiklik organisatsioon, linn, linnaosa või vald ja leibkonnal on üürileping 
selle ruumi kasutamise kohta. 

3 —  Eluruumi üüritakse eraisikult — eluruumi omanik on eraisik või elamuühistu, mille 
liikmete hulka ükski leibkonnaliige ei kuulu ning leibkonnal on üürileping selle ruumi 
kasutamise kohta. Üürida võib ka kinnisvarafirma vahendusel. 

4 —  Eluruumi kasutatakse tasuta või soodsamalt — leibkonnal on mingi seaduslik alus 
eluruumi tasuta või soodusrendiga kasutamiseks. 

5 —  EI TEA — leibkonna omandisuhet eluruumi ei õnnestu teada saada. 
 
C7 — Mitu tuba kuulub Teie leibkonnale? 

Toad on elutuba, magamistuba, kabinet, (soojustatud) ärklituba, söögituba, soojustatud 
terrassid jm kogu aasta jooksul elamiseks sobivad ruumid. Kui söögitoa ja köögi vahel 
püsisein puudub (on lõhutud), siis loetakse köök toa osaks (mitte vastupidi). Toad on ka 
kööktoad, samuti ühiselamutoad. Kööki, esikut, tualettruumi, vannituba, sahvrit jm abiruume 
tubade hulka ei arvata. Ruumid, mida kasutatakse ainult äri- või tööalastel eesmärkidel, ei ole 
eluruumi toad. 
 

Kui mingit tuba (näiteks elutuba) kasutab mitu leibkonda, siis jaotatakse see tuba mõtteliselt 
leibkondade vahel ja märgitakse igale leibkonnale osa toast. (Näiteks kui kolmetoalises 
korteris elab kaks leibkonda, kummalgi on üks tuba omaette ja üks tuba on ühiskasutuses, siis 
kirjutage kummagi pere tubade arvuks 1,5).  

 

C8 — Kui suur on Teie leibkonna käsutuses olev kasulik pind (ruutmeetrites)? 
Eluruumi kasulik pind on tubade ning abiruumide (köök, esik, garderoob, hall, tualettruum, 
sahver, vaheruum, vannituba, panipaik, veranda, sisse ehitatud seinakapid) põrandapindade 
summa. Lahtisi pindu (lodžasid, rõdusid ja terrasse) kasuliku pinna hulka ei arvata, kuid kui 
nad on kinni ehitatud ja soojustatud, siis liidetakse ka nende ruumide pind eluruumi kasuliku 
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pinna hulka. Pereelamus ei arvestata eluruumi pinna hulka keldrit, garaaži ega muid abiruume. 
Paljukorterilises elamus ei arvestata trepikodasid, koridore jt üldkasutatavaid pindu. Kui mõnd 
tuba kasutab mitu leibkonda, arvestatakse leibkonnale kuuluva kasuliku pinna hulka vaid osa 
selle toa pindalast. Pindala esitatakse ühe ruutmeetri täpsusega, vajaduse korral ümardades. 

 

C9 — Missugune kütmisvõimalus on Teie eluruumis?  
Küsimus koosneb viiest osaküsimusest (a–e), millest igaühele tuleb vastata. Kui eluruumis 
teatud kütmisvõimalus on olemas, tõmmake ring ümber arvu 1 — On, kui ei ole, siis 2 — Ei 
ole. Jälgige, et eluruumis oleks märgitud vähemalt üks kütmisvõimalus. Võib olla ka mitu 
erinevat kütmisvõimalust. 

a —  Tsentraalne keskküte — küte tuleb eluruumi torustiku kaudu väljaspool maja paiknevast 
katlamajast.  

b —  Kohalik keskküte — köetakse elamus või eluruumis paikneva keskküttesüsteemiga 
(kasutades kas gaasi, tahke- või vedelkütust).  

c —  Ahiküte — eluruumis on puidu või briketiga köetavad ahjud, sh ka nn raudahjud, 
soemüüriga pliidid ja lõõriga kaminad jmt. 

d —  Elekterküte — eluruume köetakse elektriga, sh eriti juhul, kui kasutatakse statsionaarselt 
paigutatud elektriküttekehi.  

e —  Muu võimalus — eluruumi kütmiseks kasutatakse mingit eelkirjeldatutest erinevat 
süsteemi (päikesekütet, õhkkütet jmt). Kirjutage, missugune see kütteviis on!  

 

C10 — Kas Teie leibkonna eluruumis on elekter? 
1 —  On — eluruumil on ööpäevaringne ühendus alalise elektrienergiaallikaga. Kui elekter on 

avarii tõttu või elanike maksujõuetuse tõttu välja lülitatud, siis loetakse ta siiski 
olemasolevaks.  

2 —  Ei ole — ühendust alalise elektrienergiaallikaga ei ole või süsteem enam ei tööta (pole 
töötanud aasta või kauem). 

 

NB! Kui eluruumis puudub elekter, siis ei saa selles olla ka elekterkütet, elektripliiti 
toiduvalmistamise võimalusena ning on väga piiratud majapidamistehnika kasutamise võimalused. 
Jälgige seda asjaolu ankeedi teistele küsimustele vastamise puhul. 
 

 

C11 — Kas Teie leibkonnal on köök või köögi kasutamise võimalus?     ☼  KAART! 
Köök on vähemalt 4 m2 suurune või 2 m laiune ruum, mis on varustatud seadmetega toidu 
valmistamiseks ja kus üldjuhul on ka aken. 

1 —  Omaette köök — eluruumis on märgitud nõuetele vastav köök, mida kasutab ainult 
küsitletav leibkond.  

2 —  Köök toa osana — leibkonnal ei ole kööki, mis vastaks köögi definitsioonile, kuid on 
kööginišš, mida kasutab ainult küsitletav leibkond.  
Kööginišš on osa toast, mis on sisustatud toiduvalmistamiseks, näiteks pliit kööktoas; 
aknata või alla 4 m2 suurune küttekolde ja/või valamuga ruum; eluruumi osa, mida ei eralda 
ülejäänud ruumist püsiv sein. 

3 —  Ühisköök — köök või kööginišš on olemas, kuid seda kasutab mitu leibkonda.  
4 —  Köök puudub — kirjeldage.  

 

C12 — Missugused toiduvalmistamise võimalused on Teie leibkonnal? 
Selle küsimusega selgitatakse olemasolevaid võimalusi, mitte seda, kas leibkond neid 
kasutab. Mingi eluruumis leiduv võimalus ei kao selle tagajärjel, kui seda mingil perioodil 
(näiteks maksujõuetuse tõttu või säästlikkuse pärast) ei kasutata. 
Antud on neli osaküsimust, millest igaühe puhul märkige, kas vastav toiduvalmistamise 
võimalus leibkonnas on  (1) või ei ole (2). Lubatud mitu vastusevarianti. 

a —  Elektripliit on kas statsionaarne pliit või teisaldatav keeduplaat. 
b —  Gaasipliidi puhul ei tehta vahet võrgu- ja balloonigaasi vahel.  
c — Puupliidiks loetakse igasugust tahkekütuse (ka turba ja briketi) abil köetavat pliiti. 
d —  Muu võimalus — anti vastus 1 — On, siis kirjeldage seda võimalust. 
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C13 — Kas  Teie  eluruumis  on    veevärk,  nii   et  Teil  on  võimalik  saada   jooksvat  vett?  
☼  KAART! 

1 —  Eluruumis on olemas jooksev vesi — eluruumis on veevärk (külm vesi tuleb torustiku 
kaudu välisvõrgust või kohalikust allikast) ning kasutusel on veekraan. 

2 —  Eluruumis ei ole jooksvat vett, kuid majas on veekraan — majas on küll veevärk, kuid 
veekraan ei asu eluruumis, vaid üldkasutatavas ruumis, näiteks koridoris.  

3 —  Eluruumis ei ole jooksvat vett, kuid läheduses on kaev või allikas. 
4 —  Maja juures ei ole vett, kirjutage, mil viisil saab leibkond enesele joogi- ja tarbevett. 

Alati on eelistatavam väiksema numbriga vastus (näiteks kui eluruumis on olemas veevärk ja 
lähikonnas paikneb ka allikas, tuleks märkida veevärk, st vastusevariant 1). 

NB! Kui eluruumis puudub veevärk, siis üldjuhul ei ole ka sooja vett, veeklosetti, vannituba, 
pole võimalik kasutada nõudepesumasinat ja pesumasina kasutamise võimalused on piiratud. 

 

C14 — Kas Teie eluruumis on kanalisatsioon?     ☼  KAART! 
Kui eluruum on ühendatud kanalisatsioonivõrku (vastusevariant 1) ja on olemas lokaalne 
kanalisatsioon (imb- ehk settekaev) (vastusevariant 2), siis märkige eelistatavalt esimene 
vastusevariant.  

NB! Enamasti järeldub veevärgi olemasolust kanalisatsiooni olemasolu. Kui puudub 
kanalisatsioon, siis ei ole ka veeklosetti, vannituba, pole võimalik kasutada nõudepesumasinat ja 
pesumasina kasutamise võimalused on piiratud. 
 

C15 — Kas teie eluruumis on tualettruum?     ☼  KAART! 
Lubatud on ainult üks vastusevariant. Kui võimalusi on rohkem kui üks, siis märkige see, mis 
on väikseima järjekorranumbriga. 

1 —  Eluruumis on veeklosett — eluruumis on veevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatud 
veeklosett. 

2 —  Veeklosett on majas ühiskasutuses — veevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatud veeklosett 
on majas, kuid seda kasutab mitu leibkonda. 

3 —  Eluruumis või majas on kuivkäimla — eluruumis või majas paiknev käimla ei ole 
ühendatud veevärgi ega kanalisatsiooniga. 

4 —  Käimla on väljas — käimla asub väljaspool eluruumi. 
5 —  Käimla puudub.  
NB! Veeklosett saab olla üksnes eluruumis, kus on nii veevärk kui ka kanalisatsioon. Kui 
veevärki ja kanalisatsiooni ei ole, siis võib eluruumis olla kuivkäimla. 

