
SHARE 9. laine (Eesti 6. laine) küsitlejate koolitus

Tiina Tambaum
TLÜ Eesti demograafia keskus

Ajakasutus
Mida te eile tegite?



Mida te eile tegite?

Miks peaks uurima inimeste 
ajakasutust? 



Milline on koormus inimestel, kes on erineva 

Vanusega

Terviseseisundiga

Haridusega

Pereseisuga

Elavad maal / linnas

Miks peaks uurima inimeste 
ajakasutust? 

Palju kulub liikumisele punktist A punkti B

Palju kulub aega tööle (sissetuleku ja tööaja suhe)

Hoolduskoormus ajaühikutes mõõdetuna

Võrdsus meeste ja naiste vahel?

Palju tehakse tasustamata tööd

Seos SHARE ülejäänud andmetega. Objektiivsed-subjektiivsed andmed SHARE-s. 

Palju teeb rasket füüsilist tööd ja mõõdukat füüsilist tööd kohta.

Hinnang AKU tulemustele.



Algus

Mida selle küsimuse juures vastajale ütlete?

Ärge lugege ette.

Märkige, mis nädalapäev EILE oli?

1. Esmaspäev

2. Teisipäev

3. Kolmapäev

4. Neljapäev

5. Reede

6. Laupäev

7. Pühapäev



Algus

Mida selle küsimuse juures vastajale ütlete?

- Mitte midagi.

Ärge lugege ette.

Märkige, mis nädalapäev EILE oli?

1. Esmaspäev

2. Teisipäev

3. Kolmapäev

4. Neljapäev

5. Reede

6. Laupäev

7. Pühapäev

Üks professor solvus 
küsimuse peale „mis päev 
täna on“ nii väga, et ta 
kirjutati valimist välja.



Algus

Mida teed, kui intervjuu tehti mitmes osas, st käite 

intervjueeritava juures mitu korda?

Ärge lugege ette.

Märkige, mis nädalapäev EILE oli?

1. Esmaspäev

2. Teisipäev

3. Kolmapäev

4. Neljapäev

5. Reede

6. Laupäev

7. Pühapäev



Algus

Mida teed, kui intervjuu tehti mitmes osas, st käite 

intervjueeritava juures mitu korda?

- See moodul ei tohi olla sisestatud kahes osas.

Ärge lugege ette.

Märkige, mis nädalapäev EILE oli?

1. Esmaspäev

2. Teisipäev

3. Kolmapäev

4. Neljapäev

5. Reede

6. Laupäev

7. Pühapäev



Mida ütlete, kui vastaja palub ennast aidata 

küsides, et mis on „ebatavaline“?

Mõelge nüüd EILSELE päevale, mis oli ___, hommikust kuni päeva lõpuni. Mõelge, kus

te olite, mida tegite, kellega koos olite ja kuidas end tundsite. 

Kas eile oli teie jaoks tavaline päev või juhtus ebatavalisi halbu või häid asju?

Loe ette

1.Jah, oli tavaline päev

2. Ei, eile toimus ebatavalisi halbu või stressi tekitavaid asju

3. Ei, eile juhtus ebatavalisi häid asju



Mida ütlete, kui vastaja palub ennast aidata 

küsides, et mis on „ebatavaline“?

- Teie ei tohi aidata vastajat, ta peab ise 

otsustama.

Mõelge nüüd EILSELE päevale, mis oli ___, hommikust kuni päeva lõpuni. Mõelge, kus

te olite, mida tegite, kellega koos olite ja kuidas end tundsite. 

Kas eile oli teie jaoks tavaline päev või juhtus ebatavalisi halbu või häid asju?

Loe ette

1.Jah, oli tavaline päev

2. Ei, eile toimus ebatavalisi halbu või stressi tekitavaid asju

3. Ei, eile juhtus ebatavalisi häid asju



Kui palju aega kokku kulus eile majapidamistöödele, nt. koristamine, pesu pesemine, 

poes käimine, toidu valmistamine, aiatööd jne.

