ELANIKKONNA VALMISOLEK E-LOENDUSEKS 2006
Sissejuhatus
2005. aasta sügisel tellis Statistikaamet esmakordselt avaliku arvamuse uuringu e-loendusest, et
teada saada elanikkonna üldine hoiak rahva ja eluruumide loenduse korraldamise kohta interneti
kaudu ning määratleda sihtrühmad, kes on huvitatud sellest, et ennast interneti abil ise loendada. Kui
ilmnes rahva üldiselt positiivne hoiak (65% toetas ideed) ning konsultateeritud teadlastega, otsustati
järgmisel loendusel võimaldada loendusküsimustiku täitmist internetis.
2006. aasta sügisel tellis Statistikaamet uuesti sarnase uuringu. Seekord seati eesmärgiks jälgida
toimunud muutusi elanikkonna üldises hoiakus ning iseloendamisest huvitatud sihtrühmades. Lisaks
sooviti ka kaardistada seoseid interneti kasutamises toimunud muutuste ja e-loenduse hoiakute vahel.
Võrreldes 2005. aasta kevadega oli 2006. aastal Eestis ligikaudu 65 000 internetikasutajat enam.a
2006. aasta kevadel kasutas Eesti 6–74aastastest elanikest internetti 60% ehk 713 000 inimest.
Interneti kasutamise levikut on soosinud kasutamisvõimaluste avardumine kodudes. 2006. aasta
alguses oli 39% kodus (ehk ligikaudu 224 000 perel) internetiühendus. Samuti kasutas internetti
rohkem vanemaealisi inimesi kui eelnenud aastal. Eesti 50–59aastastest kasutas internetti 43%,
samas kui 2005. aastal oli samas vanuses interneti kasutajaid oluliselt vähem — 29%. Interneti
kasutamise levikut vanemate inimeste hulgas toetab eeskätt internetiühenduse kättesaadavuse
lihtsustumine.
Seega võib oletada, et üldine hoiak e-loenduse läbiviimisse on muutunud positiivsemaks ning
tõenäoliselt on toimunud muutusi ka sihtrühmades, kes oleks valmis ennast ise loendama. Võib
oletada, et vanemaealiste suhtumine e-loendusse muutus võrreldes 2005. aastaga positiivsemaks.
Turu-uuringute AS korraldas 15.–27. septembril elanikkonna küsitluse, millesse olid lisatud küsimused
inimeste suhtumisest e-loendusse. Uuringus kasutati personaalintervjuu meetodit vastajate kodudes.
Turu-uuringute ASi omnibuss-uuringute üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi elanikud vanuses 15–
74 aastat, kokku 1 049 065 inimest (nagu see oli Statistikaameti andmeil 1. jaanuaril 2005).
Planeeritud valimi suurus oli 1000 vastajat, kokku vastas 993 inimest.
Valimi moodustamisel kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit maakondade ja asulatüüpide
lõikes (100 valimipunkti, sh 30 Tallinnas), igas valimipunktis kasutati vastaja leidmisel tõenäosuslikku
juhuvalikut (kõige noorema mehe reeglit). Sellisel meetodil moodustatud valimit võib hinnata
üldkogumit proportsionaalselt esindavaks valimiks. Hinnangute täpsuse tõstmiseks viidi läbi kaalumine
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.
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Kuidas suhtuksite Teie e-loenduse korraldamisse?
(2006, n=993 , N= 1 049 065 3,1%.)
Toetan täielikult
Üldiselt toetan
Pigem olen vastu
Olen täielikult vastu
Ei oska öelda

2005
24%
44%
13%
6%
13%

2006
31%
45%
11%
5%
8%

muutus
+7%
+1%
-2%
-1%
-5%

Võrreldes 2005. aastaga muutus suhtumine e-loenduse korraldamisse veelgi positiivsemaks. 2006.
aastal toetas e-loenduse võimaldamist täielikult 31% ning üldiselt 45% vastajatest, seega positiivne
hoiak oli ligikaudu kolmveerandil elanikkonnast. Samaks jäi inimeste hulk, kes internetiloendust ei
poolda (2005. aastal 6%, 2006. aastal 5%).
Toetus e-loendusele oli seotud vastajate vanusega, mis omakorda oli korrelatsioonis interneti
kasutamisega (vaata joonist 1).
Samuti mõjutasid e-loendusesse suhtumist haridus ja sissetulek. Kõrgema hariduse ja sissetulekuga
inimesed suhtusid positiivsemalt e-loenduse korraldamisse. Seda võib põhjendada nende
sihtrühmade suurema interneti kasutamise kogemuse ning e-teenuste tarbimisega. Piirkonnitib olid
erinevused väiksemad eelnenud aastal, teistest pisut positiivsemalt olid meelestatud Tallinna, PõhjaEesti ja Kesk-Eesti elanikud.

