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Te osalete väga unikaalses uuringus.
Mille poolest uuring on unkaalne?
1.
2.
3.

Te osalete väga vajalikus uuringus.
Mis uuringust kasu on?
1.
2.
3.

Miks lained nii sageli toimuvad?



Unikaalsus:
1. valimis on inimesed kuni oma elu lõpuni
2. info inimese/rahva/elu kui terviku kohta
3. mahukas – valim, lained, ankeet

Kasu:
1. näitab seda, mis muidu välja ei paista 
2. tõenduspõhine, sh objektiivsed näitajad
3. otsused laste ja lastelaste põlvkondadele



Miks nii küsitletakse nii sagedasti?

Andmed 2011–2013–2015–2017 moodustavad 
pideva andmevoo elukaare kohta

Igas laines küsitakse midagi sellist, mida 
eelmises laines ei küsitud
toolilt tõusmise asemel kopsude töö
lapsepõlve asemel sotsiaalvõrgustikud
IT oskuse, isiksuse omadused, 
elulugu

Ühiskond muutub kiiresti



Keda me küsitleme

Juhuvalikuga saadud isik 

Partner eelmise küsitluse ajal

Uus partner (vanus pole oluline) Ekspartner, kui oli 6. laines >50, 
ja tema uus kaaslane

Vähemalt üks 
neist on varem 
vähmalt korra 

vastanud



Juhuvaliku isikud

Saadud varasemates lainetes rahvastikuregistrist nende 
inimeste hulgast, kes olid tol hetkel vähemalt 50 aastat 
vanad ja elasid registri andmetel Eestis. 

Iga isik on valitud nii, et ta oma vanuse, soo, etnilise 
kuuluvuse ja regionaalse asukoha tõttu võrdse 
tõenäosusega esindaks kõiki samade tunnustega inimesi.

Partnerid ...

Välja jäänud

Leibkonnad, kus keegi pole üheski laines vastanud

Väismaale alaliselt kolinud isikud

Alates 5. lainest on teada, et surnud, ja puudub eluõpuintervjuu.



Kas võib ette tulla, et Te küsitlete inimest, kes pole veel 
50aastane?

Kas kõik isikud, keda peate küsitlema, on eelmises laines 
vastanud?

Mida teha, kui isik on kolinud vahepeal teise Eesti piirkonda?

Kas Teil on infot, kas isik eelmises laines vastas?

Kas Te teate, mida isik eelmises laines rääkis, kui teda püüti 
kätte saada?

Kas leibkonnas elavat last, kes on 51aastane, on ka vaja 
küsitleda?

Kas võib ette tulla, et teil on valimis isik, kes on kolinud 
välismaale?

Kui inimene ei taha vastata, miks ei või teda asendada nt 
naaberkorteri 50+ vanuses elanikuga?



Intervjuu tuleb kätte saada mõlemalt 
partnerilt leibkonnas.

Intervjuude järjekord pole oluline. 

Soovitav teha intervjuu nii, et 
kaaslane pole juures

Soovitav jätta elulõpuintervjuu lõppu. 



Kontaktivõtt
Põhjalik eeltöö teadaoleva info põhjal.
Esimene kontakt on soovitav teha silmast-silma.
Kui intervjueerida saab kohe, pole kontakti vaja sisestada, INT. 



Positiivne 
1) Puudub kontakt, kedagi ei saanud kätte (võib lõpuks lõpetada)
2) Kontakt, proovige uuesti: keegi õnnestus tabada
3) Kokkulepoe intervjuu läbiviimiseks kokkulepitud ajal
4) Kontakt, põhimõtteline kokkulepe, aga kindlust päris ei ole veel.

Pehme keeldumine, mis annab lootust (sellise koodiga ei saa lõpetada)
1) hõivatud, ajapuudus
2) liiga vana, kehv tervis: 
3) huvi puudus uuringute vastu:
4) muud põhjused

Kindel, lõplik keeldumine (anda küsitlusjuhile)
(samad)

Muud väljalangemise koodid (võib lõpuks lõpetada) :
Haiglas – viibib haiglas kogu uuringuperioodi ja proxit ei saa ka teha. 
Vangis – viibib küsitlusperioodi kestel vanglas (proxi keelatud)
Lahkus välismaale – elab küsitlusperioodi kestel välismaal (proxi keelatud)
Keelebarjäär – ei ole võimalik keele tõttu suhelda ja proxit ei saa ka teha

Kontakteerumise nelja tüüpi tulemused



Kontaktivõtud

Millised katsed saada valimisse kuuluva isikuga kontakti 
tuleb sisestada arvutisse SMS moodulisse? Miks?

Mitu tulemuseta kontaktivõttu peab olema, enne kui võib 
kuulutada isikult intervjuu kättesaamise lootusetuks?

Millised on kontakti saamise katsetele esitatud nõuded? 



Millised katsed saada valimisse kuuluva isikuga kontakti 
tuleb sisestada arvutisse SMS moodulisse? Miks?
Kõik, välja arvatud, kui kohe saab intervjuu. 
Nii telefonitsi kui otse, nii lootustandvad, keelduvad kui need, 
kus mingit märki inimesest ei leitud.
Info enda jaoks järgmiseks korraks. Jooksev arvestuse alus. 
Alus töö lõpus otsustamiseks, et isikut kätte ei saa. 

Mitu tulemuseta kontaktivõttu peab olema, enne kui võib 
kuulutada isikult intervjuu kättesaamise lootusetuks?
6 

Millised on kontakti saamise katsetele esitatud nõuded? 
Erineval kellaajal, sh 2 tööpäevasel ajal
Erinevatel nädalapäevadel
Hajutatult kogu uuringu perioodile
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Refusal Other non-interview

Eelmise laine keeldumiste arv Eestis oli väike

Miks on vaja maksimaalset osalemismäära?



Eelmise laine peamised keeldumispõhjused

Seotud uuringuga Seotud olukorraga

Ei usu uuringutesse Halb moment

Ei osale põhimõtteliselt üheski uuringus Pole aega

Varasem kogemus halb Partneriga/perega seotud probleemid

Liiga keeruline Halb tervis

Liiga pikk Vastaja on liiga vana

Aja raiskamine

Raha raiskamine

Konfidentsiaalsuse küsimus



share-estonia.ee

tiina.tambaum@tlu.ee


