
Leibkonnatabel ja selle 
täitmine
Täpsustav pealkiri



• Lühikene küsimustik, mille täidab
• Üks isik, kes elab antud leibkonnas (LT vastaja) 
VÕI
• Kes ei ela antud leibkonnas (LT proxi)

Leibkonnatabeli täitmise alustamine
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1. Sissejuhatus
2. Leibkonna tüüp (tava vs. hooldekodu)
3. Leibkonna koosseis + demograafiline info
4. Kolimine leibkonnast välja (kui vajalik)
5. Suhted (kui vajalik)
6. Leibkoona aadressi muudatus
7. Kokkuvõte

Leibkonatabeli leheküljed
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• Leibkonnatabeli sissejuhatus tuleb vastajale ette lugeda

1. Sissejuhatus
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• Märkige, kas vastaja(d) elab/elavad tavaleibkonnas või hooldekodus

Leibkonna tüüp (tava vs. hooldekodu)
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Tavaleibkond

Hooldekodu



• Kes täidab leibkonnatabelit?
• Kes elab leibkonnas? Kes kolis sisse ja välja? Kes suri? Vastavad kuupäevad
• Demograafilised andmed kõikide leekmete kohta k.a. proxy (kui vaja)

3. Leibkonna koosseis
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• Kõik ajalised lahtrid on kohustuslikud
• Sünni kuu ja aasta
• Sissekolimise kuu ja aasta
• Väljakolimise kuu ja aasta
• Surma kuu ja aasta

• Kui vastav info puudub, võite kasutada klahvi kombinatsioone:

• Ei tea = CTRL + K
• Keeldub = CTRL + R

3. Leibkonna koosseis – kuu ja aasta
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3. Leibkonna koosseis – sissejuhatus
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3. Leibkonna koosseis – Leibkonnatabeli täitja
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Esimese liigutusena vali täitja, 
kui seda ei ole, lisa isik



3. Leibkonna koosseis – info kontrollimine
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Kontrollige ja (vajadusel) muutke info kõigi 
leibkonnaliikmete kohta ühe rea kaupa, 
alustades leibkonnatabeli täitjast

Enne kui liikuda järgmisele reale, 
pange linnuke „kontrollitud“ 
kastikesse



3. Leibkonna koosseis – kas kõik leibkonnaliikmed?
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Küsige: Kas keegi veel elab selles leibkonnas? 
Kui JAH, vajutage „Lisage isik“ ja täitke info
Küsige niikaua, kui vastuseks saate „ei“
Kui ei, pange linnuke järgmisesse kastikesse ja 
siis aktiveerub nupp „Järgmine“



3. Leibkonna koosseis – uus isik kolis sisse

12

Kui vajutada nuppu „Lisa isik“, tekib uus rida.
Punased kastid näitavad kohustuslikku infot. Märkige 
demograafilist infot.



3. Leibkonna koosseis – uus isik kolis sisse
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Märkige linnukesega „Kolis sisse“ ja sisestage kuu ja aasta

Millal Anne kolis sisse?



3. Leibkonna koosseis – uus isik kolis sisse
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Küsige: Kas keegi veel elab selles leibkonnas? 
Kui JAH, vajutage „Lisage isik“ ja täitke info
Kui ei, pange linnuke järgmisesse kastikesse ja 
siis aktiveerub nupp „Järgmine“



5. Suhted
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Registreerige iga leibkonnaliikme suhteid vastajaga

v



• Märkige, kas leibkonna aadress on muutunud alates viimasest CAPI 
intervjuust

• Kuupäev näitab eelmist CAPI leibkonnatabeli täitmist, mitte viimast 
osalemist

6. Leibkond kolis
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• Kontrollige kogu informatsioon veel kord üle koos Leibkonnatabeli täitjaga 
või Proxi vastajaga

• Kui avastate, et midagi on valesti, minge tagasi ja parandage ära. 
• Kui leibkonnatabel on lõpetatud, seda enam lahti teha ei saa!

7. Kokkuvõttev slaid
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• Oluline lisada/muuta kogu vajalikku infot

• Leibkonnatabeli info kandub üle intervjuusse. Kui see on täidetud valesti, 
mõjutatud saab kogu intervjuu

• Leibkonnatabel annab eelduse isiku sobivusele intervjuuks. See võib 
muutuda peale leibkonnatabeli täitmist. 

• Tehke kõik vajalikud muudatused enne leibkonnatabeli sulgemist. Seda on 
keeruline uuesti avada ja saab teha ainult koos küsitlusjuhiga/Kristjaniga

Leibkonnatabeli olulisus
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• Kui te lõpetate Leibkonnatabeli täitmist, teid suunatakse automaatselt 
Leibkonna vaatesse intervjuu alustamiseks

Intervjuu alustamine
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1. Proxy ja üksik surnud isik
Dylan elas üksinda ja suri (Nov 2020). Räägite Katiga, kes on Dylani hooldaja. 
Kati on Proxy.
• Kuidas registreerida Proxi, kes elab väljapool leibkonda?
• Kuidas registreerida surma?