ÄRGE arvestage enda või laste, vanemate ja teiste pereliikmete eest hoolitsemist.

Tunde

Minuteid

Kui vastaja ei ole kindel, siis paluge tal hinnata kulutatud aega nii hästi, kui suudab.

Kui vastaja teatud tegevusele aega ei kulutanud, märkige mõlemal väljal 0.

Kui vastaja kulutas tegevusele nt 1,5 minutit, siis märkige 1 tund ja 30 minutit.

Kui vastaja kulutas tegevusele 40 minutit, siis märkige 0 tundi ja 40 minutit.

Kui vastaja kulutas majapidamistöödele „paar kolm tundi“, mida 

märgite?

Kuidas teete kindlaks, et ta ei lisa siia töid, mis on setud teiste eest 

hoolitsemisega? Kui teed süüa, siis teed ju kõigile?

Kui ütleb, et pesi pesu, pesumasina programm käis 3 tundi?



Kui palju aega kokku kulus eile majapidamistöödele, nt. koristamine, pesu pesemine, 

poes käimine, toidu valmistamine, aiatööd jne.

ÄRGE arvestage enda või laste, vanemate ja teiste pereliikmete eest hoolitsemist.

Tunde

Minuteid

Kui vastaja ei ole kindel, siis paluge tal hinnata kulutatud aega nii hästi, kui suudab.

Kui vastaja teatud tegevusele aega ei kulutanud, märkige mõlemal väljal 0.

Kui vastaja kulutas tegevusele nt 1,5 minutit, siis märkige 1 tund ja 30 minutit.

Kui vastaja kulutas tegevusele 40 minutit, siis märkige 0 tundi ja 40 minutit.

Kui vastaja kulutas majapidamistöödele „paar kolm tundi“, mida märgite? 

– Täpsustage. Kas 2, 2 ja __ minutit või 3 tundi.

Kuidas teete kindlaks, et ta ei lisa siia töid, mis on setud teiste eest 

hoolitsemisega? 

- Hoolitsemine on töö, mida endal poleks vaja teha.

- Kui ütleb, et pesi pesu, pesumasina programm käis 3 tundi?

- Küsimus on tema tegevustes, mitte pesumasina tegevustes.



Kui palju aega kokku kulus eile enda eest hoolitsemisele, nt pesemine, riietumine, 

juuksuri külastamine, arstivisiit jne?

Tunde

Minuteid

Kui vastajat aitas sotsiaaltöötaja või hooldekodu töötaja 

või pereliige, kas see läheb siin siis enda eest 

hoolitsemisel arvesse?

Kui arstile sõit võttis aega 2 tundi ja visiit ise oli 15 min, 

siis mida märgite?



Kui palju aega kokku kulus eile enda eest hoolitsemisele, nt pesemine, riietumine, 

juuksuri külastamine, arstivisiit jne?

Tunde

Minuteid

Kui vastajat aitas sotsiaaltöötaja või hooldekodu töötaja 

või pereliige, kas see läheb siin siis enda eest 

hoolitsemisel arvesse?

- Jah

Kui arstile sõit võttis aega 2 tundi ja visiit ise oli 15 min, 

siis mida märgite?

- Ajakulu koos sõiduga. (Ainult tasustatud töö ja 

vabathatliku töö küsimuste juures tuleb eraldada tööaeg 

ja liikumisaeg)



Kui palju aega kokku kulus eile tegelemiseks oma lastega, lapselastega, lastega, keda

hoiate või teiste (võõraste) lastega, kelle eest hoolitsete?

Nt pesemine, riietamine, mängimine, kooli viimine, muud tegevused, abistamine

kodutööde tegemisel jne.

Jätke täiskasvanud lapsed arvestusest välja

Kuidas märkida, kui vastajat tegeles oma lapsega, kes 

on 20aastane, kellel on puue ja kes vajab kogu päeva 

tegelemist?

Kui vastaja lobises pool tundi naabrilastega, kes tulid 

välja kutsuma vastaja lapselapsi.

Kui vastaja keetis köögis suppi ja samal ajal tema hoole 

alla toodud lapsed mängisid teises toas omaette.



