KÜSITLUSJUHEND

HEA KÜSITLEJA,

Teie töö selle uuringu läbiviimisel on otsustava tähtsusega uuringu edukuse tagamisel.
Selle uuringu järgi antakse Euroopas hinnang kõigile Eestis tehtavatele uuringutele.
Sellepärast on äärmiselt tähtis, et kõik valimis olevad inimesed vastaksid küsimustele.
Selle tulemuse saavutamine sõltub Teie tarkusest küsitlejana.
Oleme veendunud, et olete selle töö tegemisel professionaalne ja edukas. See leht on
abiks ja annab vastused mõnedele küsimustele, mis võivad uuringu jooksul ette tulla
Dr Mare Ainsaar (Tartu Ülikool, uuringu koordinaator Eestis)

MIS UURING SEE ON JA KELLELE?
Sarnane uuring viiakse samaaegselt läbi veel 21 Euroopa riigis. Eestis viiakse uuringut läbi
juba kolmandat korda. Uuring käsitleb paljusid eluvaldkondi alates õnnest ja rahulolust ning
lõpetades laste kasvatamisega. Uuring on mõeldud ühiskondade arengu ja inimeste käitumise
uurimiseks. 2008. aasta uuringut rahastavad Teadus- ja haridusministeerium ja Riigikantselei.
Uuringu kõrget taset näitab fakt, et Euroopa Liidus on uuring saanud kõrgeima teadusliku
autasu - Descartes preemia. Täpsemat informatsiooni senistest uuringu tulemustest, mis
käivad Eesti kohta, saate vaadata näiteks http://www.so.ut.ee/355545.
Eestis korraldab uuringu läbiviimist Tartu Ülikool koostöös AS Turu-uuringutega.

MIKS JUST SEDA INIMEST KÜSITLETAKSE!
Inimesed on sattunud uuringusse juhuvalikuga Eesti rahvastikuregistrist. Uuringu
rahvusvaheline metoodika näeb ette, et kui inimene on sattunud valimisse, siis ei saa
teda mitte keegi selles uuringus asendada. Seetõttu on uuringu õnnestumiseks väga
oluline, et kõik valimisse sattunud inimesed osaleksid uuringus.
Eestis vastab uuringule kokku 1700 15aastast ja vanemat inimest. Kõik nad on saanud
eelteavituse kirja teel.

KUIDAS SAADA INIMESEGA KÕIGE PAREMINI KONTAKTI
Rahvusvahelised soovitused näevad ette, et
• Esimene kontakt peab olema kindlasti positiivne, et inimene ei keelduks uuringust
täiesti.

•
•
•
•

Inimese külastamiseks leidke sobiv aeg. Kui on tegemist vanema inimesega võib
sobivaks osutuda ka tööpäev, aga enamuse töötavate, õppivate inimeste jaoks on parim
aeg nädalavahetus või hilisem õhtupoolik.
Kui Teil ei ole õnnestunud inimest kätte saada, küsige tema kohta informatsiooni
naabritelt, mööduvatelt inimestelt, see võib olla suur ajavõit.
Juhul kui te ei ole inimesega kontakti saanud juba kahel korral, tehke ajaliselt pikem
vahe (2 nädalat), enne kui külastate inimest uuesti. Võimalik, et inimene on vahepeal
puhkuselt või komandeeringust tagasi tulnud.
Tehke vähemalt 4 külastust, enne kui kontakti saamisest loobute.

KUI KAUA KÜSITLUS KESTAB?
• Küsimustele vastamine võtab kokku aega 1 h 20 min, Sellest intervjuu osa on 60-80
minutit.

KONFIDENTSIAALSUS
Küsitleja ametieetika nõuab, et ta ei tohi tööga seotud informatsiooni edastada mitte kellelegi
(ka kodustele mitte). Võite vastajatele kinnitada, et kõik isikuandmed kustutatakse
andmebaasist ning uuringu läbiviijad tagavad vastajatele konfidentsiaalsuse. Kogutud
andmeid kasutatakse ainult üldistatult, ühegi isiku andmeid ei vaadelda eraldi.

KÜSIMUSED …
• Püüavad teada saada inimeste hoiakuid ja rahulolu, seega pole enamuse küsimuste
puhul tegemist ei õigete ega valede vastustega.
• Andke inimestele aega ISE vastata ning ärge suunake teda.
• Kuid ärge jääge ka maailma asjade üle arutama, et ikka küsitlusega lõpule jõuda.

