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Kuidas saada intervjuu



Põhjalik „kodutöö“ tagab töörõõmu

Olge valmis ja võtke aega sissejuhatavaks kõneks:

Turvalisus: kes Teie olete, mis on Teie eesmärk, miks Te olete just 
selle leibkonna juures
Kasulikkus: Miks on oluline, et just see leibkond osaleb SHARE 
uuringus

Esmamulje määrab! Selleks, et olla veenev, tuleb olla informeeritud

> Uurige eelnevalt, milisesse leibkonda Te lähete

> Kes leibkonnast on enne osalenud / kes pole vastanud ja kuidas 
keeldunud / kas on teada kolimisi, sumasid

> Muud märkmed eelmisest lainest



Põhjalik „kodutöö“ tagab töörõõmu
Küsitleja töötõend
Teavituskiri (aitab luua kontakti), vbl enda kontaktandmetega
Infokiri lähedastele

Arvuti
Kaartide komplekt

Nõusolekuvorm andmete linkimiseks
Infolehed – üldine teavituskiri, pereliikmetele

Dünamomeeter
Stopperiga telefon või kell



Trepikõne
Milline võiks olla see sissejuhatav tekst, 

millega pöörduda ukse avanud inimese 
poole:

1. Alati alusta lausega: ...
2. Alati teisena nimeta: ...
3. järgmine teema: ...
4. järgmine teema: ...



Trepikõne
1. Minu nimi on ... 
2. Ma olen Statistikaameti küsitleja, kes koostöös Tallinna Ülikooliga viib 

läbi rahvusvahelist uuringut SHARE
3. Loodetavasti olete kätte saanud teavituskirja, et SHARE küsitlejad 

alustasid tööd ja et Te kuulute ka küsitletavate hulka?

4. SHARE uuringus osalevad üle Eesti inimesed, kes on 50aastased või 
vanemad. Eelmisel korral oli vastajaid kuus ja pool tuhat, millega 
olime SHARE uuringu kõige suurema osalusmääraga riik. 

Küsimustikuga kogume andmeid, et kohalikud omavalitsused, 
poliitikakujundajad, kolmas sektor ja kõik teised saaksid planeerida 
seadusandlust, avalikku ruumi, tervishoiusektori arengut jne 

5. Kas Te olete nõus, et teeme Teiega selle küsitluse intervjuu? 
Küsitluses osalemine on vabatahtlik. Teie andmed on konfidentsiaalsed, neid 

analüüsivad ainult teadusasutused ja tulemused avaldatakse ainult 
üldistatud kujul.



Ei peaks õhutama lootust, et läheb kiiresti.

Intervjuude pikkused on väga erinevad.

SHARE 7. laine on kordumatu

Trepikõne



ÜLESANNE 1

„Ma ei usalda uuringuid. Ma ei ole kindel, mida nad teevad 
minu andmetega, võimalik, et müüvad turundusfirmadele.”



ÜLESANNE 1

„Ma ei usalda uuringufirmasid. Ma ei ole kindel, mida nad 
teevad minu andmetega, võimalik, et müüvad 
turundusfirmadele.”

Näidake, et olete professionaal.

Rääkige, kuidas tagatakse uuringus konfidentsiaalsus.
Läbiviija on Statistikaamet, teaduskoordinaator on EDI, uuringu 

on välja töötanud ja andmeid tehniliselt organiseerib Max 
Planck Instituut 

Andmeid saavad analüüsida ainult teadusasutused

Rõhutage, kui tähtis on iga leibkonna osalemine – mis 
juhtub, kui ei osale

Valimis ei ole nn asendusliikmeid



ÜLESANNE 2

„Ma kunagi ei osale uuringutes, arvan, et see on aja raiskamine.“



ÜLESANNE 2

„Ma kunagi ei osale uuringutes, arvan, et see on aja raiskamine.“

Rääkige, mis on SHARE unikaalsus ja kasu

Miks on seda Euroopale/Eestile/maakonnale tarvis

Rääkige, kuidas uuringu tulemusi on kasutatud ja 
kasutatakse edaspidi



ÜLESANNE 3

„Ma vabandan, kuid mul on väga palju tööd ja mul ei ole ühtegi 
vaba momenti. Mul lihtsalt ei ole vastamiseks aega.“



ÜLESANNE 3

„Ma vabandan, kuid mul on väga palju tööd ja mul ei ole ühtegi 
vaba momenti. Mul lihtsalt ei ole vastamiseks aega.“

Pakkuge, et tulete tagasi sellel ajal, mis vastajale 
paremini sobib 

Leppige milleski kokku

Pakkuge teha intervjuu mitmes osas

Pakkuge alustada, et näidata, kuidas see käib...



ÜLESANNE 4

„Mida Te minust tahate? Miks mina? Ma juba osalesin eelmine 
aasta, see võttis meeletult aega“



ÜLESANNE 4

„Mida Te minust tahate? Miks mina? Ma juba osalesin eelmine 
aasta, see võttis meeletult aega“

Selgitage, miks uuringut läbi viiakse, miks uuringulained 
korduvad, miks alati ühed ja samad vastavad

Rõhutage pikaajalise uuringu unikaalsust, eluloolise 
uuringu kordumatust ja tähtsust SHARE eelnevate lainete 
jaoks

Proovige intervjuuga alustada, et näidata, kui ruttu läheb

Pakkuge teha intervjuu mitmes osas



ÜLESANNE 5

Vastaja tütar: “Mu ema on tõesti vana ja tal ei ole jõudu uuringus 
osalemiseks.“



ÜLESANNE 5

Vastaja tütar: “Mu ema on tõesti vana ja tal ei ole jõudu uuringus 
osalemiseks.“

Uuringus on väga vanade ja haprate inimeste andmed 
võrdselt tähtsad nooremate vastajate andmetega.
(Tegelikult on nad veel väärtuslikumad tervete vastajate 
omadest.)

Vastaja peaks otsustama ise, kas ta osaleb või mitte.

Viimasena pakkuge võimalust teha asendusintervjuu



ÜLESANNE 6

Vastaja naaber: Härra Harald, keda te ostite, elab küll siin, kuid on 
dementne.“



ÜLESANNE 6

Vastaja naaber: Härra Harald, keda te ostite, elab küll siin, kuid on 
dementne.“

Uuringus on olulised kõikide vastused, nii tervete kui 
haigete vastused,

Pakkuge võimalust teha asendusintervjuu



share-estonia.ee

tiina.tambaum@tlu.ee


