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STATISTIKAAMET 
 

 EUROOPA SOTSIAALUURINGU   PROTOKOLL 2004 

Leibkond |__|__|__|__||    Mitmes protokoll |__| 

Küsitluspiirkond |__|__|__|__|   Instruktori tööpiirkond |__|  Küsitleja number |__|__|__| 

Maakond |__|__|   1  Küsitlusprotokoll (ankeedi number)          |__|__|__| 

Osa I  |__| 2  Väljalangemisprotokoll(protokolli number) |__|__|__| 

Moodul (T) 1 Jah 2  Ei  
 

A. AADRESSISIKU AADRESS JA ANDMED                

Aadress tänav/talu ________________ maja____ korter_____ 

asula/küla  ________________________|__|__|__|__|

linn/alev/vald  ________________________|__|__|__| 

 maakond ______________________________|__|__| 

Aadressi täpsustus 1  Jah 2  Ei  

 tänav/talu________________ maja____ korter______ 

 asula/küla  ________________________|__|__|__|__| 

linn/alev/vald  ________________________|__|__|__| 

 maakond ______________________________|__|__| 

Põhjus _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Sugu  1  M       2  N 

Sünniaeg päev         |__|__| 

  kuu         |__|__| 

  aasta |__|__|__|__| 

 

Aadressisiku nime täpsustus             
1  Jah      2  Ei 

   eesnimi ______________________ 

   perekonnanimi_________________ 

Põhjus_________________________

______________________________ 

______________________________ 

B. INFOALLIKAS: 
     4  Aadressisik 

  1  Leibkonnaliige        eesnimi ______________ perekonnanimi ________________ 

 2  Keegi muu   ______________________________ 
 3  Puudus 
KONTAKTTELEFON  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                                          

C. KONTAKTEERUMINE Kontaktkirja saatmise         päev |__|__| kuu |__|__| 

 Aadressisik kontakteerus       1  Jah 2  Ei 

 Kontakteerumise viis                1  Telefon  2  E-post 3  Kiri 4  Muu______________ 
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D. KONTAKTEERUMISE KÄIK 
Kuu-    Kella-  Kontaktivõtu viis: 
päev    aeg             1 — külastus 
 _     2 — telefonikõne          Otsimise käigu kirjeldus                               Kood 
                                  3 — isiklik kontakt telefoni või Interneti teel 
                                  4 — muu 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__ 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 

_______  _______ |__| __________________________________________________________  |__|__|__|__| 
 

F. OTSIMISE TULEMUS 
 
1300 — Aadressisik elab antud aadressil 
22xx — Aadressisik on surnud   
22xx — Aadressisik välismaal (vähemalt aasta) 
22xx — Tundmatu, aadressi ei teata 
 

1310 — Aadressisik ajutiselt eemal (alla 1 aasta), tema 
leibkond elab antud aadressil      

1330 — Lahkunud küsitluspiirkonnast, uus aadress teada

2250 — Aadressisiku leibkonnas ei ela tööealisi isikuid   

 
 

P. HINNANG  RESPONDENDI  EDASPIDISELE  OSALEMISELE  UURINGUS  
1 — Kindlasti ei osale tulevikus                                                   4 — Osaleb tulevikus 
2 — Tõenäoliselt ei osale tulevikus                                             8 — Ei tea (ei olnud kontakti) 
3 — Võib-olla võib tulevikus osaleda 
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F. OTSIMISE TULEMUS                                 |__|__|__|__| 

G. LÕPPTULEMUS                                                                                                                            |__|__|__|__| 

Mooduli  T tulemus Täitmine                           1  Jah         2  Ei (selgitus osas D)  |__|__|__|__| 

Intervjuu toimumise (alustamise) aeg (päev; kuu)                                                                         |__|__||__|__| 

Lõpetamise aeg (katkestamise korral) (päev; kuu)                                                                           |__|__||__|__|

15-aastaste ja vanemate leibkonnaliikmete arv aadressisiku leibkonnas                                            |__|__| 
 

L. AADRESSISIKU ELAMU TÜÜP 

1 — Talu                                                                                        7 — (Üli)õpilaselamu 
2 — Ühepereelamu                                                                       8 — Pensionäride (vanurite) sotsiaalmaja 
3 — Kahepereelamu                                                                     9 — Haagis või paat 
4 — Ridaelamu                                                                            10 — Muu_______________________ 
5 — Korter muuks otstarbeks ehitatud majas                              88 — Ei tea 
6 — Korterelamu                                                                          99 — Võimatu vastata 

 

M. PIIRKONNA ELAMUTE SEISUKORRA HINNANG 
1 — Väga heas seisukorras 
2 — Heas seisukorras 
3 — Täiesti rahuldavas seisukorras 
4 — Halvas seisukorras 
5 — Väga halvas seisukorras 

 

