
SHARE 7. laine (Eesti 4. laine) 
29. märts – 30. september 2017 
Küsitlejate koolitus 
 

Tiina Tambaum 
TLÜ Eesti demograafia keskus 



7. laine    29.03. – 30.09. 
 

Eesti on osa rahvusvahelisest projektist: 28 riiki, 39 keelt! 
 
Augusti lõpuks peab olema tehtud 85% tööst. 
 
Sünkroniseerimine üle nädala: K 29. märts, K 12. aprill,  
K 26. aprill ... K 30. august ...  K 4. oktoober 
 
Uusvalimit ei ole. Uusi vastajaid tekib läbi uute partnerite. 
 
Elukäigu küsitlus (SHARELife) + väike osa põhiküsimustikust 
Seetõttu mõned teemad esinevad intervjuu jooksul mitu korda. 

Ainus võimalus saada vastajalt infot tema elukäigu kohta. 
 

 





Leibkonnamoodul, seejärel SHARE elukäiguküsitlus  

Näita vastajale, et ekraanile ilmub kalender 





Vastaja kood                Küsimuse kood Teksti suurendamine 

Kui kõik pole korrektne, siis ei saa edasi liikuda 

Elusündmuste kujutamine graafiliselt:  
NB! Ei kajasta kõike, mida küsitakse 

Elukäigu  küsitlus 

Korrektne sulgemine intervjuu keskel ja lõpus 
EI TOHI kasutada Esc nuppu või panna ristist kinni! 

Klikkides saab liikuda 
vastatud mooduli 
algusesse 

Klikkides saab liikuda vastatud 
elusündmuse küsimuse juurde 



 

“kõik lapsed, kes teil on kunagi olnud” 
a) bioloogiline laps 
a’) bioloogiliste laste lapsed, sh nende võõraslapsed 
 
b) lapsendatud lapsed 
 
Instruktsiooni ei ole, kes on lapsendatud laps – määratlus sõltub vastajast.  
Samas on märkus, et küsimus ei ole kasulaste kohta, ehk tegemist on ikkagi ametliku 
lapsendamise või võõrale lapsele asenduskodu pakkumisega.   
  
Laste nime õigekirja korrektsus ei ole oluline, võib olla ka näiteks hellitusnimi. Kuid vastaja 
või vastaja partner peab selle nime hiljem ära tundma. 
 
Lapsendatud lastel ilmub kalendrisse lapsendamise aasta, mitte sünniaasta või peresse 
elama tulemise aasta.  

Lapsed (Ctrl+1, RC) 



Suhted (Ctrl+2, RP)  

“kõik suhed, mis teil elu jooksul on olnud” 
a) abielu (abikaasat nimetatakse siin partneriks) 
millal suhe algas 
millal abiellusite 
millal kolisite kokku (kajastatakse graafiliselt) 
ku ei ole siiani koos, siis mis põhjusel (sh lesk/partner surnud)  
 

b) kooselu (ühe katuse all nagu paar, kuid mitteametlik) 
 

c) suhe (ei ole ühe katuse all, kuid nagu paar): pikaajaline, 
oluline  
graafikule märgitakse suhte algus ja lõpp, mitte kokkukolimine nagu variantidel (a) ja (b) 
 



Elukohad (Ctrl+3, RA)  

“kõik paigad, kus olete elu jooksul elanud”  
vähemalt 1 aasta 
a) erandlikud elukohad (NB! hiljem vaja) 
Valikvastus 6 “Olin töölaagris” EI TÄHENDA ajateenistuse tööpataljoni 

b) mis aastast omaette või omaette leibkonnas Vastaja ise otsustab 

c) sünnikodu 
d) järgnevad kodud 
 
„eravalduses“ – Ta on selle kodu valdaja, tegemist ei ole kollektiivse elupaigaga nagu nt 
internaat või kasarmu. Sh renditud või riigikorter.  
 
Valdajad (omanikud) on ka need, kes NL ajal omasid õigust antud korteris/osas elamiseks.  
Üürimaksest vabastatud on ka ametikorter või muul tööandja poolt elamiseks antud pind 
 
Kuidas te selle eluaseme omandasite? Kõik, kes said oma korteri n-ö riigilt või tööandjalt 
(Nõukogude ajal), märgivad, et said selle “Muude vahendite eest” (6) 
 



Elukohad (Ctrl+3, RA)  

Millisel maal, arvestades tänaseid riigipiire, oli see elukoht 
sisestage maa > valige menüüst > ärge unustage menüüle klikkimast 
 

Mitu ruumi teil oli 
Eluruumide arv, laudad, aidad jm, mis pole inimestele, ei loe. 
 

Kas te kolisite sinna otse JA jäite vähemalt üheks aastaks 
Millal kolisite järgmisse elukohta, kuhu jäite vähemalt aastaks 
Üks võimalik elukäik: 

Sünnikodu 

Eluperiood, kus 
elukohtades elati vähem 

kui 12  kuud 

I pere kodu 

“Omaette” elu algus 

Praegune kodu 



Töö (Ctrl+4, RE)  

“kõik tööd, mille eest saite tasu ja kestsid vähemalt 6 kuud” 
Üks töö = mitu samalaadset lühiajalist tööd, sh ka erineva tööandja juures 
Üks töö = töötamine ühe tööandja juures olenemata ametikohast  
 
 

Kõigepealt sisestatakse kõik tööd,  
seejärel hakatakse küsima töölt lahkumise, eemalolemise ja 
vähendatud koormuse kohta (ja hiljem ka represseerimise 
kohta) nendel töökohtadel 
 
 
  
  



Represseerimine (GL) 
Äärmiselt oluline ja unikaalne osa küsimustikust! 

Eluperioodid – õnn, stress, rahalised raskused  

saab esitada ainult ühe perioodi 
kui neid on rohkem, siis peab tegema valiku 
või kui on kaks lähedast perioodi, siis lugeda see üheks. 
  
 

Kui vastaja ei tundnud oma isa/ema, tuleb vastavad küsimused ükshaaval läbi 
klõpsida (vastis 96 “Mitte ükski”). 



Mis olukordades lisada märkus? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

13 

Ctrl + M 
 

Kui ei vajuta “Salvesta”, siis märkus läheb kaduma 
Ära kasuta Enter klahvi. See sulgeb märkuste kasti ilma salvestamata 
Ära kasuta Noole klahvi. See sulgeb märkuste kasti ilma salvestamata 
 
 