 

C16 — Kas Teie eluruumis on võimalik saada jooksvat sooja vett?     ☼  KAART! 
1 —  Eluruum on lülitatud tsentraalsesse soojaveevõrku — soe vesi tuleb torustikku mööda 

eluruumi ja seda saadakse kraanist. See vastusevariant märkige ka siis, kui leibkond on 
(maksujõuetuse või säästlikkuse tõttu) sooja vee kasutamisest loobunud või 
soojaveevarustus on ajutiselt (tehnilistel või majanduslikel põhjustel) katkenud.  

2 —  Eluruumis on kohalik soojaveevarustus — eluruum ei ole soojaveevõrku lülitatud, kuid 
eluruumis on mingi seade, mille abil võib sooja vett saada kraanist. 

3 —  Soe vesi puudub — märkige ülejäänud juhtudel. 
 

C17 — Kas Teie eluruumis on pesemisvõimalusi?     ☼  KAART! 
1 —  Leibkonnal on omaette vannituba — eluruumis asub statsionaarselt paigaldatud ja 

kanalisatsiooniga ühendatud vann või dušikabiin. Selle jaoks on vajalik eeldus 
kanalisatsiooni olemasolu, sooja vee saamisviis ei ole oluline. 

2 —  Eluruumis on võimalik kasutada vanni või dušši, kuid see pole omaette — eluruumis on 
(vähemalt üks) nõuetele vastav vannituba/dušikabiin, mida kasutavad mitu eluruumis elavat 
leibkonda.  

3 —  Eluruumis puudub nii vanni kui duši kasutamise võimalus. 
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C18 — Kas Teie leibkonnal on saun või koduse sauna kasutamise võimalus?     ☼  KAART! 
1 — Leibkonnal on omaette saun — saun on ehitatud eluruumi (korterisse, pereelamusse jm) 

või saun asub väljaspool eluruumi omaette hoones elamukrundil. 
2 —  Saun on mitme leibkonna ühiskasutuses — kas mitme korteriga elamus või mitme 

elamu/talu elanike ühiskasutuses. 
3 —  Sauna ei ole. 
 

C19 — Kas Teie leibkonna eluruumis on telefon? 
1 —  Eluruumis on telefoni püsiühendus — leibkonnal on tavatelefoni püsiühendus või mingi 

muu statsionaarselt eluruumi paigaldatud telefon (mitte arvestada leibkonnaliikmete 
mobiiltelefone). 

2 —  Telefoni püsiühendust ei ole. 
 

C20 — Kui kaugel Teie eluruumist on olulised kohad ja asutused?     ☼  KAART! 
Paluge hinnata kaugusi kõigi nimetatud punktideni, seega tuleb vastata kokku seitsmele 
osaküsimusele. 
Kauguste hindamisel lähtuge reeglist: kui kaugus langeb ühte kahe vastusevariandi vahelise 
piiriga, siis märkige suurem vastusevariant. (Näiteks kui kaugus mingi punktini on 2 km, siis 
märkige vastuseks variant 4, st 2–5 km. Kui aga kauguse hinnang on 1,9 km, siis märkige 
vastuseks 3, st 1–2 km.) 

 

C21 — Kui sobiv on Teie eluruum Teie leibkonna jaoks?     ☼  KAART! 
See on hinnanguline küsimus. Soovitatav on, et hinnangu annab leibkonna sama liige, kes 
vastas küsimusele C5 eluruumi seisundi kohta.  

 

C22 — Missugused on Teie leibkonna peamised probleemid seoses eluruumiga?     ☼  KAART! 
Siin on 12 osaküsimust oletatavate eluruumiga seotud probleemide kohta. Et tegemist on 
hinnangutega, on soovitatav, et vastaks vastutav leibkonnaliige või mõni teine täisealine 
liige, kes esindab adekvaatselt leibkonna huve. 

 

Küsitlemisel järgige järgmist skeemi:  
1) Küsige, kas leibkonnal nimetatud probleemi üldse on. Kui seda ei ole, märkige vastuse-
variant 4.  
2) Kui probleem on, siis küsige, kui oluline see leibkonnale on. (Näiteks võivad eluruumis 
mugavused puududa, kuid leibkonnaliikmed on nende puudumisega harjunud ja ei pea seda 
rahulolematuse põhjuseks.) 

 
JÄRGMISELE KÜSIMUSELE EI VASTA NEED LEIBKONNAD, KES ÜÜRIVAD OMA 
ELURUUMI ERAISIKULT (ka kinnisvarafirma vahendusel). 
 

C23 — Kui üüriksite oma eluruumi eraisikult, kui palju peaksite selle eest kuus üüri maksma, 
arvestamata gaasi, vee, telefoni jt eraldi mõõdetavate teenuste tasu?  

Paluge leibkonnal meenutada tuttavaid, kes üürivad korterit eraisikutelt, või ka neid tuttavaid, 
kes oma korterit välja üürivad, ning selle teabe põhjal hinnata, kui palju leibkond peaks 
maksma siis, kui ta üüriks oma eluruumi eraisikult. Kirjutage oletatav kuu-üür kroonides. 
Kui vastaja ei oska tõesti oletada, siis kirjutage “ei tea”. 

 
3.4. LEIBKONNA KINNIS- JA VALLASVARA (D1–D4) 
D1 — Missugune kinnisvara kuulub mõnele Teie leibkonna liikmele või on leibkonna 
ühisomanduses? 

Selle pealkirja all on 8 osaküsimust, millest igale tuleb vastata, kas mõni leibkonnaliikmetest 
on nimetatud kinnisvara omanik, kusjuures arvestatakse ka kaasomandust (näiteks mõne 
leibkonnaliikme kuulumist korteriühistusse). Kui leibkonnal on mingi muu 
mittepõllumajanduslik kinnisvara (küsimus h), siis paluge seda täpsustada ja kirjutage vastus 
sõnadega.  
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D2 — Millised aia-, põllu- ja/või metsamaad kuuluvad Teie leibkonnale või 
leibkonnaliikmetele? Missuguseid maid Teie leibkond kasutab?     ☼  KAART! 

Selle pealkirja all on 4 osaküsimust, millele vastamise puhul on õige kasutada järgmist skeemi. 
Tehke kindlaks, kas leibkonnal vastav maaomand on (arvestage niihästi maaomandit, mis on 
juba omaniku nime all katastrisse kantud, kui ka omandit, mille puhul erastamise protsess on 
alles käigus).  

• Kui omand on olemas, siis tuleb valida kahe variandi vahel: 
1 — On ja kasutatakse — leibkond kasutab seda ise. 
2 — On, kuid ei kasutata — ei kasuta ise (seisab kasutamata või renditakse välja).  

• Kui leibkonnal maaomandit ei ole, siis tuleb valida kahe variandi vahel: 
3 — Kasutatakse või renditakse — leibkond rendib seda või kasutab tasuta. 
4 — Ei ole, ei kasuta — leibkond ei kasuta niisugust omandit üldse.  
Kui leibkonna omanduses on muu põllumajandusmaa (vastusevariant d), siis kirjutage sõnadega, 
mis see on. 
 

D3 — Millised ettevõtlusega seotud tootmisvahendid kuuluvad Teie leibkonnale?  
Milliseid tootmisvahendeid Teie leibkond kasutab?     ☼  KAART! 
Siin on viis osaküsimust, mille puhul f — muu, täpsustage — võib olla palju võimalikke 
vastuseid, sest tootmisvahenditeks on arsti või hambaarsti töövahendid, õmblustöökoja 
sisseseade, kingsepa tööriistad, arvuti, kangasteljed jpm. Kui vastaja ütleb, et tal on muid 
tootmisvahendeid (variandi f vastused 1 või 2), siis kirjutage, mis need on. 

 

D4 — Missuguseid kasutuskorras püsikaupu (kestvuskaupu) Teie leibkonnas on või mida Te  
kasutate?  
☼  KAART! 
Uuringu huvides on oluline,  
1) missugused nimetatud esemetest kuuluvad leibkonnale. Sellele annab vastuse variant 1 
(on olemas); 
2) kas leibkonnal on võimalus nimetatud esemeid kasutada. Kasutamist kinnitavad vastuse-
variandid 1 (on leibkonnal olemas) ja 2 (leibkond saab eset vajaduse korral tasuta kasutada).  
Korraga saab märgitud olla ainult 1 variantidest. 
Kõigil juhtudel peetakse silmas ainult töökorras ja kasutamiskõlblikke esemeid.  

 

NB! Kui kõigi eluruumis (samal aadressil) elavate leibkondade kohta on “Perepilt” täidetud, 
siis kontrollige veel kord nende leibkondade liikmete loetelusid, selgitamaks 
• kas mõni isik pole loetud kahe leibkonna liikmeks, 
• kas kõik selles eluruumis elavad isikud on arvesse võetud. 
 

 

• Kõigi samas eluruumis elavate leibkondade puhul on küsimuste A2, A4, A5, A6 ja A7 vastused 
ühesugused.  

• Kõigil samas eluruumis elavate leibkondade leibkonna koodi A1 viimane number (mille määrab 
küsitleja) peab olema erinev. Sama number peab olema märgitud ka küsimuse A8 vastuseks. 

 
3.5. KÜSIMUSED KÜSITLEJALE (K1, K3–K8) 
Palun märkige kohe üles küsitluse lõpuaeg (küsimused K1 ja K3), kusjuures olge võimalikult täpne 
küsitluse lõpu kellaaja määramisel. Vastake võimalikult kohe ka ülejäänud küsimustele, kusjuures 
oluline on märkida küsimused, millele vastamine põhjustas leibkonnas probleeme (K8). 
 

Kui Teil seoses küsitlusega tekkis veel muid lahendust nõudvaid küsimusi, siis märkige ka need 
vabas vormis üles.  
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4. PÄEVIKUD 

Päevikute juurde asudes tuleb küsitlejal esmalt täita päevikute kaantel olevad lahtrid. Need on 
päevikute täitmise aeg, leibkonna kood, maakonna kood ja küsitleja number. Kolm viimast peavad 
olema identsed sama leibkonna kohta täidetud perepildis kirjapanduga. 
 

Kõigis tabelites, mida päevikud sisaldavad, on täitja abistamiseks esimestel ridadel toodud näited, 
millele palume leibkonna juhendamisel ka viidata. 
 

Mõlema päeviku kõigis tabelites kuulub esimene veerg alati koodile. See on veerg, mida ei täida ei 
leibkond ega küsitleja. Kodeeritakse Statistikaametis. 
 