HARIDUSE KÜSIMUSED ANKEEDIS
….. Küsimused F6-F6d on spetsiaalselt Eestile välja töötatud ning neile vastates tuleb olla
väga täpne. F 36 ja F49 puhul peaks lähtuma kahtluste puhul põhimõttest
Lõpetamata algharidus – ei oska kirjutada ega lugeda, pole saanud süstemaatilist haridust
Algharidus – alla 6 klassi
Põhiharidus – 6-9 klassi
Keskharidus, kutseharidus pärast põhihariduse omandamist = umbes 10-13 aastat kokku,
lõpetas põhihariduse ja õppis veel mõnda kutset, aga mitte ülikoolis , või sai keskhariduse ja
ei õppinud enam kuskil mujal
Keskkoolijärgne haridus, kuid mitte kõrgharidus = lõpetas keskkooli ja õppis veel kuskil
koolis, aga mitte kõrgkoolis
Lõpetamata kõrgharidus, bakalaureus – on ülikoolis käinud, aga mitte enam kui 3 aastat ja
vastava tunnistuse saanud
Viis aastat kõrgharidust, magistriõpe, doktoriõpe, kandidaat jne – enam kui viis aastat
kõrgharidust ja selle kohta ka vastav tõend
SKAALAD ANKEEDIS - mõnes kohas algavad vastamise skaalad 0-st või 00-st. See on nii
teadlikult tehtud ja sel juhul märkigegi kõige madalam vastus "0" või "00".

ANKEET, MIDA VASTAJA ISE TÄIDAB
Vastaja küll täidab ankeedi ise, kuid rõhutage, et nad siiski annaksid tabelites vastuse IGALE
REALE. Te võite seda ka kontrollida.
AADRESSI MEETOD
Küsitlemine aadressi meetodil tähendab, et küsitleda tuleb täpselt seda isikut, kelle nimi on
Teile saadetud nimekirjas. Kordusvisiite tuleb teha vähemalt 3 (kokku 4 kontaktivõtu katset).
Kui nimekirjas on vastaja telefon, võite helistada intervjuu aja kokkuleppimiseks - ka see
kõne läheb kontaktivõtuna arvesse. Kui selgub, et vastaja on ära kolinud, püüdke naabritelt
välja selgitada tema uus aadress ka juhul, kui see on mõnes teises Eesti linnas. Edastage see
info oma piirkonna juhile Turu-uuringutes.
LISA-ANKEEDID ISESEISVAKS TÄITMISEKS
Põhi-intervjuu tuleb läbi viia silmast-silma meetodil. Lisaks sellele on vastajale veel 2
lisaankeeti, mida nad täidavad iseseisvalt. Andke vastajale esimesena suurem ankeet, seejärel
väike ankeet ümbrikus. Viimane puudutab seksuaalteemasid ja on vabatahtlik. Viimase
ankeedi (seksuaalteemalise) saavad vastajad panna ümbrikusse ja kinni kleepida.
Kuni vastaja täidab lisa-ankeete, saate teie täita põhiankeedi lõpus olevat "Küsitleja osa" ning
küsitlusaruannet selle visiidi kohta.
Peale intervjuu läbiviimist palume küsida ka vastaja telefoni number - see on järelkontrolli
eesmärgil ning tuleb märkida küsitlusaruandesse.
Peale intervjuud koju jõudes palun märkige KINDLASTI vastaja ID number ka lisaankeetidele (ärge tehke seda vastaja juuresolekul). Siis saame vastused kokku viia.
NB! Palun pange mõlemad isetäidetavad ankeedid ja küsitlusaruanne põhiankeedi vahele.

KÜSITLUSARUANNE
Aruanne selle töö puhul erineb meie tavapärasest. Iga nimekirjas oleva vastaja kohta tuleb
täita eraldi küsitlusaruande leht (ka siis, kui intervjuud ei toimunud). Märkida tuleb iga
külastuse või telefonikõne tulemus järgnevalt:
• esmalt märkige lehele vastaja ID number (nimekirjast), seejärel nimi ja ka telefoni
number juhul, kui viisite intervjuu läbi.
• seejärel täitke esimeses tabelis veerud 1-5 (numbrid ja vastuste variandid on tabeli
päises)
• vastavalt visiidi tulemusele liikuge uue tabeli juurde (suunamine on tabeli all)
• täitke ka visiidi tulemuse tabel juhul, kui intervjuu ei toimunud, eraldi keeldumise
põhjuste tabel, andke hinnang, kas keeldumine on lõplik ning põhjus juhul, kui aadress
ei kehti
• viimasena palume teil täita tabel ümbruskonna kohta
Vastuse: "vastaja Eestist ära kolinud" võib märkida vaid siis, kui ta viibib seal enam kui 3
kuud ning teda pole võimalik küsitlusperioodil kätte saada.

EDU TEILE JA LOODAME PÕNEVAID TULEMUSI!

