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Mõnede põhinäitajate aruandes kasutatud määratlused
Kaetusmäär. Kaetusmäär iseloomustab registrite võimet hõlmata kogu riigi alaline rahvastik
(või selle teatud rühmad). Kaetusmäära arvutamisel on aruandes võrdlusalusena kasutatud
2011. aasta loenduse andmeid. Kaetusmäära miinimumväärtus on 0%, maksimumväärtus
puudub. Kui kaetusmäär ulatub üle 100%, siis on tegemist ülekaetusega REL2011 suhtes, st
registripõhise tunnusega hõlmatud või selle alarühmaga kuuluvate isikute arv on suurem kui
2011. aasta loenduses. Kui kaetusmäär jääb alla 100%, siis ei kata registripõhine tunnus
küsitlusloenduse vastavat kogumit täies ulatuses ning tegemist on alakaetusega. Mida lähemal
on kaetusmäär 100%-le, seda täpsemini vastavad registripõhised kogum(id) küsitlusloenduse
analoogi(de)le. Tuleb tähele panna, et aruandes kogumietaloniks olev REL2011 andmestik on
ise Eesti alalise rahvastiku tegeliku üldkogumi suhtes hinnanguliselt ca 2% alakaetud.
Vastamismäär. Käesolevas aruandes esineb vastamismäär tunnusspetsiifilises tähenduses ja
iseloomustab registripõhiselt moodustatud loendustunnuse (või selle osa) kohta käivate
andmete täielikkust. Vastamismäär näitab, kui suurel osal isikutest on vastav tunnus (või selle
osa) registripõhiselt teabega täidetav. Vastamismäär varieerub vahemikus 0–100%.
Maksimaalne vastamismäär (100%) tähistab olukorda, mille puhul on tunnuse teave olemas
kõigi objektide kohta.
Vastavusmäär. Aruandes peegeldab vastavusmäär registripõhiselt moodustatud tunnuse
sarnasust etalonandmestiku (2011. aasta loendus, mõnel juhul ka prooviloendus või
küsitlusuuring) analoogse tunnusega. Vastavusmäär on arvutatud isikupõhiselt lingitud
andmestike alusel ning mõõdab tunnuse väärtuse kokkulangevust samadel isikutel
registripõhises ja etalonandmestikus. Vastavusmäär varieerub vahemikus 0–100%.
Maksimaalne vastavusmäär (100%) peegeldab olukorda, kus kõigil võrdlusega hõlmatud
isikutel ühtib registripõhiselt moodustatud tunnuse väärtus etalonandmestikus oleva tunnuse
väärtusega. Minimaalne vastavusmäär (0%) peegeldab olukorda, kus registripõhiselt
moodustatud tunnuse väärtus ei ühildu etalonandmestiku vastava tunnuse väärtusega ühelgi
võrdlusega hõlmatud isikul.
Lahknevusmäär. Käesolevas aruandes iseloomustab lahknevusmäär registripõhiselt
moodustatud tunnuse ja etalonandmestiku (2011. aasta loendus, mõnel juhul ka prooviloendus
või küsitlusuuring) analoogse tunnuse erinevust. Lahknevusmäär on arvutatud isikupõhiselt
lingitud andmestike alusel ja mõõdab tunnuse väärtuse erinevust samadel isikutel
registripõhises ja etalonandmestikus. Lahknevusmäär varieerub vahemikus 0–100%.
Minimaalne lahknevusmäär (0%) peegeldab olukorda, kus kõigil võrdlusega hõlmatud
isikutel ühtib registripõhiselt moodustatud tunnuse väärtus etalonandmestiku vastava tunnuse
väärtusega. Maksimaalne lahknevusmäär (100%) peegeldab olukorda, kus registripõhiselt
moodustatud tunnuse väärtus ei ühildu etalonandmestiku vastava tunnuse väärtusega ühelgi
võrdlusega hõlmatud isikul.
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1.