Pärast täidetud päevikute ülevaatamist leibkonnaliikme juuresolekul hinnake päevikute täitmist. 
Hindamisel tuleb silmas pidada nii täitmise nõuetekohasust kui ka usaldusväärsust. Uuringu 
seisukohast on hinnang väga oluline, kuna just Teie olete see, kes vahetult suhtleb leibkonnaga.  

Hinnanguskaala on järgmine:  
1 — päevikud täidetud korrektselt, täpsustusi ei tehtud, 
2 — päevikutesse on lisatud täpsustusi, paar päeva on jäänud täitmata, 
3 — päevikud suurelt osalt jäetud täitmata või andmed on väheusutavad. 

 

Hinne kirjutage päeviku kaane ülemisele parempoolsele servale.  
 

NB! Päevikute täitmise juhendamisel juhtige kontaktisiku tähelepanu sellele, et täita tuleb loetavalt ja 
mitte hariliku pliiatsiga. Mahatõmbamine ja parandamine on lubatud, kuid parandused peavad olema 
loetavad. Silmas tuleb pidada, et päeviku tabeli täidetud real oleksid kõik lahtrid täidetud. 

NB! Päevikud peab täitma nii, et oleks võimalik kodeerida. Kui see ei ole võimalik, saadetakse 
materjal tagasi küsitlejale täpsustamiseks. 

Esimesel külastusel leppige leibkonnaga kokku kontaktisik ja küsige leibkonna kontakttelefoni 
number. Kandke need andmed protokolli. 

 
4.1. SISSETULEKU, MAKSUDE JA KULUTUSTE PÄEVIK 
 

Sissetuleku, maksude ja kulutuste päeviku juurde asudes täidab küsitleja koos kontaktisikuga 
leibkonnaliikmete tabeli, st märgib “Perepildist” lähtudes tabelisse kõigi leibkonnaliikmete nimed ja 
sünniaastad. Leibkonnaliikmete järjekord peab olema sama mis perepildi tabelis. Et küsitlejal 
oleks lihtsam jälgida, on päevikus oleva tabeli alla kirjutatud veeru numbrid.  

• Kontrollige, et päeviku esiküljele oleks märgitud päeviku täitmise alguse ja lõpu aeg, 
s.o. kuupäevad 1. kuni 30.(31.) uuringus osalemise kuul. 

 

• Päeviku tabeleid läbib veerg “Leibkonnaliikme nr”. Igal selle veeru real võib olla ainult ühe 
leibkonnaliikme number. Selgitage seda täitjale. 

 
Sissetulek 
Leibkonna sissetulekute märkimiseks on päevikus kolm tabelit:  

I.  Rahaline sissetulek  
II.  Soodustused, teenused, kaubad, toetused tööandjalt 
III.  Saadud kaubad, kingitused, teenused, toetused (v.a tööandjalt saadud)  
Selgitage vastajale, et kui ta ei tea, kuidas mõnd sissetuleku liiki nimetada, saab ta abi sissetuleku 
liikide loetelust päeviku selle osa lõpus (lk 8). 
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I. Rahaline sissetulek 
Tabelisse paluge kirjutada, millist rahalist sissetulekut leibkond uuringukuul saab (näiteks palk, 
preemia, puhkusetasu, Eesti vanaduspensionid, haigushüvitis, ettevõtjatulu, aiasaaduste müük, 
juhutöödest saadud raha, töötu abiraha, stipendium, alimendid, sünnitoetus, lapsehooldusraha, 
üksikvanema lapse toetus, dividendid, tulu korteri, auto või muu vara väljaüürimisest, isikliku vara 
müük, sugulastelt saadud rahaline toetus, EVP-de müük, laenu võtmine või tagasisaamine jne). 
Oluline on rõhutada, et sissetulek märgitaks üles nii täpselt kui võimalik. Samuti on uurimuse 
seisukohalt oluline kirja panna kõik sissetulekud (ka väikesed, mis võivad tunduda ebaolulistena). 
 

Kui keegi leibkonnaliikmetest sai sissetulekut mõnes välisvaluutas, paluge see ümber arvestada 
kroonidesse. 
 

• Pensione on vaja eristada  
A — maksja järgi 

a) Eesti, 
b) teised riigid (Soome, Venemaa jm); 

B — otstarbe järgi 
a) vanaduspension (siia alla kuulub ka väljateenitud aastate ja rahvapension), 
b) invaliidsuspension, 
c) toitjakaotuspension. 

 

• Toetustel on vaja välja tuua toetuse liik (sünnitoetus, ülalpidamistoetus, üksikvanema toetus, 
elluastumistoetus, ajateenija lapse toetus jne). 

 

Iga sissetuleku juures tuleb näidata, kes leibkonnaliikmetest selle tulu sai. Selleks on tabelis veerg 
“Leibkonnaliikme nr”. Sinna tuleb märkida vastava leibkonnaliikme number (vt leibkonnaliikmete 
tabel päeviku alguses). Kui konkreetse tulusaaja määramine osutub raskeks, tuleb tabelisse kirjutada 
selle leibkonnaliikme number, kelle kaudu tulu saadi (näiteks kui lastetoetus makstakse ema kaudu, 
siis ema number). Selle uuringu seisukohalt saab konkreetse tulu saaja olla vaid üks konkreetne 
leibkonna liige. Erandina võib olla näiteks perele (soolaleivaks, pulmadeks jms) kingitud raha, siis 
tuleb tabelisse liikme koodiks kirjutada 0 — leibkonnale. 
 

Tulu suuruse märkimiseks on tabelis lahter “Summa (krooni)”. Sinna tuleb leibkonnal kirjutada kõik 
tulud, mis on saadud konkreetsel uuringukuul, olenemata sellest, kas need on kantud mõne 
leibkonnaliikme hoiukontole (lastetoetus, pension, dividendid jne) või on saadud sularahas. 
Unustamise vältimiseks paluge leibkonnal hoiukontole kantavaid tulusid kontrollida näiteks 
vaatlusperioodi viimasel nädalal pangaväljavõtte abil ja unustatud summad päevikusse lisada. 
 

Päevikusse tuleb sissetulek märkida ilma tulumaksuta, ilma töötuskindlustuseta ja ilma 
pensionikindlustuseta (pensionireformi II sammas), s.o leibkonna käsutusse saadud rahasumma. 
Kui keegi on saanud tulu, millest tulumaks ei ole maha arvestatud (nt asjade müügist saadud tulu, 
tulu ettevõtlusest jne), tuleb tabelisse kirjutada kogu kättesaadud summa. Selgitage leibkonnale, et 
maksed, mida tööandja töötaja palvel töötaja töötasust kinni peab, on töötaja poolt reaalselt kasutatud 
raha. 
 

Kindlasti on paljudes peredes ette tulnud olukordi, kus võetakse laenu kas tuttavatelt või 
krediidiasutustelt. See on raha, mida ei saa küll sisuliselt nimetada leibkonna tuluks, aga uuringu 
seisukohalt on oluline teada, kui palju raha on uuringukuu jooksul reaalselt leibkonna käsutuses. 
Seetõttu tuleb leibkonnal üles märkida ka see raha, mis ei ole saadud otseselt tuluna, vaid näiteks ka 
laenuna. Vältimaks unustamist, soovitage leibkonnale saadud sissetulek tabelisse kanda võimalikult 
kohe pärast selle saamist (näiteks sama päeva õhtul). Oluline on, et iga tulu (nii sularahas kätte 
saadud kui ka hoiuarvele kantud summad) ja iga kulu märgitaks üles vaid üks kord. 
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II. Soodustused, teenused, kaubad, toetused tööandjalt 
III. Saadud kaubad, kingitused, teenused, toetused (v.a tööandjalt saadud) 
 
Mitte alati ei saa me tehtud töö eest tasu rahas. Näiteks on mõnele töötajale antud võimalus 
väljateenitud palga asemel saada selles ettevõttes toodetud kaupu ja mõnikord tasutakse tuttavale 
tehtud töö vastuteenusega, saadakse kingitusi või esemeid abi korras. 
 

Mitterahalise sissetuleku märkimiseks on kaks eraldi tabelit (II, III). 

Tabelis II on toodud loetelu enamlevinud mitterahalise sissetuleku liikidest, mida tööandjad 
kasutavad. Selgitage täitjale, et tabeli lõppu on jäetud vabad read, mis tuleb täita, kui saadud 
mitterahaline sissetulek ei ole eespool kirjas või kui loetelus olevat sissetulekut on saanud mitu 
leibkonnaliiget. 
 

Tabelisse III tuleb kirja panna ettevõtlusest saadud mitterahaline sissetulek, omavalitsuselt või 
heategevuslikult organisatsioonilt saadud esemed või toit, samuti ka näiteks naabrilt tasuta (kingiks) 
saadud kott kartuleid. 
Kui mitterahaline sissetulek sisaldab jalatseid ja riideid, palume märkida, kui vanale inimesele on 
need saadud ja kas need on saadud mehele või naisele  
 

Uuringu jaoks on oluline, kellelt see sissetulek on saadud. Selleks tuleb lahtrist “Kellelt saadud” 
valida õige vastusevariandi number ja kirjutada see vastavale reale.  
 

Juhtige tähelepanu sellele, et kirja pandaks ainult need teenused, asjad ja kingitused, mida 
leibkond ise kasutab. Kui mõni saadud ese kavatsetakse sama kuu jooksul ära müüa, siis see 
tuleb jätta sellesse tabelisse märkimata (rahasumma, mis saadi selle kauba müügist, tuleb märkida 
rahalise sissetuleku tabelisse). 

Viimane veerg selles tabelis on “Ligikaudne väärtus (krooni)”. Siin tuleb täitjal hinnata mitterahalise 
sissetuleku soodusosa ligikaudset väärtust, märkides see vastavale reale. 
Selgitage täitjale, et tabeli kolmandasse ossa tuleb märkida ka esemed, kaubad, teenused, hüved, mis 
on saadud sotsiaalabina, heategevusest (nt kohalik supiköök, tasuta saadud küttepuud 
vm küttematerjal vallalt, riided kirikust, ratastool invaühingult jms). Siia tuleb kanda ka eraisikutelt 
saadud mitterahaline toetus. 
 
Kulutused 
I. Maksud ja maksed 
Tabelisse tuleb leibkonnal märkida kõik vaatlusperioodi maksud ja maksed.  
Tabel on jaotatud kolme ossa. 
 