Kui palju aega kokku kulus eile tegelemiseks oma lastega, lapselastega, lastega, keda

hoiate või teiste (võõraste) lastega, kelle eest hoolitsete?

Nt pesemine, riietamine, mängimine, kooli viimine, muud tegevused, abistamine

kodutööde tegemisel jne.

Jätke täiskasvanud lapsed arvestusest välja

Kuidas märkida, kui vastajat tegeles oma lapsega, kes on 

20aastane, kellel on puue ja kes vajab kogu päeva 

tegelemist?

- 0

Kui vastaja lobises pool tundi naabrilastega, kes tulid välja 

kutsuma vastaja lapselapsi.

- 0 

Kui vastaja keetis köögis suppi ja samal ajal tema hoole alla 

toodud lapsed mängisid teises toas omaette.

- 0 



Küsimused eraldi ajakulu kohta

vanemate või äiade-ämmade abistamiseks

oma abikaasa/oma elukaaslase abistamiseks

teiste pereliikmete või pereväliste inimeste abistamiseks

paberimajandusele ja oma pere rahaasjadega tegelemisele

muudele tegevustele



Kui palju aega kokku kulus eile vaba aja tegevustele?

Siia võib kuuluda televiisori vaatamine, sotsiaalmeedia, sportimine, hobid, muusika, 

internetis surfamine, sõprade või pereliikmete külastamine või vastuvõtmine, reisimine, 

väljaskäimine jne.

Kas Facebook-i jälgimine, sinna postitamine, vaidlemine 

kuulub siia alla?

Kas sõprade juurde sõit ja tagasisõit kuulub siia sisse?

Kui vastaja saabus eile kell 15 lähetusest?



Kui palju aega kokku kulus eile vaba aja tegevustele?

Siia võib kuuluda televiisori vaatamine, sotsiaalmeedia, sportimine, hobid, muusika, 

internetis surfamine, sõprade või pereliikmete külastamine või vastuvõtmine, reisimine, 

väljaskäimine jne.

Kas Facebook-i jälgimine, sinna postitamine, vaidlemine 

kuulub siia alla?

- Jah

Kas sõprade juurde sõit ja tagasisõit kuulub siia sisse?

- Jah 

Kui vastaja saabus eile kell 15 komandeeringust?

- Ei 



Kui palju aega kulus eile tasustatud töö tegemisele? Tasustatud töö on nii

palgatöö kui ka töötamine FIE või muu iseendale tööandjana.

Siia EI KUULU tööle ja töölt sõitmiseks kulunud aeg, kuid

siia KUULUB ületunnitöö

Kui palju aega kokku kulus eile vabatahtlikule tööle?

Siia EI KUULU majapidamistööd, pereliikmete abistamine, laste eest

hoolitsemine ja muud tegevused, mida olete eelnevalt märkinud.

Näideteks on vabatahtlik töö usu-, haridus-, poliitiliste, tervise- või muude

heategevuslike organisatsioonide heaks

Kui palju aega kokku kulus eile tööle ja töölt koju või vabatahtlikule tööle ja 

sealt tagasi liikumisele?

Kui vastaja eelmisel päeval ei töötanud, siis märkige 0.

Kui vastaja osaleb KOV volikogu töös ja eile oli volikogu 

koosolek, siis kuidas märkida?

Kui vastaja käis koorilaulu proovis, kus tuleb käia, sest 

sopraneid on vähe, siis mida märkida?



Kui palju aega kulus eile tasustatud töö tegemisele? Tasustatud töö on nii

palgatöö kui ka töötamine FIE või muu iseendale tööandjana.

Siia EI KUULU tööle ja töölt sõitmiseks kulunud aeg, kuid

siia KUULUB ületunnitöö

Kui palju aega kokku kulus eile vabatahtlikule tööle?

Siia EI KUULU majapidamistööd, pereliikmete abistamine, laste eest

hoolitsemine ja muud tegevused, mida olete eelnevalt märkinud.