SISSEJUHATUS

Aruanne esitab kokkuvõtte projekti „Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL)
metoodika väljatöötamine“ (2010–2013) tulemustest.
REGREL-i metoodikaprojekti tellija oli Statistikaamet ning täitjad konsultatsioonifirma Ernst
& Young Baltic AS ja Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut koostöös TLÜ
Rahvusvahelise ja Sotsiaaluuringute Instituudi, TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi, TÜ Ökoloogia ja
Maateaduste Instituudi, TÜ Rahvamajanduse Instituudi ja TÜ Arvutiteaduse Instituudi
teadurite, õppejõudude ja doktorantidega.
Projekti eesmärk oli registripõhiseks rahva ja eluruumide loenduseks (edaspidi loendus)
valmisoleku hindamine, loenduse vajadustest lähtuv registrite olukorra analüüs ning esmase
metoodika väljatöötamine, mille alusel oleks 2014. aastal võimalik korraldada esialgne
registripõhise loenduse piloot. Projekt ei hõlmanud loendustunnuste tervikkomplekti1, vaid
üksnes neid isiku- ja eluruumitunnuseid, mille ulatuses on andmete kogumine Euroopa Liidu
liikmesriikidele kohustuslik (Euroopa Nõukogu ja Parlamendi määrus EÜ nr 763/20082 ja
Euroopa Komisjoni määrus EÜ nr 1201/20093).
Projekti ettevalmistaval etapil töötati läbi Statistikaameti tehtud ja tellitud varasemate
registrianalüüside tulemused. Samuti tutvuti registripõhise loenduse metoodika ja praktiliste
kogemustega teistes riikides (põhjalikumalt Norras, Rootsis, Belgias ja Soomes). Projekti
raames tehtud analüütiline töö, mille tulemustel käesolev aruanne põhineb, jagunes kaheks
põhietapiks. Esimesel, metaanalüüsi etapil analüüsiti eespool viidatud Euroopa Nõukogu ja
Parlamendi ning Euroopa komisjoni määrustega (edaspidi rahvusvahelise loendusstandardi)
sätestatud nõudeid kohustuslikele tunnustele, kaardistati iga loendustunnuse kajastumine
registrites ning formuleeriti ettepanekud loendustunnuse moodustamiseks ja
kvaliteedianalüüsiks. Teisel, detailanalüüsi etapil testiti tunnuste praktilist moodustamist
registrite üksikandmestike baasil ning hinnati registripõhiselt moodustatud tunnuste kvaliteeti
(kaetust ja täpsust). Andmekvaliteedi hindamisel kasutati mitme keskse loendustunnuse
(alaline elukoht, hõiveseisund ja selle komponendid, tööalane seisund) puhul 2011. aasta
rahva ja eluruumide loenduse (edaspidi REL2011) ja registriandmete isikupõhist linkimist,
mida algne projektiplaan ette ei näinud. Püüe kasutada maksimaalselt projekti lõpukuudel
REGREL-i meeskonnale kättesaadavaks muutunud REL2011 tulemusi muutis projekti
töömahukamaks ja raskemini hallatavaks, kuid suurendas kokkuvõttes tulemuste väärtust.
Aruanne koosneb sissejuhatusest ja kolmest sisuosast. Esimene sisuosa annab ülevaate
projekti taustast, eesmärkidest, metoodikast, teostusest ja projekti käigus valminud
analüütilistest materjalidest. Teine sisuosa esitab meta- ja detailanalüüsi tulemused
süstemaatiliselt kohustusliku loendusprogrammi tunnuste kaupa. Iga tunnuse puhul on
lühidalt käsitletud tunnuse määratlust vastavalt rahvusvahelisele loendusstandardile, tunnuse
kajastumist registrites, meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleeme, tunnuse moodustamise
võimalikkuse hinnangut ning ettepanekuid täienduste tegemiseks registrites või lisaanalüüside
teostamiseks. Kolmas sisuosa sisaldab üldistavat kokkuvõtet valmisolekust registripõhiseks
loenduseks ning soovituslikku teekaarti registripõhise loenduseni jõudmiseks. Üldistusest
huvitatud lugeja võib kaks esimest sisuosa vahele jätta ning siirduda otse kokkuvõtte juurde.
1