A.  Tulumaks. Tulumaksu puhul paluge täitjal näidata, milliselt tulult (nt palk, tulu ettevõtlusest 
jne) ning kellelt iga tulumaks on arvestatud või kes selle tasus (märkida vastava leibkonnaliikme 
number). Samuti vajame teavet, kas tulumaks on leibkonnaliikme tulust maha arvestatud või on 
leibkonnaliige selle ise maksnud.  

 

B. Muud maksud ja maksed, sh töötus- ja pensionikindlustus (pensionireformi II sammas). 
Tabelis on valikuliselt loetletud makseid, mida leibkondades sageli tehakse. Selgitage vastajale, 
et kõik maksed ja kulutuste liigid, mida sellest tabeliosast ei leia ja mis ei ole seotud 
eluasemega, tuleb märkida tabelisse “Kulutused kaupadele ja teenustele, raha paigutamine”. 
Veergu “Leibkonnaliikme nr” paluge märkida, millise leibkonnaliikme eest nimetatud maks 
maksti.  

 

Sotsiaalmaksuna paluge tabelisse märkida ainult leibkonnaliikmete tasutud maks. Siia ei märgita 
tööandja makstud summat, kuna see ei ole leibkonna reaalne väljaminek. 
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Töötuskindlustuse ja pensionikindlustuse korral märgitakse leibkonnaliikme number, kelle tulust 
maks kinni peeti. Selgitage leibkonnale, et päevikusse märgitakse ainult töötuskindlustusemakse see 
osa, mis peetakse kinni leibkonnaliikme töötasust. Päevikusse ei märgita tööandja poolt tasutud 
töötuskindlustuse makse osa. 
 

Selgitage vastajale, et juhul kui ta ei suuda otsustada, millisele reale oma kulutus märkida, tuleks see 
kulutus kanda tabelisse “Kulutused tarbekaupadele ja teenustele, raha paigutamine ja muud 
mittekaubalised kulutused”. 
 

Juhtige vastaja tähelepanu sellele, et: 
1) õppemaksude juures real “Muud õppemaksud” tuleb kirjutada, mille eest maks maksti; 
2) laenu tagasimaksmine ja laenuprotsendi tasumine tuleb eraldi kirja panna selleks ettenähtud 
ridadele. 
 

Võib juhtuda, et mõningate regulaarsete ja mitmekordsete maksete puhul (tulumaks, liikluskind-
lustus, osavõtumaksud jne) tuleb vastava makse tühjadest lahtritest puudu. Sellisel juhul paluge 
vastajal need maksed registreerida tabelis “Kulutused tarbekaupadele ja teenustele, raha paigutamine 
ja muud mittekaubalised kulutused”. 
 

C.   Eluasemega seotud kulutused on mõeldud eluasemega seotud maksete märkimiseks. 
Juhtige vastaja tähelepanu sellele, et siia tuleks eluasemega seotud kulud panna kirja võimalikult 
täpselt kululiigiti. Kulutuste märkimise lihtsustamiseks on tabelis loetletud eluasemega seotud 
kulutusi. Soovitage vastajal oma üürikviitung ja teiste eluasemega seotud maksete (elekter, gaas, 
telefon jne) kviitungid tabelisse ümber kirjutada (kui maksmine toimus kviitungi järgi). 

• Kui leibkond ei maksa eluaseme kulutusi täpselt temale saadetud kviitungi järgi, siis tuleb 
tabelisse märkida tegelikult makstud summad maksete liigiti võimalikult täpselt. 

• Tuletage meelde, et sellesse tabelisse tuleb kanda ka need maksed eluaseme eest, mida tööandja 
peab kinni leibkonnaliikme töötasust tema palvel. 

 

Kui maksete nimetusi päevikus ei leidu, siis paluge täitjal need kirjutada tabeli lõpus olevatele 
vabadele  ridadele. 
 

• Venekeelsetes päevikutes on kirjas ka maksete eestikeelsed nimetused. 
 

NB! Juhtige täitja tähelepanu asjaolule, et eluasemega seotud maksete tabelisse tuleb märkida 
ainult maagaas, kuid mitte balloonigaas. Balloonigaasi eest makstud summa tuleb märkida 
tabelisse “Kulutused tarbekaupadele ja teenustele, raha paigutamine ja muud mittekaubalised 
kulutused”.  
 

NB! KÕIK KULUTUSED PEAVAD OLEMA KIRJAS AINULT ÜKS KORD. 
 
II. Kulutused kaupadele ja teenustele, raha paigutamine 
 

Leibkonna toidu ja toidukaupadega mitteseotud kulutused tuleb märkida tarbekaupade ja 
teenuste päeviku kolme tabelisse. 

A  on mõeldud leibkonna tarbekaupade ja teenustega seotud kulutuste ning kahes eelmises tabelis 
kajastamata jäänud maksude ja maksete, samuti leibkonna mittekaubaliste väljaminekute 
ülesmärkimiseks. 

B  on nende kulutuste märkimiseks, mis on seotud leibkonna ehitus- ja remonditegevusega. 
(ehitusmaterjal, tööjõud jne). Tabeli viimasesse veergu märgitakse tootmishoonete remondi ja 
ehitusega seotud kulud. 

C  on nende kulutuste märkimiseks, mis on seotud tootmistegevusega (mehhanismid, tööriistad, 
tööjõud jne, välja arvatud tootmishoonete remondi ja ehitusega seotud kulud).  
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A. Kulutused tarbekaupadele ja teenustele, raha paigutamine ja muud mittekaubalised 
kulutused  

Tabelisse tuleb kanda  
• leibkonnaliikmete poolt uuringukuul tehtutud kulutused tarbekaupadele ja teenustele;  
• need maksud ja maksed, mida täitja eelmistesse tabelitesse ei ole märkinud (nt trahvid; tasud 

dokumentide eest; kulutused välisriikide viisadele jms);  
• muu mittekaubaline väljaminek (nt makstud alimendid ja ülalpidamisrahad, annetused jms);  
• raha paigutamine, s.o mitmesuguste väärtpaberite (aktsiad, võlakirjad) ost, kellelegi laenu 

andmine, raha kinkimine, varem panditud vara tagasiostmine jms kulutused; 
• kui leibkonnal on kulutusi, mis on seotud varem leibkonna poolt võetud laenu tasumisega, siis 

tuleb ka need kulud märkida siia;  
• pangalaenu ja regulaarselt makstavate laenuprotsentide tasumine tuleb üles kirjutada aga päeviku 

maksude osa vastavasse lahtrisse. 
 

Nagu varasemates tabelites, nii tuleb ka siin päevade kaupa võimalikult täpselt üles kirjutada 
kulutuse liik, maksumus, leibkonnaliikme number, kellele kaup või teenus on mõeldud või kelle eest 
maks maksti. Kui kaup on ostetud kogu leibkonna tarbeks, tuleb lahtrisse “Kellele?” kirjutada 0, kui 
aga mõnele inimesele, kes ei kuulu sellesse leibkonda, siis 99.  
 

NB! Leibkonna tehtavad matusekulud märgitakse 0-ga, s.o leibkonna kuludeks. Samuti märgitakse 
kirja ja postkaardi saatmise kulud 0-ga.  
 

• Juhtige täitja tähelepanu asjaolule, et jalatsite ja riietusesemete puhul on vaja lisada, kui 
vanale isikule kulutus on tehtud ja kas kulutus on tehtud naisele või mehele. Sama kehtib 
ka kingituseks, s.o leibkonnavälisele liikmele ostetud esemete, samuti humanitaarabina 
saadud (ostetud) riideesemete ja jalatsite jm kohta. 

 

 

Seega peab päevikus tabeli veerus “Täpne kulutus” olema kirjas nt T-särk 10-aastasele poisile ja 
veerus “Kellele?” selle poisi (leibkonnaliikme) järjekorranumber leibkonna tabelist päeviku algul. 
 

 
• Kulutusi transpordile tuleb eristada sõiduvahendi liigiti (nt buss, rong, auto, lennuk, laev), 

samuti tuleb eristada linnatransporti, riigisisest ja riikidevahelist transporti. Seega ei tohi 
päevikus olla kirjas “sõit Tallinnasse” vaid “rongipilet Tallinnasse” jne. 

 

• Kulutused meditsiinile tuleb üles märkida võimalikult täpselt. Eraldi tuleb näidata a) visiidi 
maksumus, b) ravi maksumus, c) protseduuride maksumus. Eristada tuleb ka haiglaravi ja 
sanatooriumiteenuseid. 

 

• Kingituste ja posti teel ostetud kaupade puhul (nt “Hobby Hall`ist”, ”Anttilast” jm pakid jms) 
tuleb päevikus kirjutada, mis esemeid konkreetselt osteti, millisele leibkonnaliikmele ja selle 
leibkonnaliikme sugu ja vanus. Vastasel juhul täpsustatakse küsitlejaga. 

 

• Kulutused 1) kangastele tuleb kirjutada kangaliikide kaupa (nt kardinariie, mööbliriie, linased 
kangad); 2) lauanõudele materjali järgi (nt klaasist, fajansist, keraamilised, portselanist jne);  
3) kööginõudele ja kodutarvetele samuti materjali järgi (nt alumiinium, email, roostevabast 
terasest, kuumakindlast materjalist nõud jne). 

 
• Kui leibkond on maksnud teenuse või kauba eest jootraha, paluge see tingimata eraldi välja 

kirjutada samasse tabelisse järgmisel real. 
 

NB! Teisele leibkonnaliikmele taskuraha andmine või raha kinkimine ei mõjuta pere eelarvet. 
Niisugune raha tuleb päevikusse märkida selle kulutamise hetkel ja konkreetse kuluna, milleks see 
kulutati. Samuti ei märgita leibkonna olemasoleva raha ühest valuutast teise vahetamist, kuid 
märgitakse selle kulutamine. Selgitage seda täitjale! 
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Päevikute täitja tähelepanu tuleb juhtida järgmisele asjaolule: liisinguga (järelmaksuga, 
kasutusrendiga) ostetud kaupade ülesmärkimisel tuleb kirjutada iga eseme eest makstav 
osasumma eraldi ja lisaks märkida uuringukuul makstud liisinguprotsentide summa. 
 

