ELANIKKONNA VALMISOLEK E-LOENDUSEKS 2005
Sissejuhatus
Rahva ja eluruumide loendus on territooriumi kõigi elanike ja eluruumide üheaegne ja ühetaoline
ülelugemine, mille eesmärk on saada kvaliteetne info rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise
ning eluruumide ja elamistingimuste kohta.
Üldjuhul korraldatakse loendus iga kümne aasta tagant. Viimane loendus toimus Eestis 2000. aasta
märtsis ja selle tulemusi kasutatakse rahvastikuprognooside, eri valdkondade arengukavade ja
planeeringute koostamisel.
2005. aasta augustis alustasime rahvastikustatistika osakonnas uue loenduse planeerimisega. Selle
läbiviimiseks kaalume traditsioonilise korralduse kõrval (PAPI intervjuua) ka uute tehniliste lahenduste
kasutusele võtmist. Võimalike variantidena kaalume intervjuud süle- või pihuarvutitega ja võimalust
küsimustik interneti kaudu ise täita.
Kui süle- või pihuarvutite kasutusele võtmise määrab maksumus, siis interneti võimaluste kaalumine
eeldab lisaks inimeste valmisolekut täita loenduse küsimustik ise.
Eesti elanikud on kiiresti omaks võtnud hulga e- teenuseid (internetipank, e- maksuamet, e-valimised
jmt). Samas ei saa eeldada, et näiteks kõik e-maksuameti kasutajad sooviksid täita loenduse
küsimustikku, sest erinevalt tuludeklaratsiooni täitmisest, mille järel saab tagasi enammakstud
tulumaksu, pole loenduse küsimustiku täitmine täitjale otse rahaliselt kasulik.
Et testida elanikkonna üldist hoiakut ja valmisolekut e-loendusel osaleda, tellisime arvamusuuringu.
Turu-uuringute AS korraldas 2005. aasta 16. septembrist 4. oktoobrini 2005 küsitluse, millesse olid
lisatud ka küsimused inimeste suhtumise kohta e- loendusse. Uuringus kasutati personaalintervjuu
meetodit vastajate kodudes.
Turu-uuringute ASi omnibuss-uuringute üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi elanikud vanuses 15–
74 aastat, kokku 1 048 579 inimest (Statistikaamet, 01.01.2004).
Planeeritud valimi suurus oli 1000 vastajat, kokku vastas 982 inimest.
Valimi moodustamisel kasutatakse üldkogumi proportsionaalset mudelit maakondade ja asulatüüpide
lõikes (100 valimipunkti), igas valimipunktis kasutati vastaja leidmisel tõenäosuslikku juhuvalikut.
Sellisel meetodil moodustatud valimit võib hinnata üldkogumit proportsionaalselt esindavaks valimiks.
Hinnangute täpsuse tõstmiseks kaaluti tulemusi soo, vanuse ja elukoha tüübi järgi.

TULEMUSED
1. Suhtumine e-loendusse
KÜSIMUS: Rahva- ja eluruumide loendus on elanikkonna kõikne ja kohustuslik küsitlus, millega
kogutakse andmeid rahvaarvu, rahvastiku koostise ja paiknemise ning eluruumide kohta. Selle
tulemused on aluseks erinevate valdkondade arengukavade ja planeeringute koostamisel.
Traditsioonilise loenduse kõrval on arutusel e- loenduse korraldamine. See tähendab, et elanikel on
võimalus täita loendusküsimustik interneti teel.

a

PAPI — paberi-pliiatsi abil läbiviidav intervjuu. Küsitleja läheb vastaja juurde koju ning täidab küsimustiku.
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Kuidas suhtuksite Teie e-loenduse korraldamisse
(n=982, N=1 048 5793,1%)?
Toetan täielikult
Üldiselt toetan
Pigem olen vastu
Olen täielikult vastu
Ei oska öelda

24 %
44 %
13 %
6%
13 %

251 659
461 375
136 315
62 915
136 315

Toetus e-loendusele oli oluliselt seotud vastajate vanusega, mis omakorda oli korrelatsioonis interneti
kasutamisega (vaata joonist 1). Internetti kasutas omnibuss-uuringu andmetel 53% küsitletutest. Eloendust pooldas neist täielikult 31% ja üldiselt toetas 49%.
Positiivsemalt olid häälestatud noored (15–39aastased), naised, kõrgharidusega ja inimesed, kelle
leibkonnas ühe pereliikme kohta sissetulek kuus on rohkem kui 6000 krooni. Suhtumine oli toetavam
ka lastega peredel, kellest 30% toetas täielikult ning 47% üldiselt toetas e-loenduse korraldamist.