Loendustunnuste tervikkomplekt hõlmab lisaks kohustsulikele ka valiktunnuseid, mille loendusprogrammi
kaasamise otsustab iga riik oma vajadustest lähtudes [UNECE 2006].
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0014:0020:ET:PDF
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:329:0029:0068:ET:PDF
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Laadilt ei ole aruanne tehniline dokument, mistõttu analüüsitulemustega üksikasjalikuks
tutvumiseks tuleb pöörduda meta- ja detailianalüüsi raportite poole. Samuti ei puuduta
käesolev aruanne õiguslikke küsimusi ega esita tunnuste moodustamise algoritme, mida on
käsitletud vastavates lisamaterjalides.
Erinevaid projekti raames valminud materjale võrreldes võib tähelepanelik lugeja leida
lahknevusi rõhuasetustes ja mitmetes detailides. Selle peamine põhjus on projekti
mitmeaastane kestus, mille vältel on toimunud muutusi nii seadusandluses kui ka registrite
toimimises. Selle tõttu kehtib põhimõte, mille järgi tuleb erinevuste ilmnemisel lähtuda
ajaliselt hilisemast materjalist. Teostajate arvates ei seisne REGREL-i metoodikaprojekti
tulemuste peamine väärtus mitte üksikutes detailides ega konkreetsetes soovitustes, mille
läbitöötatuse aste paratamatult varieerub ja tekitab alati kiusatust enamat soovida, vaid
registripõhise loenduse võimalikkuse süstemaatilises kaardistuses. Väljajoonistunud üldpilt
põhineb projekti kolme tööaasta vältel kogunenud üksiktulemuste mosaiigina kokku
seadmisest. Seda ülesannet täites olid aruande koostajate võimalused paratamatult piiratud
oma teadmiste ja kogemustega, mistõttu kirjapandu ei pruugi kõiges peegeldada töö tellija
ametlikke seisukohti. Aruande kirjutamisel on kasutatud HTM-i sihtfinantseeritava
teadusteema nr SF130018s11 „Eesti rahvastiku nüüdisareng: põhisuundumused, tegurid ja
ühiskonnamõju“ ja ETF grandiprojekti nr 8904 „Uued rahvastikuteabe allikad: registripõhise
analüüsi pilootuuring Eestis“ raames saadud teavet ja omandatud kogemusi.
Aruande koostajad tänavad siiralt kõiki REGREL-i projektis osalenud eksperte – Raul
Eametsa, Anne Hermi, Martin Klesmenti, Anneli Kährikut, Peep Küngast, Lauri Leppikut,
Kristina Lindemanni, Merilin Männikut, Eva-Maria Ojasalu, Jaak Parret, Michel Poulaini,
Kärt Rõigast, Ellu Saart, Tiit Tammarut ja Marge Unti. Ilma selle arvuka, erinevaid asutusi ja
pädevusi ühendava meeskonna kaasalöömiseta oleks taolise projekti teostamine olnud
mõeldamatu. Samuti kuulub koostajate tänu Statistikaameti analüütikutele Kristi Lehtole,
Ethel Maasingule, Vassili Levenkole ja Kairiin Kütile, kelle osaks langes ekspertide seatud
analüüsiülesannete praktiline täitmine. Täname ka projekti koordineerijad Statistikaametis,
kelle kannatlikkuse ekspertide tihe akadeemiline töögraafik korduvalt proovile pani.
Tänu on ära teeninud kõik REGREL-i metoodikaprojekti arvukad koostööpartnerid registrites
– Kärt Allvee, Alari Alviste, Tiina Annus, Mare Braun, Aili Josepson, Katrin Kalberg, Mall
Kivisalu, Ülle Laur, Anne Lauringson, Evelyn Liivamägi, Tarmo Lõo, Piret Meelind, Kersti
Pado, Loori Paadik, Linda Paap, Katrin Pedastsaar, Mary Piibeleht, Enel Pungas, Marika
Pungas, Ivika Puusepp, Lii Pärg, Piret Saartee, Margus Sarnet, Hede Sinisaar, Liis Toom,
Hannes Udde, Gunnar Vaht, Asta Zirk – kes osalesid projekti töökoosolekutel ja
individuaalsetel kohtumistel ning andsid konsultatsiooni ja tagasisidet projekti raames
koostatud materjalidele.
Loodame, et REGREL-i metoodikaprojekti tulemustest on abi registripõhise statistika ja
loenduse arendamisel Eestis.