Sellesse tabelisse märgitakse ka annetused, väljaspool leibkonda olevatele inimestele tehtavad 
sünnipäevakingituse osamaksud jms.  
 
B. Remondi ja ehitustegevusega seotud kulutused  
Tabelisse tuleb märkida leibkonna jooksva remondi, kapitaalremondi ja ehitustegevusega seotud 
kulutused (ehitus- ja viimistlusmaterjali ost, tööriistade ost ja rent, tasu tööjõule, mitmesuguste 
ehituse ja remondiga seotud teenuste tasu jms). Tabelisse kirjutatakse väljamineku täpne nimetus, 
kauba või teenuse maksumus ning milleks kaupa või teenust kasutatakse.  
 

Oluline on teha vahet, kas kulutus on mõeldud 
• eluaseme (maja/korteri) remondiks või 
• tootmis-, majapidamishoone(te) remondiks.  

Selleks on tabelis eraldi veerud. Mõlemas veerus on toodud kolm võimalust 1) jooksev remont; 
2) kapitaalremont; 3) ehitus. Sobiva vastusevariandi number tuleb kirjutada vastavale reale. 
 
C. Kulutused tootmistegevusele 
Tabel on mõeldud nende kulutuste ülesmärkimiseks, mis on otseselt seotud leibkonna majapidamise 
või tootmistegevusega (loomapidamine, põllutööd, firma loomine, tootmishoonete rentimine jne).  
 

Uuringu eesmärgiks ei ole kogu tootmistegevuse kulude analüüsimine. Huvi pakuvad ainult need 
kulud, mis on tehtud leibkonna ühisest rahakotist (nn füüsilise isiku kulutused). Kui leibkonnal on 
oma firma või talumajapidamine, mis on registreeritud juriidilise isikuna ja mille jaoks on sisse 
seatud eraldi raamatupidamine, siis neid tootmistegevuse kulusid päevikusse ei märgita. 

Tabelisse tuleb märkida väljamineku täpne nimetus nii, et oleks selge, kas kulutused on tehtud seoses 
põllumajandusliku või mittepõllumajandusliku tegevusega. Märkida tuleb kauba või teenuse 
maksumus ja see, kas kulutus on tehtud tootmisele oma tarbeks või niisuguse tootmistegevuse jaoks, 
mille eesmärgiks on toote müük. Sobiv vastusevariant tuleb märkida ringiga tabeli viimases veerus. 
Selgitage vastajale, et oma tarbeks tootmistegevuseks loetakse sellist tootmist, millest saadud 
toodang on suunatud eelkõige oma pere vajaduste rahuldamiseks (nt aiamaa, harrastustalu). 
Leibkonna tootmistegevus müügiks on selline tegevus, mille eesmärgiks on eelkõige tulu saamine. 

• Rõhutage vastajale, et igasugused tootmisega seotud ehitus- ja remondikulud märgitakse 
tabelisse B: Remondi ja ehitustegevusega seotud kulutused.  

 
 
 
 
TEAVITAGE UURINGUS OSALEVAT LEIBKONDA, KUIDAS TEDA TÄNATAKSE TEHTUD 
KOOSTÖÖ EEST.  
 
Selleks on leibkonnal valida kaks võimalust:  

1) saada Statistikaameti logoga kruus (maksumus 30–35 krooni). See kingitus on kindel ja 
antakse üle pärast järelküsitlust tingimusel, et leibkond on täitnud mõlemad päevikud; 

2) osaleda loteriis: loositakse 4 korda aastas, kord kvartalis (sellisel juhul kruusi ei anta). 
 

Kahe kuu jooksul pärast kvartalitulemuste kokkuvõtet loositakse välja 15 suuremat või väiksemat 
eset, nagu raamatud, veekeetjad, kell-raadiod jms. 
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4.2. TOIDUKULUTUSTE PÄEVIK 
 

Leibkonna toidukulutuste päevik on mõeldud leibkonna toidukulutuste märkimiseks. Toidukulutuste 
päevikus on kolm tabelit:  
I. Söömine väljaspool kodu. 
II. Toidukaupade ostmine leibkonnale. 
III.  Oma toodetud, naturaaltasuna ja tasuta saadud toidukaupade tarbimine. 

 

Leibkond märgib toidukulutusi üles poole kuu jooksul. Kuu esimese poole täitmist alustatakse  
1. päeval ja lõpetatakse 15. päeval. Teise poole täitmine algab 16. päeval ja lõpetatakse 30. (31.; 28.) 
päeval. Toidupäeviku kaanele märkige esmalt leibkonna ja maakonna kood ning küsitleja number. 
Seejärel kirjutage päeviku täitmise aeg (kuupäev).  
 

Kontrollige, et päeviku esiküljele oleks märgitud päeviku täitmise alguse ja lõpu aeg, s.o uuringukuu 
kuupäevad 1. kuni 15. või 16. kuni 30. (31.; 28.). 
 

Rõhutage leibkonna kontaktisikule, et toidukulutuste päevikusse märgitakse üles kõik leibkonna 
ostetud ning päeviku täitmise perioodil tarbitud omatoodetud, naturaaltasuna ja tasuta saadud 
toidukaubad. Päevikus tuleb registreerida ka need kulutused, mis leibkonnale võivad tunduda tühised 
või väheolulised. Käesoleva uuringu jaoks on iga kulutus ja tarbimine (ka tasuta saadud toidukaup) 
olulise tähtsusega.  
 

Tehtud kulutused tuleb kirjutada vabas vormis päevade kaupa lühidalt, kuid võimalikult täpselt 
vastavasse tabelisse. Tuletage täitjale meelde, et ta ei unustataks märkimast kauba kogust, 
maksumust ja muud informatsiooni, mis tabelis nõutud. Kauba kogus tuleb üldjuhul märkida 
kaaluühikutes (gramm, kilogramm). Pakitud kauba puhul on kaal tavaliselt pakendile märgitud. 
 

Soovitage täitjale kõik tehtud kulutused päevikusse kanda võimalikult kohe pärast nende tegemist 
(näiteks sama päeva õhtul). Selgitage, et täitja töö on tunduvalt kergem ja täpsem, kui hoitakse alles 
kõik kauplustest ja einestamiskohtadest saadud tšekid, arved ja kviitungid. 
 

I. Söömine väljaspool kodu 
Kui keegi leibkonnaliikmetest einestas kodust väljas ja maksis ise selle eest, siis need kulutused 
märgitakse toidukulutuste päeviku esimesse tabelisse. Peale tavaliste einete sööklas, baaris, restoranis 
jne kantakse sellesse tabelisse ka lapsele koolitoidu eest maksmiseks antud raha. Ka kioskist ostetud 
hamburger tuleb märkida sellesse tabelisse. 
 

Tabelis on neli veergu: “Kood”, “Einestamise koht”, “Mida söödi”, “Maksumus”. Veerg “Kood” 
täidetakse Statistikaametis, ülejäänu täidab leibkond. 
 

Selgitage leibkonnale, et uuringu seisukohalt on oluline eristada, kus väljaspool kodu söödi. 
Einestuskohtadeks võivad olla kiosk, einelaud, baar, restoran, koolisöökla jne. Kui eine osteti 
kioskist ja söödi tänaval, tuleb päevikusse märkida einestuskoha veergu kiosk. 
Veerul “Mida söödi” ei ole uuringu seisukohalt tähtsust, see on lisatud täitja abistamiseks. 
 

Lahtrisse “Maksumus” tuleb kirjutada eine kogumaksumus (koos alkoholiga). Soovitage vastajal 
võimaluse korral küsida arve ning hoida see alles kuni kulutuse päevikusse kandmiseni. Jootraha 
maksmisel paluge see tingimata tabeli järgmisele reale eraldi välja kirjutada (vt näidis päevikus). 
 

II. Toidukaupade ostmine leibkonnale (k.a koertele, kassidele ja teistele 
seltsiloomadele tehtud toidukulutused) 
Tabelisse märgitakse päevade kaupa üles kõik leibkonna ostetud toidukaubad, välja arvatud need 
kaubad, mida osteti mõnele leibkonnavälisele inimesele tema palvel ja mille eest saadakse raha 
hiljem tagasi või mille eest on juba ette makstud (näiteks kui keegi tuttav palus midagi osta ning 
hiljem tasus selle eest, siis seda kulutust üles ei märgita).  
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Iga kauba puhul kirjutatakse tabeli vastavatesse lahtritesse kauba täpne nimetus, ostukogus ja ühik 
(gramm, kilogramm, liiter jne), kauba maksumus ja see, kas kaup on ostetud leibkonnale või 
leibkonnavälisele isikule. Teistele ostetud kaubad märgitakse päevikusse juhul, kui nende eest hiljem 
raha tagasi ei saada (nt tort külla minnes). 
 

Kauba ülesmärkimisel tuleb olla võimalikult täpne. Selgitage leibkonnale, et uurimuse seisukohalt 
on oluline eristada nt rasvast (üle 3%) ja lahjat (alla 2,9%) piima, keedu- ja suitsuvorsti, lihaga ja 
lihata köögiviljakonserve, iiriseid, karamell- ja šokolaadikompvekke jne. Siinkohal selgitage, et 
päevikusse ei ole vaja kirjutada mitte Madise, Knorr, Tango vaid leib, pakisupp, jäätis. 
 

Kui piima rasvasust ei ole võimalik märkida (näiteks on ostetud markeerimata piim; turult või tootjalt 
lahtine piim), siis märkida tingimata kauba järele kas ostukoht (kauplus, turg) või kas tegu oli lahtise 
piimaga. Siis on võimalik hiljem määrata, kummasse kahest eespool nimetatud kategooriast piim 
kuulub. 
 

Kauba kogus tuleb päevikusse märkida kaaluühikutes (gramm, kilogramm). Enamikul juhtudel on 
kaal toote pakendile (purgile või pudelile) märgitud. Seega ei tule päevikusse märkida mitte pakk 
kohvi, pudel ketšupit või 2 viinerit, kolm banaani, vaid näiteks  400 g, 250 g ja 65 g, 650 g. 
Vedelike (näiteks piim, õli, mahl, õlu jne) koguse võib märkida liitrites. 
 

Tükkides tuleb märkida ainult sigaretid (mitte pakkides) ja munad. Tikud tuleb kanda rohelisse 
päevikusse. 
 