Joonis 1. E-loenduse pooldajad
(% kõikidest vastajatest, n=982, N=1 048 579 )
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2. Eelistatum loenduse küsimustikule vastamise viis
Eestis on loendatavatelt andmed saadud personaalintervjuu vormis — loendaja on läinud küsitletava
juurde koju ning täitnud isikut, leibkonda ja eluruume käsitlevad loenduslehed.
Lisaks personaalintervjuule on loenduse läbiviimisel
kasutuses iseloendamine —. inimestele
saadetakse küsimustik koju ja palutakse see ise täita ning hiljem kogub loendaja loenduslehed kokku.b
Iseloendamine eeldab elanike suuremat valmidust ning koostööd, samas peab mitu uuringut
isetäidetud loendusküsimustikke kvaliteetsemaks kui vahendatud infoga küsimustikke.
KÜSIMUS: Oletagem, et järgmisel loendusel tekkiks traditsioonilise loendamise kõrvale (küsitleja tuleb
teile koju) ka ise interneti teel loendusküsimustiku täitmise võimalus.

b

Iseloendamise viise on erinevaid: loenduslehed saadetakse postiga koju ja hiljem loendaja korjab need kokku; loendaja viib
loenduslehed ja hiljem korjab need kokku; loenduslehed viiakse koju ning pärast vastaja saadab need tagasi.
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Millist võimalust Teie kasutaksite? n=982, N=1 048 5793,1%
Kindlasti ootaksite loendajat enda juurde koju
Pigem vastaksite loendaja küsimustele, kui ise
internetis küsimustikku täidaksite
Pigem täidaksite küsimustiku internetis, kui vastaksite
loendaja küsimustele
Kindlasti täidaksite küsimustiku internetis
Muu võimalus (täpsustage)
Ei oska öelda

30%
22%

314 574
230 687

24%

251 659

17%
0
7%

178 259
73 400

Loenduse küsimustiku täitmisel oli eelistatum traditsiooniline küsitlus, mida eelistas kolmandik
elanikkonnast. Eelistus oli sarnaselt üldisele hoiakule seotud interneti kasutamise, hariduse ja
vanusega (vaata joonist 2). Nooremad, kõrgema hariduse ja internetti kasutavad elanikud eelistasid
end ise loendada. Samuti oli keskmisest enam iseloendajaid suuremates linnades ja Kesk-Eestis ning
perekondades, kus oli alla 18astaseid lapsi — neist ligi veerand (23%) täidaks kindlasti küsimustiku
internetis.
Keskmisest enam oli isetäitjaid ka inimeste hulgas, kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus
ületas 4000 krooni.

Kokkuvõte
Elanikkonna e-loenduseks valmisoleku testist saab teha järeldused:







Võimalus ennast ise loendada võetakse tõenäoliselt elanike seas hästi vastu, sest suhtumine
olipositiivne; neljandik toetas mõtet täielikult ning ainult 6% oli sellele täiesti vastu.
Suhtumine oli positiivsem noorematel (20–49aastased), naistel, mitte-eestlastel,
kõrgharidusega lastega perekonnas elavatel, internetti kasutavatel ja keskmisest rikkamatel
inimestel (need, kes teenisid üle 6000 krooni pereliikme kohta kuus).
Piirkonniti eristub Lõuna-Eesti, kus oldi e-loenduse korraldamise suhtes kriitilisemad. Seda
võib seletada ühelt poolt elanike vanusstruktuuriga, aga samuti ka interneti üldise
kättesaadavusega.
Valmisolek ennast ise loendada oli keskmisest suurem noortel (15–39aastased), lastega
peredel, interneti kasutajatel, kõrgharidusega ja keskmisest rikkamatel inimestel.
Iseloendamine oli eelistatum Tallinna, Ida-Viru maakonna, Lääne-Eesti elanike ja linnaelanike
seas. Tõenäoliselt on sellel mitu põhjust. Lisaks mugavusele võib olla oluline ka see, et ei
soovita loendajat endale koju kuritegevuse kartuses.
Traditsioonilist loendust eelistasid vanemad ja üksikud inimesed: ligi 60% üle 60aastastest
ootaks kindlasti endale loendajat koju, 46% üksikutest ootas kindlasti endale loendajat koju.

Kuna üldine hoiak e-loenduse suhtes oli positiivne, siis võiks seda kaaluda ühe võimalusena
teiste tehniliste lahenduste kõrval. Uuringu andmetel oleks olnud valmis ennast ise internetis
loendama ligikaudu 178 200 inimest.
E-loendusega saaksime tagada parema kaetuse sihtrühmades, keda reeglina on raskem
loendada kodudes (nooremad, mobiilsed inimesed). Samuti võime oletada, et e-loenduses
osalejate arv suureneb; suureneb interneti kasutajate sihtrühmc ja üldine e- teenuste kasutus:
tekib harjumus — näiteks lisaks e-maksuametile on käivitunud ka e-valimised.

c

Märtsis 2005 kasutas internetti 15–74-aastastest eestimaalastest 531 000. Internetiühenduse laialdane levik kodudes on
tõstnud ka interneti kasutamise aktiivsust. 44% interneti kasutajatest veedab aega internetis igapäevaselt. Viimase aasta jooksul
on interneti kasutajate seas suurenenud naiste osakaal, samuti on kasutajaskonda lisandunud rohkelt inimesi vanuses 25–49
aastat, keskharidusega inimesi ning väiksemate linnade ja maa-asulate elanikke.
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Joonis 2. E-loenduse potentsiaalne kasutajad
(% kõikidest vastajatest, n=982, N=1 048 579 )
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