Allan Puur Luule Sakkeus Siim Aben
REGREL-i metoodikaprojekti lõpparuande koostajad
Tallinnas, 30.09.2013
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2.
2.1.

REGREL METOODIKAPROJEKTI ÜLEVAADE
PROJEKTI TAUST

Rahvaloendus ja selle tulemused on riikliku statistika ning teadmispõhise riigijuhtimise
seisukohalt üks olulisemaid infoallikaid. Ajalooliselt on rahvast loendatud selleks, et tagada
riigi elanike kohustuste täitmine (näiteks maksude maksmine, sõjaväeteenistus). Loenduste
tänapäevane eesmärk on pigem vastupidine – selgitada välja elanike vajadused avalike
teenuste (sh nende asukoha, iseloomu) järele, mida riik ja kohalikud omavalitsused pakuvad.
Nende erinevate ja kohati vastuoluliste eesmärkidega on seotud ka mitmed tänapäevase
rahvaloenduse probleemid, nagu vähenevad vastamismäärad, isikute suurenev mure
privaatsuse pärast jms.
2.1.1.

Rahvaloenduse metoodiline taust ja väljakutsed

Alates 1970.–1980. aastatest on arenenud riikides hakatud teadvustama traditsioonilise
rahvaloenduse piiranguid ja otsima võimalusi loenduste kaasajastamiseks. Traditsiooniliste
meetodite kõrvale uute võimaluste otsimist on peamiselt ajendanud ühiskonnamuutuste
kiirenemine (kogutud andmete vananemine on kiirem kui minevikus) ja nüüdishetke rõhutav
mentaliteet. Traditsioonilise kümneaastase tsükliga andmete saamine on paljude jaoks liiga
harv, seda enam, et loendusele järgneb mitmeaastane andmete töötlemise periood.
Uute võimaluste otsingute teine oluline ajend on (kohati ülepaisutatud) mure üksikisiku
privaatsuse pärast – kuna rahvaloendus kogub teavet kõigi inimeste kohta ja selles osalemine
on reeglina kohustuslik, tajutakse loendust millegi ebameeldiva, pealesunnitud ja ohtlikuna.
Sellises suhtumises põimuvad loenduse kaugemad ajaloolised seosed maksustamisega,
postmodernistlik kodanikuteadlikkuse tõus ning mõne üksiku riigi (nt Saksamaa) puhul ka
loendusandmete 20. sajandil aset leidnud kuritarvitused.
Kolmas põhjus on loenduse alavääristamine küsitlusuuringute taustal. Sadu muutujaid
sisaldavate longituudsete ja sündmuslooliste uuringutega paistab loenduse pakutav teave
paljude jaoks „liiga lihtne“.
Neljandaks paistab loendus tänapäevases, üha rohkem automatiseeritud andmetöötlusele
orienteeritud maailmas tavakodanikule üha enam reliktina. Kui enamikku administratiivseid
toiminguid on võimalik teha elektrooniliste kanalite kaudu ja isegi isiku põhiõigus –
valimisõigus – on realiseeritav interneti kaudu, siis on tavakodanikul küllalt raske mõista
traditsioonilisi andmekogumise meetodeid rakendava loenduse vajalikkust.
Üha rohkem on tõusnud aruteluobjektiks ka rahvaloenduste maksumus. 2011. aasta
rahvaloenduse ettevalmistamise ja korraldamise kulud viie aasta jooksul (2008–2012)
ületavad 15 miljonit eurot (Statistikaamet, Aastaaruanne; 2012; Rahastamine), moodustades
ligi poole (47%) Statistikaameti kõigist kuludest sellel perioodil. ÜRO Euroopa
Majanduskomisjoni andmetel on Eesti 2011. aasta loenduse maksumus veelgi kõrgem
(kogukulu 22,2 miljonit eurot). Ühe loendatud elaniku kohta teeb see ligikaudu 12 eurot
(ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni andmetel 17 eurot). Maailmapraktikas võib seda näitajat
pidada traditsiooniliste loenduste hulgas kõrgeks näitajaks. Näiteks oli rahvusvaheliselt 2010
loendusvooru keskmine kulu ühe loendatud elaniku kohta 8,84 dollarit (6,8 eurot). Eelmises
loendusvoorus kombineeritud meetodit kasutanud riikide (Austria, Belgia, Taani, Soome,
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Holland, Norra, Sloveenia, Šveits) loenduste maksumus oli aga kõikjal alla 1,3 dollari
(1 euro)4 (UNECE 2010)).
On selge, et nii kuluka ettevõtmise puhul otsitakse viise, kuidas saavutada sama või lähedane
tulemus vähemate kuludega, kusjuures kulusid tuleb vaadelda mitte ainult riigi vaatevinklist,
vaid laiemalt koormusena ühiskonnale ja üksikisikutele (eelkõige vastamisele kuluva aja
näol).
2.1.2.