Kauba maksumuse lahtrisse tuleb kirjutada kauba hind kroonides ja sentides. 
 

Paljudes leibkondades peetakse koera või kassi, merisiga, papagoisid, akvaariumikalu jt seltsiloomi. 
Sellesse tabelisse tuleb kirjutada ka spetsiaalselt seltsiloomale toidu muretsemiseks tehtud kulutused, 
märkides juurde, et tegu on kulutusega seltsiloomale.  
 

Selgitage, et kanad ei kuulu seltsiloomade hulka, kui nad on soetatud munade või liha saamise 
eesmärgil. Kulutused teiste koduloomade ülalpidamiseks ei kuulu sellesse tabelisse, vaid märgitakse 
rohelise päeviku tabelisse “Kulutused tootmistegevusele”. 
 

Soovitage leibkonnal alles hoida kõik kauplustest saadud ostutšekid ning kanda kulutused päevikusse 
võimalikult kohe pärast nende tegemist (sama päeva õhtul). 
 
III. Omatoodetud, naturaaltasuna ja tasuta saadud toidukaupade tarbimine 
Peale poest ostetud kaupade tarvitavad paljud leibkonnad toiduaineid, mida nad on ise tootnud või 
valmistanud, kelleltki teiselt tasuta saanud (kingitusena, abina, tasuna kauba või teenuse eest). 
Niisuguste toitude näiteks on kartul ja hoidised, oma aiamaalt või majapidamisest saadud aedvili, 
piim, munad jne). Tabel III ongi mõeldud selleks, et märkida üles pooles kuus tarbitud omatoodetud, 
naturaaltasuna või tasuta saadud toiduained.  
 

Paluge leibkonna kontaktisikul iga nädala lõpus ligikaudselt hinnata, kui palju leibkond nädala 
jooksul ise valmistatud (toodetud), naturaaltasuna või tasuta saadud toiduaineid tarbis. Kuna 
vaatlusperioodi pikkuseks on pool kuud, tuleb seda tabelit täita kaks korda: vaatlusperioodi esimese 
nädala lõpus ja toidupäeviku täitmise viimasel kuupäeval. Rõhutage, et oluline on üles märkida ainult 
tarbitud toiduained. (Näiteks kui naturaaltasuna saadi 500 kg talvekartulit, siis sellesse tabelisse 
pannakse kirja see kogus, mis kahe nädala jooksul ära tarvitati. Kui kartul saadi uuringukuul, siis 
peab terve saadud kogus (500 kg) olema kirja pandud teise päeviku sissetuleku osasse (tabelid II 
või III). Kui piimast valmistati ka koort ja võid jms, siis tuleb kirja panna see piima kogus, mis 
tarvitati piimana ja tooted märkida eraldi.) 
 
Paluge leibkonda kirjutada tabelisse peale toiduaine nimetuse ka selle ligikaudne kogus, 
maksumus ning kas see on saadud oma põllu- ja metsamajanduslikust tegevusest või 
naturaaltasuna ehk tasuta (kingitusena). Õigele vastusevariandi numbrile tuleb ring ümber 
tõmmata. 
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5. JÄRELKÜSITLUS 

5.1. LEIBKONDA IDENTIFITSEERIVAD ANDMED (A1–A3; K2; A4–A5) 
Järelküsitlus korraldatakse uuringukuule järgneva kuu esimestel päevadel. Leibkonna kohta on tema 
uuringusse lülitumisel täidetud “Perepilt”, samuti on leibkond just lõpetanud päevikute täitmise. 
“Järelküsitluse” täitmisel üldjuhul kohtub küsitleja viimast korda uuringus osalenud leibkonnaga.  
 

Järelküsitlusel on kaks eesmärki: 
• teha kindlaks, kes tegelikult osales leibkonna tarbimises uuringukuu vältel; 
• selgitada, kas uuringukuu oli leibkonna jaoks tavaline või mingis mõttes ebatavaline aeg. 
 

Järelküsitlus algab leibkonna ja selle liikmete identifitseerimisega. Enamiku “Järelküsitluse” kaanel 
paiknevatest lahtritest täidab küsitleja enne “Perepildi” koordinaatorile andmist, kasutades selleks 
“Perepildi” küsitluse tulemusi. 

A1 — Leibkonna kood 
Kirjutage sama kood, mille omistasite leibkonnale “Perepildi” täitmisel. 

 

A2 — Küsitleja number 
Kirjutage oma number. 

 

A3 — Küsitluse kuupäev 
Kirjutage see kuupäev, millal Te leibkonna järelküsitlust alustate. Kui küsitlus mingil põhjusel 
katkeb, jääb A3-le küsitluse alustamise kuupäev.  

 

J2 — Alguse kellaeg 
Kirjutage see kellaaeg, millal Te alustasite järelküsitlust. Kellaaeg kirjutage üles võimalikult 
täpselt.  

 

A4 — Maakonna kood 
Kirjutage maakonna kood. See peab ühtima maakonna koodiga “Perepildi” kaanel.  

 

A5 — Valla, linna nimi ja kood 
Kirjutage valla või linna nimi. See peab ühtima valla või linna nimega “Perepildi” kaanel.  

 
5.2. LEIBKONNALIIKMED (B1, B5). MUUTUSED LEIBKONNA KOOSSEISUS 
(P1, P2)  
• Järelküsitlus on oluline küsitluse kvaliteedi kontrollimiseks ja parandamiseks, sest nüüd on 

võimalik avastada ja parandada “Perepildi” täitmise käigus tehtud vead ja ebatäpsused. 
• Järelküsitluse käigus märgitakse ka vahepeal leibkonnas toimunud muutused, “Perepildis” juba 

fikseeritud andmeid ei muudeta.  
• Järelküsitlus võimaldab täpsemalt määrata nende isikute ringi, kes uuringuperioodil leibkonna 

koosseisus tegelikult toidu- ja muid ressursse tarbisid.  
 

Leibkonnaliikme järjekorranumber, eesnimi (B1) ja sünniaeg (B5) kirjutage ankeeti enne “Perepildi” 
üleandmist koordinaatorile, kasutades selleks “Perepildi” andmeid ja jälgides, et kõik vastused oleks 
märgitud õigesti ja samas järjekorras. 
 

B1 — Leibkonnaliikme järjekorranumber ja eesnimi 
Kirjutage kõigi leibkonnaliikmete eesnimed samas järjekorras, nagu nad olid “Perepildis”. 

 

B5 — Sünniaeg (päev, kuu ja aasta). 
Kirjutage igale leibkonnaliikmele sama sünniaeg mis “Perepildis”. Kui on alust kahelda 
sünniaegade täpsuses, siis küsige neid kontrollimise mõttes uuesti. 
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Kokkuleppeliselt loetakse nii kohal- kui eemalviibimist alates nädalapikkusest ajast. Kui isik viibis 
eemal 6 või vähem päeva, oli ta kohalviibiv. Kui ta oli eemal 7 päeva, loetakse seda juba osaliseks 
eemalviibimiseks. Kui ta oli eemal 7 päeva, seejärel kohal 4 päeva ja siis jälle eemal 7 päeva, 
loetakse see aeg kokku kui 18-päevane, seega osaline eemalviibimine (sest 4-päevane 
kodusviibimine vahepeal oli arvestamiseks liiga lühike). 
 

 
P1 — Kas … viibis uuringukuul …?      ☼  KAART! 

1 —  kohal — leibkonnaliige oli uuringukuu jooksul kodust eemal kokku vähem kui ühe nädala 
(seitse päeva, ka siis kui ta viibis eemal mitmes osas, näiteks oli eemal üks kord ühe ja kaks 
korda kaks päeva). 

2 —  eemal — leibkonnaliige oli uuringukuu jooksul kohal kokku vähem kui ühe nädala (seitse 
päeva). 

3 —  osalt kohal, osalt eemal — leibkonnaliige oli uuringukuust kohal vähemalt seitse päeva ja 
eemal vähemalt seitse päeva. 

 

Olukorda, et “Perepildi” küsimuse B8 ja “Järelküsitluse” küsimuse P1 vastused ei ole kooskõlas, 
ei käsitleta küsitleja ega vastaja veana, vaid muutusena leibkonna elukorralduses.  

 

P2a — Mis põhjusel ... lahkus või viibis eemal?     ☼  KAART! 

1 —  Lahku elama asumine — on alust arvata, et lahus elamine jääb edaspidi pikemaks ajaks 
(vähemalt aasta) või kui leibkonnaliige ei kavatsegi tagasi pöörduda. 

8 —  Muu —kirjutage täpsustav selgitus vastavasse lahtrisse selleks ette nähtud punktiirile.  
 

P2b — Millises riigis ta viibis/viibib? 
Kirjutage tabelisse riigi nimi sõnadega, kasutades praegu kehtivat haldusjaotust. Kui vastaja 
ei tea riiki, kus leibkonnaliige parajasti viibib, siis kirjutage EI TEA. Kui riik ei ole Eesti, 
jätkake küsimusega P2f. 

 

P2c — Millises maakonnas ta viibis/viibib? 
Küsige, kui leibkonnaliige viibis või viibib Eestis. Kirjutage maakonna nimi sõnadega. 

 

P2f — Mitu päeva viibis … eemal kuu I poolel (perioodil 1.-15.)? 
Leibkonnaliikme eemalviibimise perioodi arvestamisel tuleb liikme lahkumise päev lugeda 
eemalviibimise perioodist välja ja saabumise päev eemalviibimise perioodi sisse. Kui 
leibkonnaliikme eemalviibimise põhjuseks on surm (P2a=2) ja ta on lahkunud kuu I poolel 
(P2f>0), ei esitata leibkonnale küsimust P2g, vaid täidetakse küsitleja poolt vastusega |  0|  0| 

 

P2g — Mitu päeva viibis … eemal kuu II poolel (periood 16. päevast kuu lõpuni)? —  
Leibkonnaliikme eemalviibimise perioodi arvestamisel tuleb liikme saabumise päev lugeda 
eemalviibimise perioodi sisse ja lahkumise päev eemalviibimise perioodist välja.  