N. KUIVÕRD TAVALINE ON, ET PIIRKOND ON  
    RISUSTATUD, SEAL VEDELEB RISU VÕI PRAHTI?  

1 — Väga tavaline 
2 — Üsna tavaline 
3 — Ei ole tavaline 
4 — Ei ole üldse tavaline 

 

O. KUIVÕRD TAVALINE ON PIIRKONNAS VANDALISM, 
     GRAFITI VÕI MUU TAHTLIK OMANDI 
      KAHJUSTAMINE?  

1 — Väga tavaline 
2 — Üsna tavaline 
3 — Ei ole tavaline 

       4 — Ei ole üldse tavaline 

H. KÜSITLUSKEEL (ainult küsitluse toimumisel)      1 — Eesti      2 — Vene      3 — Muu__________________ 
 

I. KASUTATUD SÕIDUKI LIIK 
1 — Isiklik sõiduauto 3 — Jalgratas       
2 — Ühissõiduk   a — kuupilet  4 — Ei kasutanud sõidukit 
 b — sõidutalong 
 c — bussi-/rongipilet 
 d — tasuta sõit  
 

K. KÜSITLEJA/KÜSITLUSPIIRKONNA VAHETUS   
Küsitleja vahetus:  1  Jah |__|__|__| 2  Ei 
Küsitluspiirkonna vahetus    1  Jah |__|__|__|__| 2  Ei    

 

Väljalangemise aktsepteeris _______________[Ekspertgrupi juht]          päev |__|__| kuu |__|__| 
 

Küsitleja allkiri _______________  päev |__|__| kuu |__|__| 

  Instruktor_________________ Instruktori allkiri _____________ päev |__|__| kuu |__|__|



       

Euroopa Sotsiaaluuring  2004  protokolli  täitmise juhend  
 

NB! PROTOKOLL TÄIDETAKSE IGA AADRESSISIKU KOHTA.  
 
Leibkonna kood: kirjutatakse valimis antud 4 kohaline valimi number – saadakse valiminimekirjast   

Mitmes protokoll täidab instruktor. 

Küsitluspiirkond : küsitluspiirkonna tähis (näit. RP65)   

Instruktori tööpiirkond: piirkonna number (1 – 6). 

Küsitleja number:  

Maakond: leibkonna aadressi valimijärgne maakond. 

Küsitlusprotokolli /  Väljalangemisprotokolli  järel olevad kastid täidab instruktor.  

NB! Olenevalt protokollist, tõmmake ring ümber  numbrile küsitlusprotokolli või väljalangemisprotokolli ees.  
Osa I: märgitakse valimist A, B või C.  
Moodul: vastavalt sellele, kas antud leibkonna uuringumaterjalidele on lisatud mingi muu küsitlus, tõmmake ring 
ümber kas 1 (Jah) või 2 (Ei). Teave valimist.  
 
OSA A  Aadressisiku aadress ja aadressisiku andmed 
 
Aadress täita valimi nimekirjas olevate andmete alusel 

  
Protokolli rida Veergude nimetus valimis 

tänav/talu, maja, korter Tänav/talu, maja, krt 

asula/küla Asula/küla (kood 4 kohta) 

linn/alev/vald linn/alev/vald (kood 3 kohta) 

maakond Maakond (kood 2 kohta, va. Tallinn) 

Aadressi märkimisel valiminimekirjas ja protokollis (missugusele reale) lähtutakse asulakoodidest 
(mitmekohaline kood klassifikaatoris antud haldusüksusel on). 

Reale asula/küla kirjutatakse neljakohalise koodiga haldusüksuse  nimetus.  
Aadressi täpsustus  aadress ei ole muutunud, tõmmatakse ring ümber numbrile 2 (Ei) 
  on muutunud,  tõmmatakse ring ümber numbrile 1 (Jah):  

  - kirjutatakse sama nimetusega reale  

  - respondendi uus aadress  

  - kui muutus ainult osa aadressist, siis ainult muutunud osa 

 Põhjus  - täidetakse ainult siis, kui respondendi aadress on muutunud  
  - kirjutatakse, mis on respondendi aadressi muutumise põhjus  
Sugu. aadressisiku sugu 
Sünniaeg: aadressisiku sünniaeg (märgitakse päev, kuu, aasta), valimist kuu ja aasta.  

 Päev saadakse teada küsitluse toimumisel  (väljalangemisprotokollides jääb tühjaks) 



   23.09.04 

. 5

Aadressisiku nime täpsustus – märgitakse, kas aadressisiku nimi on muutunud: 1 (Jah); 2 (Ei). 

 Kui nimi on muutunud, kirjutatakse uus 

  eesnimi  

  perekonnanimi   
Põhjus : kirjutatakse nime muutumise põhjus   

OSA B  Infoallikas  
Märgitakse , kes oli see isik, kellelt saadi informatsiooni aadressisiku kohta. 