Kolm võimalikku lahendust

David Coleman (2013) toob välja kolme tüüpi alternatiivid traditsioonilisele loendusele.
Esimene kõige varem kasutusele võetud kulude kokkuhoiu ja vastamiskoormuse vähendamise
moodus on loendusprogrammi kahestamine, ehk kahe või mitme erineva loendusküsimustiku
rakendamine, kus suhteliselt väike osa (10–20%) loendatavatest täidab põhjalikuma
küsimustiku (nn long form) ning ülejäänud täidavad suhteliselt lühikese, kõigest kümnekonna
küsimusega vormi (short form). Selline meetod on olnud kasutusel Ameerika Ühendriikides,
Kanadas ja veel mõningates riikides. Lühikest ja pikemat küsimustikku rakendati ka Eestis
1970., 1979. ja 1989. aasta loendustel – põhjalikumale küsimustikule vastas neil loendustel
iga neljas leibkond.
Teine alternatiivne loenduse vorm on Prantsusmaal alates 2005. aastast kasutatav nn roteeruv
loendus (rolling census), mille eelis on loenduste hooajalisuse vähendamine. Teatavasti on
traditsioonilise loenduse üks probleem suure hulga rahvaloendajate värbamine lühikeseks
tööperioodiks ja sellise värbamismudeli ebaefektiivsus. Roteeruva loenduse korral on tööjõuja tehnoloogilised ressursid koormatud ühtlaselt. Prantsusmaa kasutab skeemi, kus
omavalitsused on jaotatud suurteks ja väikesteks. Väikesed omavalitsused on omakorda
jaotatud viide rühma, millest igal aastal loendatakse üks. Suurtes omavalitsustes loendatakse
valimipõhiselt igal aastal 8% eluruumide elanikest. Sellise meetodiga loendus katab 5-aastase
tsükli jooksul kõik väikeste ja ca 40% suurte omavalitsuste elanikud, kokku ca 70% riigi
elanikkonnast. Kriitikud on roteeruvat loendust arvustanud põhjusel, et selline
andmekogumismeetod ei anna märkimisväärset kulude kokkuhoidu ühe loendatud isiku kohta
ning selle puhul on loobutud loenduse kõige tähtsamast põhimõttest – kogu rahvastiku
hõlmamine ühe ajamomendi seisuga. Seega rangelt ei saa roteeruvat loendust üldse
loenduseks pidada.
Kolmas alternatiiv traditsioonilisele loendusele on registripõhine loendus. Administratiivsete
registrite põhine loendus on valdav Põhjamaades ning selle põhjus pole üksnes nende riikide
kõrge heaolutase, vaid ka pikaajalised traditsioonid kohalike rahvastikuregistrite pidamisel
(League of Nations 1926; United Nations 1969). Mitme sajandi taha ulatuv registripraktika on
olnud oluliseks abiks kesksete rahvastikuregistrite loomisel, mis toimus kõigis Põhjamaades
1960. aastatel. Kuigi rahvastiku keskregistreid hakati kohe kasutama ka loenduse vajadusteks,
jõudis Taani esimese täielikult registripõhise loenduseni 1981. aastal, Soome 1990. aastal
ning Island, Norra ja Rootsi alles 2011. aastal (UNECE 2007). Lisaks nimetatud viiele riigile
korraldasid 2010. aasta vooru täielikult registripõhisena ka Austria ja Sloveenia (Valente
2010). Kuus riiki (Eesti, Hispaania, Itaalia, Leedu, Läti ja Tšehhi Vabariik) kasutasid
registriandmeid kombineerituna traditsioonilise loendusega. Belgia ja Holland kasutasid
registriandmeid kombineerituna valimuuringutega. Eestis korraldatud loenduse muutis
eriliseks rekordiliselt suur interneti teel vastanute osatähtsus.