 
 
 

Kuidas toimida, kui leibkonnaliige on korduvalt edasi-tagasi liikunud, viibimata ei kohal ega eemal 
korraga nädalat aega, kuid summaarne kohal- ja eemalviibimise päevade hulk ületab seitse päeva 
kuus?  
Sel juhul liitke vastaval kuupoolel eemaloldud päevade arv kokku.  
Selleks tuleb 
• Näiteks kui isik viibis eemal neljal nädalal kokku 8 päeva, siis märgitakse küsimuse P2f vastuseks 

kuupäevadel 1.–15. eemalviibitud päevade arv ja küsimuse P2g vastuseks kuupäevadel 16 kuni 
kuu lõpuni eemalviibitud päevade arv. Niisugune kokkulepe on vajalik selleks, et võimalikult 
täpselt hinnata toidutarbimist, mida mõnes leibkonnas mõõdetakse esimesel, mõnes teisel kuu 
poolel.  
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5.3. UUED LEIBKONNALIIKMED JA PIKAAJALISED KÜLALISED (P3, P4)  
Kui olete kontrollinud ja täiendanud kõigi nende leibkonnaliikmete andmed, kes registreeriti 
“Perepildi” täitmisel, siis jätkub “Järelküsitlus” uute leibkonnaliikmete ja leibkonna külaliste 
andmete ülesmärkimisega.  
 
 

KUI LEIBKONDA EI OLE VAHEPEAL TULNUD UUSI LIIKMEID JA LEIBKONNAS EI VIIBINUD 
KÜSITLUSPERIOODI VÄLTEL PIKAAJALISI KÜLALISI, SIIS JÄRGNEB KÜSIMUS Q1. 

 
 

Uusi, küsitlusperioodi ajal lisandunud leibkonnaliikmeid ei lisata “Perepildi” küsitlemisel loodud 
andmestikku, st esialgset andmestikku ei muudeta, seda võib teha ainult siis, kui avastatakse viga. 
Leibkonnaliikmete numeratsioon jätkub sealt, kus “Perepildi” numeratsioon lõppes. 
 
P3a — Öelge uue leibkonnaliikme / uuringukuu külalise eesnimi.  

Kirjutage üles kõigi leibkonda uute liikmetena või pikaajaliste külalistena (viibinud 
leibkonnas vähemalt nädala) lisandunud isikute eesnimed ja lisage neile järjekorranumbrid. 

• Ka sel juhul, kui keegi on leibkonnast lahkunud, ei tohi tema numbrit ühelegi teisele 
liikmele omistada. 

• Kui leibkonnaliige oli “Perepildi” täitmise ajal märgitud eemalviibivaks, kuid selgub, 
et ta küsitluskuul viibis siiski kohal, siis teda uueks liikmeks ei märgita.  

 
 

Jälgige, et uus leibkonnaliige oleks tõepoolest uus, st et tegemist ei oleks selles leibkonnas varem 
registreeritud isikuga. Kui uuel leibkonnaliikmel on mõne olemasoleva leibkonnaliikmega sama 
eesnimi, siis paluge öelda ka tema sünniaeg, et teha selgeks, kas on tegemist eri isikutega. Kirjutage 
samasse lahtrisse (nime järgi). 
 

 
P3b — Milline on … staatus? 

Sellele küsimusele vastamiseks kasutage leibkonnaliikme ja külalise määratlust (vt juhendi 
osa “Põhimõisted” 1.2 ja 1.3). 

 

P3e — Mitu päeva viibis … kohal uuringukuu I poolel (perioodil 1.–15.)? 
Kirjutage üles uue leibkonnaliikme või külalise kuu I poolel kohaloldud päevade arv, 
kusjuures saabumise päeva tuleb arvestada, kui kohalviibitud päeva ja lahkumise päeva mitte 
lugeda kohaloldud päevaks. 

 

P3f — Mitu päeva viibis ... kohal uuringukuu II poolel (periood 16. päevast kuu lõpuni)? 
Sellele küsimusele vastamisel püüdke hinnata uue leibkonnaliikme / külalise ... leibkonnas 
kohalviibitud päevade arvu, lugedes saabumise päev kohalviibitud päevade arvu sisse ja 
lahkumise päev perioodist välja. 

 

P4 — Mis põhjusel … saabus või asus leibkonda elama?     ☼  KAART! 
 

1 —  Asus leibkonda elama — on alust arvata, et ... jääb leibkonda pikemaks ajaks (vähemalt 
aastaks elama) või tal pole kavatsust üldse leibkonnast lahkuda. 

 
8 —  Muu — kirjutage täpsustav selgitus vastavasse lahtrisse selleks ettenähtud punktiirile.  

 
Pärast iga uue liikme tabelisse kandmist küsige leibkonnalt, kas leibkonda tuli veel uusi 
liikmeid või külalisi. 
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5.4. LEIBKONNA MAJANDUSLIK OLUKORD UURINGUKUUL (Q1–Q13) 
Leibkonnas tarbivad ja leibkonnaga majanduslikult seotud liikmed  
 

Q1 — Mitu inimest osales Teie leibkonna tarbimises uuringukuul? 
Sellele küsimusele vastamisel on kaks võimalust:  

a) kui uuringukuul leibkonna tarbimises osalevate isikute arv ei muutunud (st et ei 
olnud ühtki leibkonnaliiget, kes oleks olnud osa aega kohal, osa eemal), siis kirjutage 
esimese rea lõpus olevasse lahtrisse leibkonnas kohalviibinud leibkonnaliikmete arv; 
b) kui leibkonnas oli liikmeid, kes uuringukuul olid osalt kohal, osalt eemal, siis 
märkige väikseim leibkonnaliikmete arv teise rea lõpus esimesse lahtrisse ja suurim 
leibkonnaliikmete arv teise lahtrisse. 

 
 

Väikseim leibkonnaliikmete arv peaks olema ainult kohalviibivate leibkonnaliikmete arv, suurim aga 
kohalviibivate leibkonnaliikmete ja osalt kohalviibivate leibkonnaliikmete arvude summa. 
 

• Küsimustele Q2a ja Q2b vastavad ainult need leibkonnad, kus uuringukuul oli ka eemalviibivaid 
või osalt eemalviibivaid leibkonnaliikmeid. 

 

Q2a — Kas uuringukuul sai leibkond oma eemalviibivatelt liikmetelt toetust? 
Märkige toetussumma kroonides, kui see ületab 100 krooni. Kui summa oli alla 100 krooni, 
kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 

 

Q2b — Kas uuringukuul leibkond toetas  oma eemalviibivaid liikmeid? 
Märkige toetussumma kroonides, kui see ületab 100 krooni. Kui summa oli alla 100 krooni, 
kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 

 
Leibkonna majanduselu uuringukuul 
 

Q3 — Kas möödunud kuul oli Teie leibkonna sissetulek … ?      ☼  KAART! 
Tavalisest mõnevõrra suurema sissetuleku põhjuseks võib olla saadud preemia või 
puhkuseraha, mõne leibkonnaliikme tööleasumine või palgatõus, suurem sissetulek 
ettevõtlusest, mõne stipendiumi või toetuse saamine jmt. 

Tavalisest väiksem võib sissetulek olla siis, kui mõni leibkonnaliige ajutiselt ei töötanud, 
lõpetas töövahekorra või läks üle madalamapalgalisele tööle, kui sissetulek ettevõtlusest oli 
tavalisest madalam, mõni leibkonnaliige lakkas saamast stipendiumi, toetust või alimente jmt. 

 

• Et küsimus on hinnanguline, ei ole leibkonnal tavalisest suuremat või väiksemat sissetulekut 
tarvis täpsustada.  

 

Q4 — Kui palju on tavaliselt kuu jooksul Teie leibkonna käsutuses raha (arvestades kõiki 
tulusid)? Öelge keskmine summa kroonides. 
Paluge leibkonnal määrata oma tavaline netosissetulek, lähtudes viimase poole aasta jooksul 
saadud leibkonnaliikmete keskmiste netosissetulekute summast, millesse kuuluvad kõik 
palgad, pensionid, toetused, saadavad alimendid ja abirahad (kuid millest on lahutatud 
üksikisiku tulumaks ja ka teisele leibkonnale makstavad alimendid). Muid makseid 
netosissetulekust maha ei arvata, ka mitte siis, kui need automaatselt palgast kinni peetakse.  

 

Q5 — Kas möödunud kuul olid Teie leibkonna kulutused …?     ☼  KAART! 
Siin paluge leibkonnal püüda võrrelda uuringukuul tehtud kulutuste suurust teiste kuudega. 
Tavalisest mõnevõrra suuremate kulutuste põhjusi võib olla palju: leibkonnaliikme haigus, 
külaliste vastuvõtmine, puhkusereis, korteri remont, mingi suurema eseme ost või mõni muu 
investeering. 
 

Tavapärasest väiksemad võivad kulutused olla sel perioodil, kui ei ole tarvis teha 
küttekulutusi, kui kasutatakse omakasvatatud toitu jmt. 

 

• Et küsimus on hinnanguline, ei ole leibkonnal tavalisest suuremaid või väiksemaid kulutusi tarvis 
täpsustada.  
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Q6 — Kui suur peaks olema kuusissetulek selleks, et Teie leibkond saaks normaalselt, ilma 
erilise luksuseta elada? 
Paluge leibkonnal hinnata, kui suur peaks olema keskmine kuu netosissetulek selleks, et see 
leibkond saaks normaalselt, ilma erilise luksuseta ära elada. Kirjutage öeldud summa 
(kroonides) vastavasse lahtrisse. Küsimus on hinnanguline, leibkonnal ei ole vastusevarianti 
tarvis põhjendada. 

 

Q7 — Milliseid teenuseid või kaupu saab Teie leibkond (mõni leibkonnaliige) kas riikliku või 
omavalitsuse toetusena või tööandjalt (kas või aeg-ajalt) tasuta või soodushinnaga?  
☼  KAART! 
Siia ei arvestata leibkonna poolt oma tarbeks toodetud kaupu. 

Soodushinnaga kauba saamise hulka ei loeta mitmesuguste äride või firmade tehtud kliendi-
soodustusi.  

Soodushinnaks loetakse hinda, mis tavapärasest on vähemalt 25% odavam. Kui leibkond 
ütleb vastusevariandi m. Muud kaubad või teenused,  täpsustage, millest on jutt, ja kirjutage 
selle kauba või teenuse nimetus punktiirile. 

