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• Välitööde periood 08.11.2021– 30.07.2022

• Valimi suurus 6741 isikut

• Uuring toimub ühe küsitlusviisiga – CAPI

• CATI ehk telefoni teel küsitlemine ei ole lubatud

• 85 küsitlejat

• 3 küsitlusjuhti, välitööde juht Kirsti Viisileht

Diana Palumäe

Maria-Ella Kleimjonova

Terje Vihtma

• IT tugi Kristjan Prints

Välitööde töökorraldus 
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•Osaleda enne iga uuringut vastaval koolitusel.

•Intervjueerida etteantud töönimekirjade alusel vastajaid

•Lähtuda tööplaanist

•Koostada iga valimiisiku kohta kontakt

•Esitada igakuiselt vajadusel marsruudileht

•Esitada vastaja poolt allkirjastatud nõusolekuleht

•Esitada vastaja poolt allkirjastatud kinkekaardi akt

Küsitleja tööst
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• Nädala tööde arutelu juhiga –suhtlus oma küsitlusjuhiga, et 
rääkida tehtud töödest, muredest ja rõõmudest

• E-posti kontrollimine - vähemalt korra päevas lugeda e-kirju ja 
vastata neile

• Töötelefonile vastamine – töömobiilile vastamine on kohustuslik. 
Kui see ei ole koheselt võimalik siis tuleb helistada tagasi esimesel 
võimalusel

• Töötaja omab tööaja määratlemisel iseseisvat otsustuspädevust –
töö langeb ka nädalavahetustele ja õhtutele.
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• Töö tasustamine toimub  tükipalga alusel, lähtudes eelnevalt 
kehtestatud tükitööhindest. 

• Palka makstakse üks kord kuus iga järgneva kuu 20. 
kuupäevaks ülekandega töötaja pangakontole.

Intervjuu hind 18.-bruto

Elulõpu intervjuu 8.-bruto

Keeldumine, mitte kättesaamine 4.- bruto
Uue aadressi saamine/sisestamine 4.- bruto

• Töötaja kulutused transpordile (isiklik sõiduauto või 
ühiskondlik transport) ametisõitudeks hüvitab tööandja 
töötaja poolt eelnevalt kinnitamiseks esitatud marsruudilehe 
alusel.  0,17 eurosenti 1km.kohta
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• Igale töötajale tehakse e-posti aadress 
kujul:Eesnimi.Perekonnanimi@stat.ee. 

• Tööalase info saatmiseks ja suhtlemiseks kasutab küsitleja ainult 
seda e-posti aadressi. 

• Selle aadressiga ei osale loosimises, kampaaniates, ei tohi saata 
isiklikke kirju

• Sisselogimiseks aadress https://mail.rmit.ee/owa

• Paroolid saadab küsitlusjuht eraldi meiliga

• E-postiga ei ole lubatud vahetada infot, mis sisaldab delikaatseid 
isikuandmeid ja valimiisikute elukoha aadresse, telefoninumbreid ja 
muud sarnast informatsiooni
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1. Iga kuu esimesel kuupäeval saada

* marsruudileht

* registrite sidumise nõusoleku leht

* vastaja poolt täidetud tööülesannete leht

* vastaja poolt allkirjastatud kinkekaardi akt

2. Täida alati peale intervjuud Eesti Modul

3. Julge küsida, kui ei tea ja kahtled. Sinu küsitlusjuht aitab Sind 
alati

TÄNAN 

Pea meeles!



8

Esimene kontakt tuleb teha telefoni teel

Intervjuu võib teha vastajatega, kes telefoni vestluse tulemusena on
nõus küsitlejaga intervjuu läbi viima

Vastaja juures tuleb kanda maski

• Igal küsitlemise päeval hiljemalt kell 12 täidab küsitleja
terviseküsimustiku ja iga kord, kui kasutas COVID 19 kiirtesti 
(antigeenitest).

terviseküsimustik: https://kysitlus.stat.ee/index.php/488847

COVID ajal küsitlemine
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Tänan!

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