4

Main results of the UNECE-UNSD Survey on the 2010 Round of Population and Housing Censuses.
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2.1.3.

Registripõhise loenduse probleemid

Administratiivregistrite kasutamine loendusel annab võimaluse saada vajalikud andmed
kiiremini ning vähema vaevaga nii loenduse korraldaja kui loendatava jaoks. Siiski on
registrite loenduse ja laiemalt statistika vajadusteks kasutamisega seotud ka mitmed
spetsiifilised probleemid (Coleman 2013; Wallgren, Wallgren 2007).
Üks peamisi takistusi on rahvaloenduse jaoks vajalike ja administratiivsetes registrites olevate
andmete erinev tähendus. Sageli ei avaldugi erinevus esmapilgul, vaid see selgub nende
andmete kogumisel kasutatud määratluste analüüsimisel ja võrdlemisel.
Administratiivregistrid on üldjuhul loodud teatud haldustoimingute registreerimiseks mingis
konkreetses valdkonnas ja õigusruumis. Seetõttu kasutatakse registrites antud ametkonnas ja
seda valdkonda reguleerivates õigusaktides väljakujunenud klassifikatsioone ja loogikat, mis
ei vasta üldjuhul rahvaloenduste rahvusvahelistelt harmoniseeritud klassifikatsioonidele ja
definitsioonidele. See tähendab, et registrite kasutamisel tuleb sageli teha kompromisse
andmete kättesaadavuse ja võrreldavuse vahel.
Teine oluline probleem on registrites olevate andmete kvaliteet (sh kaetus ja aktualiseeritus).
Lähemal vaatlusel ilmneb, et paljud administratiivregistrid ei olegi tegelikult oma olemuselt
kõikseks objektide haldamiseks mõeldud registrid, vaid pigem menetlustoimingute
andmebaasid. Nii näiteks täienevad Eesti Ehitisregistris olevad andmed ehitiste kohta üksnes
nende ehitistega tehtavate õiguslikku tagajärge omavate toimingute käigus (nt ehitusloa ja
kasutusloa taotlemine). Vanemate ehitiste puhul ja olukordades, kus ehitisega tehtavaid
toiminguid ei deklareerita, on registriandmed vananenud või puuduvad sootuks.
Kolmas probleemide ring on seotud andmetega, mis registrites puuduvad, kuna need ei ole
olnud vajalikud ühegi konkreetse administratiivse ülesande täitmiseks. Selliste tunnuste näide
on Eesti puhul ametiala ja töökoha asukoht.
Peale nimetatud kolme kirjanduses mainitud probleemi võib täiendavalt välja tuua veel ühe
laiema sotsiaalse tagapõhjaga seotud tegurite ringi, mis halvendab administratiivregistrite
andmete kvaliteeti ja põhjustab moonutusi tegelikkuse kajastamisel. Need tegurid on seotud
mitmesuguste motivaatoritega, mille ajel elanikud jätavad enda või oma eluaseme andmed
registritele esitamata või esitavad neile ebatõeseid andmeid. Selliste motivaatorite näiteks
võivad olla kohalike omavalitsuste pakutavad soodustused, mistõttu registreeritakse end
tegelikust elukohast erinevasse kohta. Samuti võib selliseks näiteks olla elukoha
registreerimine linnas sooviga tagada lastele koht nn eliitkoolis, kuigi tegelikkuses elatakse
mõnes linnalähedases vallas. Seejuures ei pruugi isik ise taolist motivatsiooni üldse omada –
näiteks üürnik võib jätta oma tegeliku elukoha registreerimata, sest elamispinna omanik
soovib vältida üüritulust tulenevat maksukohustust. Kui selliste andmeid moonutavate
motivaatorite mõju on piisavalt tugev, võib see osutuda registripõhise statistika arendamisel
ületamatuks takistuseks.
2.2.