Aadressisik: märgitakse, kui kontakt oli aadressisikuga.(küsitlusprotokollide puhul saab infoallikas olla 
ainult aadressisik)  

Leibkonnaliige: märgitakse, kui isik, kellelt saadi infot, kuulub aadressisiku leibkonda  

Keegi muu: märgitakse, kui infot saadi kelleltki, kes  
• ei kuulu aadressisiku leibkonda. Kirjutatakse, kes see oli (n naaber, majaelanik, postiljon vm) 

Informatsioon puudus: märgitakse kui mitte kelleltki ei olnud võimalik aadressisiku kohta infot saada.  

Konttakttelefon: märgitakse ainult aadressisiku telefon.  
 
OSA C  Kontakteerumine 

Kontaktkirja saatmise kuupäev – teave kuupäeva kohta saadakse “pommi” graafikust.  
Leibkond kontakteerus – märgitakse 1 (Jah) või 2 (Ei).  

Kontakteerumisena mõistetakse siin ainult seda kontaktivõttu, mille algatas respondent peale 
kontaktkirja saamist (kiri on saadetud statistikaametist, teavitab respondenti valimisse sattumisest ja 
sisaldab uuringu lühitutvustust. Kirjale on lisatud küsitleja nimi ning telefoninumber)  

 
Kontakteerumise viis – märgitakse ainult siis, kui leibkond kontakteerus.  
 

Osa D  Kontakteerumise käik 

Kuupäev    kirjutatakse kõik kuupäevad, millal respondendiga kontakti püüti võtta või võeti, või millal 
respondent ise kontakti võttis. Ka esimene reageerimine kontaktkirjale pannakse kirja. 

Kellaaeg    kirjutatakse iga kontakti alguse kellaaeg. 

Kontaktivõtu viis   märgitakse vastavalt viisile number: 1 - külastus; 2 - telefon; 3 - muu. “Muu” tuleb alati 
panna kirja, missugune kontakt see oli.  

Otsimise käigu kirjeldus – kirjutatakse iga kontakti kohta eraldi, mida selle käigus tehti, kellega 
kontakteeruti, kust ja missugust infot saadi, millega kontakt lõppes. Kirjeldus peab olema niisugune, et 
järgmisel etapil oleks võimalik kodeerida.  
Siia kirjutatakse vajadusel ka mooduli (T) mittetäitmise põhjus. 

OSA P Hinnang respondendi edaspidisele osalemisele uuringus 

Küsitleja subjektiivne hinnang. Prognoositakse aadressisiku käitumist tulevikus, kuivõrd võib eeldada, et ta 
sama uuringu järgmisel etapil on nõus osalema..  
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OSA F  Otsimise tulemus Teise lehekülje alumises osa kastis F 
 
• märgitakse, millega lõppes leibkonna otsimine. (tõmmatakse ring ümber koodi, mis väljendab tulemust kõige 

täpsemalt). 

Koodid, mis lõpevad X või XX, kodeerib edasi instruktor. Halliga kirjutatud koode ei kasutata!  

 
F Otsimise tulemus  Kolmanda lehekülje alguses (kood) – täidab instruktor 

NB! Küsitleja ei kirjuta koode osades F ja G. (need osad on halli taustaga) 
 
OSA G Lõpptulemus  
 

Küsitleja täidab read: 

• Mooduli tulemus: kui moodul oli uuringu juures  

   1 Jah – moodul täideti; 2 Ei – Moodul täitmata (põhjus kirjutatakse osasse 

D) 

• Intervjuu toimumise aeg : päev, kuu 
B!   OSAD L, M, N, JA O TÄIDETAKSE TUGINEDES KÜSITLEJA SUBJEKTIIVSELE HINNANGULE.  

EI KÜSITA RESPONDENDILT! 
OSAD L ,M, N ja O JÄÄVAD TÄITMATA, KUI RESPONDENT ON SIIRDUNUD MUJALE ELAMA. 
 
OSA L RESPONDENDI ELAMU TÜÜP 
Küsitleja hinnang. Märgitakse, missugust tüüpi elamus respondent elab.  
 
OSA M. PIIRKONNA ELAMUTE SEISUNDI HINNANG 
Küsitleja subjektiivne hinnang. Hinnatakse respondendi elupiirkonna elamute üldist seisundit 
 
OSAD N ja O 
Küsitleja subjektiivne hinnang. Hinnatakse, kuivõrd respondendi elupiirkond on risustatud ja kuivõrd 
seal esineb tahtlikku vara kahjustamist vandalismi, grafiti või muul viisil. 
 
OSA H Küsitluskeel  

Täidetakse ainult küsitlusprotokollides.  
OSA G  Kasutatud sõiduki liik 

Vastavalt kasutatud sõidu liigile tõmmata ring ümber numbrile.  
Ühissõiduki kasutamise puhul ka tähele lunastatud sõidudokumendi ees. 

OSA K Küsitleja /küsitluspiirkonna vahetus  
 Täidab instruktor 
 

         Ange Uudelt 
         Tel. 6259254 

 