Näideteks on vabatahtlik töö usu-, haridus-, poliitiliste, tervise- või muude

heategevuslike organisatsioonide heaks

Kui palju aega kokku kulus eile tööle ja töölt koju või vabatahtlikule tööle ja 

sealt tagasi liikumisele?

Kui vastaja eelmisel päeval ei töötanud, siis märkige 0.

Kui vastaja osaleb KOV volikogu töös ja eile oli volikogu koosolek, siis kuidas 

märkida? 

– Kui tasu ei saa, siis vabatahtlik. Liikumine eraldi.

Kui vastaja käis koorilaulu proovis, kus tuleb käia, sest sopraneid on vähe, 

siis mida märkida? 

– Vaba aja tegevus, mitte vabatahtlik töö.



Ütlesite, et teil kulus eile __tundi ja  __ minutit vaba aja tegevustele.

Öelge, kui palju sellest ajast olite koos oma abikaasaga/oma elukaaslasega.

Kui vastaja ei olnud vaba aja tegevuste ajal koos oma abikaasaga/oma elukaaslasega , 

märkige 0

Vastaja lisab, et tööl ja vabatahtlikus tegevuses ning lastega 

tegelemisel oli ta samuti koos kaaslasega. Kuhu märkida? 



Ütlesite, et teil kulus eile __tundi ja  __ minutit vaba aja tegevustele.

Öelge, kui palju sellest ajast olite koos oma abikaasaga/oma elukaaslasega.

Kui vastaja ei olnud vaba aja tegevuste ajal koos oma abikaasaga/oma elukaaslasega , 

märkige 0

Vastaja lisab, et tööl ja vabatahtlikus tegevuses ning lastega 

tegelemisel oli ta samuti koos kaaslasega. Kuhu märkida? 

- Ei märgigi. 



Kui palju aega kokku kulus eile päeval tukastamisele või puhkamisele? Siia ei kuulu

ööune aeg.

Kui kaua te täna öösel magasite?

Jäin õhtul teleka ette magama ja ärkasin kell 3 öösel. Siis läksin 

voodisse.

Öösel läks uni ära ja siis käisin arvutis tund aega, lugesin 

värsked uudised läbi.



Kui palju aega kokku kulus eile päeval tukastamisele või puhkamisele? Siia ei kuulu

ööune aeg.

Kui kaua te täna öösel magasite?

Jäin õhtul teleka ette magama ja ärkasin kell 3 öösel. Siis läksin 

voodisse.

- Vastaja ise otsustab, kas uni kella 3ni oli tukastamine või ööuni.

Öösel läks uni ära ja siis käisin arvutis tund aega, lugesin 

värsked uudised läbi.

- Pole oluline, millal eile inimene midagi tegi, oluline on, kui kaua 

ta tegi. Uneaeg on see, kus inimene magab. Lugemine on vaba 

aja tegevus. 



1. Kas tunnid kokku tohivad ületada 24 tundi?

2. Mis saab sellest ajast, mis kulub söömisele?

3. Mida teha, kui vastaja ütleb, et võtame hoopis 

üleeilse päeva, sest see oli tavaline päev? 

4. Mitmed küsimused algavad ühtemoodi, neil on 

samad näited. Kas võib midagi ette lugemata jätta?



1. Kas tunnid kokku tohivad ületada 24 tundi?

- Jah. Võib kokku tulla ka vähem kui 24 tundi. Osad tegevused 

toimuvad ühel ja samal ajal. Osad tegevused jäävadki küsimata.

2. Mis saab sellest ajast, mis kulub söömisele?

- Kui vastaja ise sellest juttu teeb, siis läheb sisse, muidu mitte.

3. Mida teha, kui vastaja ütleb, et võtame hoopis üleeilse päeva, 

sest see oli tavaline päev. 

- Tuleb võtta eilne päev.

4. Mitmed küsimused algavad ühtemoodi, neil on samad näited. 

Kas võib midagi ette lugemata jätta?

- Ei. Kõik tuleb alati ette lugeda.



share-estonia.ee

tiina.tambaum@tlu.ee


