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• 10.30 -10.50 Rahva-ja eluruumide loendus 2021 korraldus, 
Liina Osila (projektijuht)

• 10.50 -11.20 Rahva-ja eluruumide loendusel kogutavad 
tunnused ja tulemuste avaldamine, Terje Trasberg (rahvastiku 
tiimi juht ja juhtivanalüütik)

• 11.20 – 11.30 Küsimused ja arutelu

TÄNANE PÄEVAKAVA
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• Ainus uuring, mis annab meile pildi Eesti elust 
ühel ajahetkel – kes siin elavad, kus nad 
elavad, millistes tingimustes. 

• Rahvaloenduse andmed on andmed, mille 
alusel kujundatakse Eesti elu. 

Miks on rahvaloendust vaja?
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, 
rahva ja eluruumide loenduste kohta (EMPs kohaldatav tekst) ELT L 218, 
13.8.2008 on võimalik riigil valida alljärgnevate loendusmeetodite vahel:
1. tavapärane loendus; 
2. registripõhine loendus; 
3. tavapärase loenduse ja valikvaatluste kombinatsioon; 
4. registripõhiste loenduse ja valikvaatluste kombinatsioon; 
5. registripõhiste loenduse ja tavapäraste loenduse kombinatsioon;
6. registripõhiste loenduse, valikvaatluste ja tavapärase loenduse 

kombinatsioon
7. asjakohased uuringud vahelduvate valimitega (jadaloendused)

Võimalikud loendusmeetodid
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•Ühtne fikseeritud loendusmoment; 
•Ühesugused küsimused kõigile 

loendatavatele;
•Loendatava kogumi kõikne kaetus; 
•Loenduste toimumise regulaarsus

RAHVALOENDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED
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Üldinfo

• Kõik Euroopa riigid teevad 2021. 
aastal loenduse (EU määrus)

• Eesti on valinud 
loendusmomendiks                    
31. detsember 2021 00:00

• Kindlad loendustunnused 
kõikides Euroopa riikides

• Teadlaste ja ministeeriumide 
soovil siseriikliku vajaduse jaoks 
andmete kogumine

Isikud

Leibkonnad,
perekonnad

Eluruumid
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• Küsitluse eesmärk on koguda elanike kohta riigisiseselt olulist infot, mida 
registrites ei leidu. Samuti kogutakse andmetöötluseks, andmekvaliteedi 
hindamiseks ja rände statistika jaoks vajalikku infot. 

Valikuuring
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Kellelt küsitakse?

• Juhuvalikuga 41 000 aadressi
• KOV tasemel oleks näitajate 

viga väiksem kui 5%
• ~25% neist on tühjad
• Neil aadressidel elavatele 

inimestele on vastamine 
KOHUSTUSLIK.

• Veebis saavad vabatahtlikult 
vastata kõik
• Parandavad andmete täpsust 

Kõikide osalejate vastused lähevad arvesse!
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• Enne uuringut moodustatakse aadresside põhjal juhuvalim kihtide ehk KOV-de
kaupa (sh Tallinna puhul kõik linnaosad), mida on kokku 82 tükki.

• Valimi moodustamise alused:

• Väikesaared (M < 2000 elanikku) – (Muhu, Kihnu, Ruhnu, Vormsi) kõik elanikud
• KOVid elanike arvuga 2001 < M < 20 000 – 300 asustatud aadressi
• KOVid elanike arvuga 20 001 < M < 50 000 – 500 asustatud aadressi
• KOVid elanike arvuga 50 001 < M < 100 000 (ka Tartu) – 800 asustatud 

aadressi
• Tallinna linnaosad eraldi 500 asustatud aadressi igast linnaosast.

• Valimisse ei kuulu üle 20 elanikuga institutsioonid.
• 2020a seisuga KOKKU 40 838 aadressi sh 29 970 asustatud eluruumi ja umbes 

61 260 inimest

Kuidas valitakse kohustuslikud aadressid?
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• Valikuuring viiakse läbi veebis 28.12.2021-15.01.2022;

• Telefoni teel ja näost näkku 22.01.2022-20.02.2022 (NB! Ainult 
nendega, kes elavad valimiaadressidel ja kes mingil põhjusel ei 
saanud veebis vastata)

Valikuuringu läbiviimine
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E-rahvastikuregister          logi sisse         Minu andmed 
rahvastikuregistris:

• Elukoht (saab lisada mitu aadressi)

• Kontaktandmed (e-mail ja telefon)

• Rahvus 

• Emakeel 

• Haridustase;

Koostöö koht KOV-idega: Kellel pole ID kaardi paroole või Smart
ID-d või Mobiil-ID, siis võimalik andmeid uuendada kohalikus 
omavalitsuses. 

Andmete uuendamine rahvastikuregistris
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Levitada infot omakanalites, et rahva-ja eluruumide loendus sh 
küsitlus on üsna varsti toimumas ning kuidas selleks valmistuda 
ja kuidas osaleda

53% teadlikud, et tuleks registriandmed enne üle vaadata

86% on valmis rahvastikuregistris oma andmed uuendama; 
peamine takistus on interneti kasutamise võimaluse puudumine 
või oskuse puudumine registriandmeid uuendada (eriti 65+ 
vanuserühmas (34%)

14% külastanud rahvastikuregistrit, 17% ehitisregistrit

71% eelistab internetis vastata, 18% telefoni teel (65+ 
vanuserühmas vastavalt 35% ja 47%)

KOOSTÖÖ KOV-idega



1
4

• Rahvaloendus on kõigile kohustuslik  - kõik 
loetakse üle.

• Rahvaloenduse küsitlus on kohustuslik vaid 
valikuuringu valimile. 

• Küsitlus on avatud ka ülejäänud elanikkonnale, 
nad on oodatud veebis vastama.

Kas rahvaloendus on kohustuslik?
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• Kui elad küsitluse valimiaadressil, siis on sinu 
jaoks vastamine kohustuslik (lähtudes riikliku 
statistika seadusest)

• Vastamata jätmise eest trahvi ei tehta
• Iga inimese vastutus, et meil oleksid 

kvaliteetsed andmed, mille alusel saavad 
poliitikakujundajad teha meie kõigi igapäevaelu 
mõjutavaid otsuseid.

Mis saab kui ma kuulun küsitluse valimisse, aga ei soovi 
vastata?
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AITÄH TEILE!
Liina Osila
Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht
liina.osila@stat.ee

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

mailto:liina.osila@stat.ee
http://www.stat.ee/
https://rahvaloendus.ee/