PROJEKTI EESMÄRGID

Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika väljatöötamise projekt algatati
2010. aastal ühe osana laiemast registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL)
ettevalmistamise projektist.
Projekti eesmärgiks seati REGREL-i isiku- ning eluruumi tunnuste metoodika arendamine
ning tunnuseid sisaldavate registrite kvaliteedi ja koostoime analüüs. Projekti ulatus oli
planeeritud katma rahva ja eluruumide loenduse terviklikku loendusprogrammi vaid osaliselt,
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hõlmates Euroopa Komisjoni määruses 1201/2009 ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määruses nr 763/2008 esitatud kohustuslikke teemasid (tunnuseid). Riikide tegelikud
loendusprogrammid on sageli oluliselt mahukamad, mistõttu ei ammenda käesolev projekt
kogu rahvaloenduse temaatikat, vaid on kitsama fookusega.
Nimetatud regulatsioonides olevate terminite eestikeelse tõlke kohatise ebaühtluse tõttu on
aruandes kasutatud 2011. aasta loenduse tulemustes kasutatud mõisteid.
Analüüsitud tunnuste loetelu on esitatud Tabel 1.
Tabel 1. REGREL-i metoodikaprojekti raames analüüsitud loendustunnused5
Loendustunnuste rühm
1. Loendusrahvastik (rahvastiku üldkogum)

Tunnus
Alaline elukoht, kogurahvastik

2. Geograafilised tunnused

Töökoha asukoht, paikkond

3. Demograafilised tunnused

Sugu, vanus, seaduslik perekonnaseis

4. Majanduslikud tunnused

Praegune hõiveseisund, amet,
majandusharu, tööalane seisund

5. Haridustunnused

Haridustase

6. Rändetunnused

Sünniriik/-koht, kodakondsus, välismaal
elamine ja riiki saabumise aasta, eelmine
elukoht ja praegusse elukohta saabumise
aasta või alaline elukoht üks aasta enne
loendust

7. Leibkonna- ja perekonnatunnused

Leibkonnaliikmete omavahelised seosed,
seisund leibkonnas, seisund perekonnas,
tuumperekonna tüüp, tuumperekonna
suurus, tavaleibkonna tüüp, tavaleibkonna
staatus, leibkonna eluruumi kasutamise alus

8. Eluasemetunnused

Eluasemekorraldus, eluruumi tüüp,
tavaeluruumi asustatus, omandisuhe, elanike
arv, kasulik põrandapind ja/või tubade arv,
asustustiheduse standard,
veevarustussüsteem, tualettruum,
pesemisvõimalus, küttetüüp, hoone tüüp,
hoone ehitusaeg.

Märkus. Kaldkirjas on märgitud tunnused, mida loendusel otseselt ei küsita/registreerita, vaid tuletatakse teiste
tunnuste alusel.

2.3.