Joonis 1. Kuidas suhtuksite Teie e-loenduse korraldamisse?
(% kõikidest vastajatest, n=993, N=1 049 065 )
Pigem olen vastu
11%
Olen täielikult vastu
5%

Üldiselt toetan
45%

Ei oska öelda
8%

Toetan täielikult
31%

b

Piirkonnad võeti kokku järgmiselt: Tallinn; Põhja-Eesti: Harju ja Lääne-Viru maakond; Kesk-Eesti: Rapla, Jõgeva ja Järva
maakond; Lõuna-Eesti: Viljandi, Võru, Tartu ja Valga maakond; Lääne-Eesti: Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiu maakond; Ida-Viru
maakond
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(% kõikidest vastajatest, n=982, N=1 048 579 )
Kuidas suhtuksite Teie e-loenduse korraldamisse?
vanus
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eestlane
muu
haridus
alg- või põhiharidus
kesk- või kesk-eriharidus
kõrgharidus
interneti kasutus
kasutab internetti
ei kasuta internetti
regioon
Tallinn
Põhja-Eesti
Ida-Virumaa
Lääne-Eesti
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Lõuna-Eesti
perekeskmine netosissetulek
kuus ühe pereliikme kohta
kuni 2000 krooni
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E-loendusel osalemine
Et täpsustada võimalikke e-loendusel osalejate sihtrühmi ning aasta jooksul toimunud muutusi, küsiti
vastajate käest ka seda, millist loenduse küsimustele vastamise viisi nad eelistaksid.
KÜSIMUS: Oletagem, et järgmisel loendusel tekkib traditsioonilise loendamise kõrvale (küsitleja tuleb
teile koju) ka ise interneti teel loendusküsimustiku täitmise võimalus.
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Millist võimalust Teie kasutaksite? (2006, n=993 , N= 1 049 065)
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

2005
30%
22%

2006
27%
21%

muutus
-3%
-1%

24%

23%

-1%

17%
0
7%

26%
1%
3%

+9%
+1%
-4%

Enam-vähem võrdne arv inimesi ootas endale loendajat kindlasti koju ja eelistas küsimustikku ise
internetis täita (vastavalt eelistused 27% ja 26%). Loenduse küsimustiku täitmisel suurenes võrreldes
eelnenud aastaga oluliselt (+9%) internetiküsimustiku kindlate eelistajate hulk pisut vähenes
traditsioonilise intervjuu kindlate eelistajate hulk (–3%).
E-loenduse valiksid loendusankeedi täitmiseks nooremad, kõrgema haridusega ja internetti kasutavad
elanikud. Samuti oli keskmisest enam “iseloendajaid” Tallinnas ja Lõuna-Eestis ning perekondades,
kus on alla 18aastaseid lapsi — neist ligi kolmandik (33%) täidaks kindlasti küsimustiku internetis.
Keskmisest enam oli isetäitjaid ka inimeste hulgas, kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus
ületab 4000 krooni.

Joonis 2. Millist võimalust Teie kasutaksite?
(% kõikidest vastajatest, n=993, N=1 049 065 )

Ei oska öelda/
muu võimalus
3%
Kindlasti täidaksite
küsimustiku internetis
26%

Pigem täideksite küsimustiku
internetis kui vastaksite
loendaja küsimustele
23%

Kindlasti ootaksite loendajat
enda juurde koju
27%

Pigem vastaksite loendaja
küsimustele kui ise internetis
küsimustiku täidaksite
21%
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vanus
15–19
20–29
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Kokkuvõte
Elanikkonna e-loenduseks valmisoleku testist saab teha sellised järeldused:








Rahvas võtab võimaluse ennast ise loendada tõenäoliselt hästi vastu, sest suhtumine on
positiivne; kolmandik toetab mõtet täielikult ning ainult 5% oli sellele täiesti vastu. Võrreldes
eelnenud aastaga oli rohkem positiivset hoiakut, mida saab seletada eelkõige interneti laiema
levikuga (kasutajate arvu kasvu ja tegevuste mitmekesisemaks muutumisega) ja suurema
kasutamisega (igapäevaste interneti kasutajate hulk on kasvanud).
Suhtumine oli positiivsem noorematel, naistel, eestlastel, kõrgharidusega inimestel, suuremate
linnade elanikel, lastega perekonnas elavatel, internetti kasutavatel ja keskmisest suurema
sissetulekuga inimestel (teenivad üle 6000 krooni pereliikme kohta kuus). Sama sihtrühm on
valmis ka küsimustikku täitma internetis.
Piirkonniti suuri erinevusi hoiakutes ei olnud; teistest positiivsemalt suhtuvad Tallinna ja PõhjaEesti elanikud. Iseloendamine on eelistatum Tallinna ja Lõuna-Eesti elanike seas.
Valmisolek ennast ise loendada on keskmisest suurem noortel (15–39aastased), lastega
peredel, interneti kasutajatel, kõrgharidusega ja keskmisest suurema sissetulekuga inimestel.
Traditsioonilist loendust eelistavad vanemad ja üksikud inimesed (üle 60% üle 60aastastest
ootaks kindlasti endale loendajat koju, 42% üksikutest ootab kindlasti endale loendajat koju).
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2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel on Statistikaametil kavas kasutada loendamiseks
segameetodit — loendusküsimustiku täitmist internetis ja personaalintervjuusid elanike kodudes.
Segameetodi valikut toetab ka Statistikaameti korraldatud e-loenduse test. Suurema tõenäosusega
osalevad e-loendusel nooremad, kõrgema haridusega ja suuremate linnade elanikud. Vanemad
üksikud inimesed, kes elavad maapiirkondades ja väikelinnades, ootavad endale loendajat koju.
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