2. Mitu inimest kolisid välja ja kõik erinevatele aadressitele

Leibkonnatabeli täitmise kaks keerukamat kohta
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Proxy väljaspool leibkonda
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Dylan suri ära ja te räägite Kati-iga, kes on olnud hooldaja. 
Alustame sellest isikust, kellega me räägime.=> meie näites 
Katit ei ole nimekirjas, sest ta ei ela antud leibkonnas. => 
Lisage uus isik



Proxy väljaspool leibkonda
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1. Esialgu lisage uus isik Kati ja märkige tema „Täitjaks“ 
2. Sisestage kõik vajalikud andmed
3. Märkige „ei ela Leibkonnas“
4. Märkige „kontrollitud“



Proxy väljaspool leibkonda
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Nüüd märkige aktiivseks Dylan, ja märkige, et tema on 
SURNUD...



Proxy väljaspool leibkonda
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Märkige surma kuu ja aasta



1. Läbi Leibkonnatabeli

2. Kui ei leia kedagi, kes saaks täita Leibkonnatabelit: Läbi kontaktikoodi 301

Surma info märkimine
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Kohustuslikud väljad. Kui info 
puudub: 
 CTRL + K: Ei oska öelda
 CTRL + R: Keeldub vastamast

Surnud Väljad ei ole kohustuslikud. Kui info 
puudub: 
 jätke need tühjaks



Mitu isikut kolisid välja erinevatele aadressitele

Mario, Summer ja Marta kolisid leibkonnast välja. Kõik kolm kolisid erivetesse 
kohtadesse elama.

Teine keeruline stsenaarium 
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Leibkonnatabel – välja kolimine
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Mario kolis välja, peale seda, kui olete kontrollinud 
demograafilise info, märkige, et ta „Ei ela leibkonnas“. 

√



Leibkonnatabel – välja kolimine
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Märkige „Kolis välja“ ja sisestage väljakolimise kuu ja aasta.

Sagedane probleem: väljakolimise põhjuseks on märgitud „ei ole kunagi elanud 
selles leibkonnas“. Palun kontrollige hoolikalt, et väljakolimise põhjus oleks õige
=> peamiselt „kolis välja“. 



Leibkonnatabel – välja kolimine
29

Ka Summer ja Marta on kolinud välja, kõik kolm kolisid elama 
erinevatesse kohtadesse



Leibkonnatabel – välja kolimine
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Kolisid elama ühele aadressile

Kolisid elama erinvatele aadressitele



Leibkonnatabel – välja kolimine
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s Märkige, kelle aadress sisestate. 
Pange nii palju  infot kui olemas: 
Mario kolis Helsingisse



Leibkonnatabel – välja kolimine
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Summer ja Marta kohta 
info veel sisestamata
Summer ja Marta kohta 
info veel sisestamata

Lisage uus aadressivorm 
Summeri jaoks



Leibkonnatabel – välja kolimine
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Summeri kohta uut aadressi teada 
ei saanud, jätke vorm tühjaks

Lisage veel üks aadressivorm 
Marta jaoks



Leibkonnatabel – välja kolimine
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Marta kohta samuti ei saanud 
infot, jätke vorm tühjaks

Isegi kui te aadressi teada ei saanud, kuid igale väljakolinud 
isikule on loodud aadressi vorm, saate liikuda edasi



• Kontrollige, kas kõik kes on kolinud said õigetele aadressitele kirja
• Kui leiate vea, vajutage „ei“ ja tehke parandus
• Kui kõik korras, siis vajutage „jah“

Uute aadresside kontroll
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• Kui te jätsite aadressi vormi tühjana, siis pilt on selline
• Kui soovite ikkagi uut kontaktinfot lisada, siis vajutage „ei“ ja tehke parandus
• Kui nii ongi, siis vajutage „jah“ ja liikuge edasi

Kolinu aadress ega muu kontaktinfo ei ole teada
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SHARE küsitlusprogrammis navigeerimine
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Liikumine küsimuste vahel Vastusevariandi valimine Valiku kinnitamine/ 
liikumine järgmisele küsimusele

Hüppa esimesele vastatud 
küsimusele

Hüppa viimasele vastatud 
küsimusele



Spetsiaalsed kombinatsioonid
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Vastus: „Ei oska öelda“

Märkuse sisestamine

Vastus: „Keeldumine“



Tänan!
Jana Bruns
Projektijuht
jana.bruns@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn
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