 

Q8 — Milliseid toiduaineid on Teie leibkonnal võimalik saada ilma otseselt maksmata?  
☼  KAART! 
Otseselt maksmata toiduained on omakasvatatud, metsast korjatud või jahil ja kalastamisel 
saadud, samuti sugulastelt või tuttavatelt kas tasuta või töö eest saadud toiduained. Kui 
leibkonnal ei olnud võimalust saada mingit toiduainet loetelust tasuta (toiduaine real Q8=3), 
siis ei küsita selle toiduaine kohta järgmist küsimust (Q9).   

 

Q9 — Missuguses ulatuses katab otsese maksmiseta saadud toit Teie leibkonna vajadusi?  
☼  KAART! 

Paluge vastajal kokku arvata omatoodang ja sugulastelt-tuttavatelt saadud nn tasuta (otseselt 
raha eest ostmata) saadud toodang. 
Hinnangu andmisel on valida kolme variandi vahel: 

1 — Katab täielikult — leibkond tarbib toiduaineid regulaarselt oma- või tasuta saadud 
toodanguna, kuigi mõnikord (10–20% ulatuses tarbimisest) ostab seda ka poest või turult.  

2 — Katab pool või enam — leibkond katab oma vajadusest poole või üle selle oma- või tasuta 
saadud toodanguga. 

3 — Katab alla poole — oma- või tasuta saadud toodangust katab alla 50% leibkonna tarbimisest 
(näiteks suvekodus viibides kasutate toiduks omapüütud kalu ja metsast korjatud marju, kuid 
ei hoidista neid talveks). 

Q10 — Hinnake oma leibkonna üldist majanduslikku olukorda. Valige järgmiste väidete seast 
selline, mis Teie leibkonna majanduslikku seisukorda kõige täpsemini iseloomustab.  
☼  KAART! 
Küsige vastaja (vastutava isiku või tema esindaja) subjektiivset arvamust leibkonna üldise 
majandusolukorra kohta ja märkige see hinnang tabelisse.  

 

Q11 — Kuidas on Teie leibkonna majanduslik olukord muutunud?     ☼  KAART! 
Paluge vastajat võrrelda leibkonna praegust olukorda varasema olukorraga. Küsimusel on 
kaks alaküsimust: 
a.  …võrreldes olukorraga 1 aasta eest 
b.  …võrreldes olukorraga 5 aasta eest 

 

Mõlemal juhul on tegemist hinnanguga. Viie aasta taguse olukorra hindamise lihtsustamiseks 
püüdke koos vastajaga meenutada mõningaid selle aasta sündmusi või selle perioodi üldist 
majandussituatsiooni. 

 

Q12 — Kas Teil oleks võimalik oma leibkonnale osta järgmisi esemeid?    ☼  KAART! 
Selle küsimusega püütakse selgitada leibkonna vaba ressurssi. Ostmise võimalikkust paluge 
leibkonnal hinnata ka siis, kui tal näitena märgitud esemeid vaja ei ole. Et vastaja oskaks  
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järelmaksuga ostmist paremini ette kujutada, öelge talle ligikaudne kuumakse (näiteks 
kümnendik eseme hinnast igal kuul aasta jooksul). 

 

Q13 — Milliseid sääste ja väärtpabereid, aga ka finantskohustusi ja laene on leibkonnal või 
selle liikmetel?     ☼  KAART! 
Paluge leibkonna esindajal hinnata nimetatud summade koguväärtust leibkonna peale (pole 
oluline, millise leibkonnaliikmega need on seotud). Kui hinnatav rahasumma satub kahes 
lahtris märgitud summade piirile, märkige suurem summa. (Näiteks kui vastaja ütleb, et ühel 
leibkonnaliikmel on 1000-kroonine võlg, siis tõmmake tabelis ring ümber arvule 3.) 
Summasid hakake arvestama alates 100 kroonist. 

 

a. — Hoiused — arvestatakse tavalist pangahoiust, tähtajalisi hoiuseid, mitmesuguseid kogumis-
kontosid jmt. 

b. — Väärtpaberid — mitmesugused aktsiad, samuti EVP-d. 
c. — Muud säästud, sh kindlustuse kujul — kindlustussäästudest on olulisimad näiteks 

pensionikindlustus, samuti laste- ja muud kindlustussummad, mis teataval hetkel 
kindlustusvõtjale kindlasti tagasi makstakse. Samasse lahtrisse kirjutage ka muud säästud, 
mis leibkonnas veel on, vajaduse korral täpsustades sõnaliselt. 

d. — Võlakohustustena tuleks märkida mitmesuguseid laene eraisikutelt või pankadelt, sh õppe-, 
eluaseme-, tarbimis- ja muud laenud, mida on teinud mõni leibkonnaliikmetest. Laenuna ei 
arvestata aga seda, kui leibkonnaliige on käendanud laenu leibkonnavälisele isikule. Samuti 
ei märgita võlakohustusena liisingut, sest selle jaoks on olemas eraldi vastusevariant e. 

e. — Kasutusrendi (liisingu) kohustused — märkige praegu veel maksta jääv summa. 
f. — Muud kohustused — kirjutage, millega on tegemist. 
 

 

5.5. KÜSIMUSED KÜSITLEJALE (OSA J) 
Palun märkige kohe üles järelküsitluse lõpetamise kuupäev ja kellaaeg (küsimused J1 ja J3).  

J4 — Mitmendat korda seda leibkonda küsitluse käigus külastasite? Palun kirjutage, mitu korda 
olete uuringu jooksul leibkonda külastanud, saades leibkonnaga kontakti.  

J5 — Mis numbriga leibkonnaliige vastas põhiliselt järelküsitluse küsimustele? 

J6 — Missugune küsimus tekitas suurimaid probleeme? Palun kirjutage, milline küsimus 
vastamise käigus suurimaid probleeme tekitas ja milles probleem seisnes. 
 
 
 

6. VÄLITÖÖDE AJAGRAAFIK 

Välitööd jaotuvad kolmele kalendrikuule, mida edaspidi nimetame järgmiselt: 
a) uuringueelne kuu; 
b) uuringukuu; 
c) uuringujärgne kuu. 
 
Uuringueelne kuu  
10. kuupäevaks saab küsitleja piirkonna koordinaatorilt uuringukuu valiminimekirja ja kõik 
ülejäänud uuringumaterjalid. Alates 10. kuupäevast võtab küsitleja valimis antud aadressidel elavate 
leibkondadega kontakti. 
Leibkonna leidmiseks teeb küsitleja vähemalt viis katset linnas ja kolm katset maal. 
 
NB! Kontaktivõtt telefoni teel sellel etapil ei ole piisav ja katsena arvesse ei lähe. Kuid kõik 
telefonikõned tuleb fikseerida protokollis. 

Külastusel küsitleja 
a) motiveerib kõiki aadressil elavaid leibkondi uuringus osalema; 
b) täidab kõigi sellel aadressil elavate leibkondadega “Perepildi”; 
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c) jätab igale sellel aadressil elavale leibkonnale koos selgitustega “Sissetuleku, maksude ja 
kulutuste päeviku”; 

d) jätab igale leibkonnale, kes peab toidukulutusi üles märkima kuu esimesel poolel, koos 
selgitustega “Toidukulutuste päeviku”. (Kuu I või II pool on määratud valimiga. Abistavaks 
informatsiooniks on leibkonna koodi 2 esimest numbrit: kui see on paaritu arv, siis kuu I pool; 
kui paarisarv, siis kuu II pool.) 

 
20. kuupäevaks küsitleja: 
a) on võtnud/üritanud võtta kontakti kõigi oma valiminimekirjas olevate leibkondadega; 
b) teatab koordinaatorile uuringuleibkonnad ja uuringust väljalangenud leibkonnad koos otsimise 

tulemusega; 
c) teatab koordinaatorile isikuviisilise käsitluse alusel uuringusse kaasatud leibkondade 

aadressisikute aadresside muutused, kui uued aadressid ei kuulu tema tööpiirkonda (aadressisiku 
nimi, vana ja uus aadress); 

d) jätkab tööd (otsimist) leibkondadega, kellega kontakt veel puudub või kelle motiveerimine on 
pooleli, kuni uuringukuu alguseni. 

 
Uuringukuu 
1. kuupäevaks on kõikide uuringus osalevate leibkondade kohta täidetud “Perepilt”, kõik leibkonnad 
on kätte saanud sissetuleku, maksude ja kulutuste päeviku ja kõik kuu I poolel toidukulutusi 
märkivad leibkonnad on kätte saanud toidukulutuste päeviku. 
 
1.–2. kuupäeval tuletab küsitleja kõigile leibkondadele meelde (helistades) päevikute täitmise 
alustamist ja juhendab vajaduse korral. 
 
1.–4. kuupäevani annab küsitleja koordinaatorile üle perepildid ja protokollid uuringust 
väljalangenud leibkondade kohta. 
 
Enne 15. kuupäeva küsitleja: 
a) viib toidukulutuste päevikud leibkondadele, kes asuvad toidukulutusi täitma kuu II poolel;  
b) kontrollib samal külaskäigul sissetuleku, maksude ja kulutuste päeviku täitmist ja vajaduse korral 

juhendab ning innustab. 
 
16.–18. kuupäeval küsitleja: 
a) korjab toidukulutuste päevikud leibkondadelt, kes täitsid seda kuu I poolel; 
b) kontrollib ja hindab samal külaskäigul toidukulutuste päeviku täitmise korrektsust ja teeb 

vajaduse korral täpsustusi; 
c) kontrollib sissetuleku, maksude ja kulutuste päeviku täitmist, vajaduse korral juhendab ning 

innustab leibkonda. 
 
19. kuupäevaks annab kuu I poolel täidetud toidukulutuste päevikud üle koordinaatorile. 
 
Uuringujärgne kuu 
1.–4. kuupäeval küsitleja: 
a) külastab leibkonda ja teeb järelküsitluse; 
b) seejärel korjab ära sissetuleku, maksude ja kulutuste päevikud, kontrollib ja hindab nende 

täitmise korrektsust ja teeb vajaduse korral täpsustusi; 
c) korjab ära kuu II poole toidukulutuste päevikud, kontrollib ja hindab nende täitmise korrektsust 

ja teeb vajaduse korral täpsustusi; 
d) lõpetab kõigi küsitletud leibkondade protokollid ja annab kõik laekunud materjalid üle 

koordinaatorile. 
 


