Statistikaprogrammi koostamisse kaasatuse uuring
Statistikaamet korraldas 13. aprillist kuni 14. maini 2009 uuringu nende riikliku statistika põhitarbijate*
seas, kellelt Statistikaamet küsib igal aastal ettepanekuid riiklike statistiliste vaatluste (RSV) kava
koostamiseks ja täiendamiseks.
Uuringu eesmärk oli saada riikliku statistika põhitarbijatelt tagasisidet senise protsessi kohta, et muuta
vaatluste kava koostamist efektiivsemaks ja tarbijale mugavamaks.
Uuringu tegemiseks kasutati veebipõhist küsimustikku. Ankeet sisaldas kuus küsimust ning võimaluse
vabas vormis selgitusi lisada ja ettepanekuid teha. Veebiankeet asub aadressil http://www.stat.ee/vku.
Teavituskiri palvega täita väike küsimustik saadeti e-posti teel 137 põhitarbija üldaadressile või
teadaolevale kontaktisikule. Saadeti ka meeldetuletuskiri.
Vastamisaktiivsus oli tagasihoidlik — laekus 16 täidetud ankeeti (vt tabel), sh ühe vastaja (MTÜ)
vastused ei olnud asjakohased. Samapalju statistikatarbijaid esitas sel aastal vaatluste kohta
ettepanekuid. Ka varasematel aastatel on olnud ettepanekute tegijate arv 20 ringis.
Vaatamata vastajate vähesusele on uuringu tulemused siiski väga olulised, sest 2/3 vastajatest on
riigiasutused, kes on ka peamised riikliku statistika kasutajad.
Tarbijarühm
Ministeerium
Amet
Maavalitsus
Muu riigiasutus
Kohalik omavalitsus
Ettevõte
MTÜ
Kokku

Vastajate arv
3
3
2
2
1
1
(4) 3
(16) 15

Tulemuste kokkuvõte
Arvamused riikliku statistikaprogrammi koostamisse kaasamise ja tagasiside kohta on valdavalt
positiivsed.
2/3 vastanutest on teinud ettepanekuid riiklike statistiliste vaatluste kava täiendamiseks ja 1/3 ei ole,
sest neil ei ole olnud midagi välja pakkuda.
Suurem osa (80%) vastajatest peab võimalust riiklike statistiliste vaatluste kava koostamisel kaasa
rääkida väga heaks või pigem heaks. Vaid üks vastaja (MTÜ) väitis, et on teinud ettepanekuid, aga
nendega ei ole arvestatud. Enamik (2/3) vastajatest hindab positiivselt ka ettepanekute tegemise
protsessi üldiselt.
Kõige rohkem on neid tarbijaid, kes kasutavad riiklikku statistikat mitu korda nädalas (40%). Kolmandik
vastajatest kasutab statistikat paar korda kuus ja neljandik vastajatest harvem. Kõik ministeeriumid ja
ametid märkisid, et kasutavad Statistikaameti andmeid mitu korda nädalas.
Enamik statistikatarbijaid kavatseb ka edaspidi vaatluste kavasse ettepanekuid teha. Aktiivset koostööd
soovivad jätkata just need asutused, kes on varem ettepanekuid teinud ja on olnud sagedamad riikliku
statistika kasutajad. Neljandik vastajatest arvas, et ei soovi edaspidi vaatluste kavasse ettepanekuid
teha — tegemist on peamiselt nendega, kes kasutavad statistikat harvem ja kellel pole olnud ka varem
ettepanekuid.
Vastuste kommenteerimiseks oli ankeedis väli vabas vormis teksti jaoks, nii saadi ka mõned
konkreetsed soovid ja ettepanekud. Vaatluste kooskõlastamise protsessi kohta laekus sisulisi
ettepanekuid vähe, põhiliselt avaldati arvamust Statistikaameti väljundi kohta.
* Riiklike statistiliste vaatluste kava koostamiseks küsitakse ettepanekuid tarbijatelt, kes on aktiivsed statistika kasutajad ja/või
kelle tegevusel on ühiskonnale suurem mõju ning kes peavad seetõttu olema varustatud tööks vajaliku statistilise infoga
(riigiasutused, teadus- ja haridusasutused, omavalitsusliidud, tegevusalaliidud jt olulised statistikat tarbivad/tellivad asutused ja
ettevõtted).