PROJEKTI METOODIKA

Projekt keskendus rahva ja eluruumide loenduse (REL) kohustuslike tunnuste metaanalüüsile
ja detailanalüüsile. Projekti planeerimise etapis koondati varasemad rahva ja eluruumide
loendust puudutavad analüüsid ja käsitlused, et projektis osalevad eksperdid saaksid end
hetkeolukorraga detailsemalt kurssi viia. Sellised analüüsid puudutasid muuhulgas 2011. aasta
5

United Nations (2006). Conference of European Statisticians: Recommendations for the 2010 Censuses of
Population and Housing. New York and Geneva: United Nations, pp. 155–158.
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loenduse ettevalmistamise raames koostatud analüüse, samuti varasemaid registrite
andmekvaliteedi analüüse.
Planeerimise etapi käigus töötati välja ka analüüsi järgmiste etappide detailne metoodika, mis
hõlmas eelkõige edasiste metaanalüüside ja detailanalüüside tegemise kirjeldust ja struktuuri.
Analüüs jaguneks kaheks peamiseks etapiks:
a) REL-i kohustuslike tunnuste metaanalüüs;
b) metaanalüüsi tulemuste kohaselt andmekvaliteedi analüüsi vajavate tunnuste
detailanalüüs.
Metaanalüüsid ja detailanalüüsid toimusid omavahel ajaliselt osaliselt kattuvana sõltuvalt
tunnuste analüüsimise järjekorrast.
Lisaks tunnusepõhistele meta- ja detailanalüüsidele tehti ka teisi registripõhist loendust
toetavaid analüüse:
a) õigusanalüüs;
b) metoodilise juhendi koostamine valdkonnasõnastiku loomiseks;
c) rahvusvahelise kogemuse analüüs ja visiidid teiste riikide statistika asutustesse.
Projekti eespool loetletud metoodiliste etappide läbiviimise protsessi ja sisu on detailsemalt
kirjeldatud järgmisena.
2.3.1.

Metaanalüüs

Esimeses analüüsietapi käigus tehti kohustuslike REL-i tunnuste nn metaanalüüs.
Metaanalüüsi eesmärk oli analüüsida ja kirjeldada konkreetset rahvaloendustunnust viiest
vaatepunktist:
a) mõtestada lahti tunnuse sisuline määratlus lähtuvalt EL-i regulatsioonist ning Eesti
õigusruumist;
b) selgitada välja tunnuse kajastumine administratiivsetes registrites (andmekogudes);
c) hinnata loendustunnuse moodustamise võimalikkust registriandmete baasil;
d) teha ettepanekud registripõhise loendustunnuse moodustamiseks;
e) teha ettepanekud edasiseks andmekvaliteedi analüüsiks juhul kui loendustunnuse
moodustamine registrite baasil on võimalik.
Metaanalüüsi sisenditena kasutati tunnusega seotud õigusakte, milleks olid eelkõige uuritava
tunnuse valdkonnaga seotud seadused ja registrite pidamist reguleerivad põhimäärused.
Sisenditena kasutati muuhulgas ka riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA olevat
informatsiooni registrite andmekoosseisude kohta. Vajadusel kohtuti registrite esindajatega, et
täpsustada registrites hallatavate andmete tekkemehhanismi ning muid üksikasju.
Metaanalüüsi kolmandas osas hinnati loendustunnuse moodustamise võimalikkust, omamata
veel informatsiooni registrites olevate andmete sisulise kvaliteedi kohta.
Neljandas osas tehti ettepanek loendustunnuse moodustamise kohta ning täpsustati register
(registrid), mis võiks(id) olla moodustamise aluseks.
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Metaanalüüside tulemusena valmisid kohustuslike REL-i tunnuste kohta metaanalüüsi
dokumendid. Pärast metaanalüüsi otsustati iga tunnuse kohta, kas registrites tunnuse
moodustamiseks saadaolevad andmed on piisavad (ületavad vastavuslävendi) üksikandmetel
põhineva detailanalüüsi tegemiseks. Vastavuslävend oli määratletud kvalitatiivselt
(ekspertteadmisele ja kogemusele tuginedes) ning toodud suhteliselt „madalale“. Vaid
üksikute tunnuste, mille kohta registrites kõikset teavet ei koguta (amet, toimla), lävend jäi
ületamata ja detailanalüüs tegemata. Vastavuslävendi ületamine ei tähendanud, et
registripõhise tunnuse vastavus loendusstandardile oleks täielik.
2.3.2.

Detailanalüüs

Andmekvaliteedi detailanalüüs tehti tunnuste kohta, mille puhul leiti olevat võimalus
loendustunnuse moodustamiseks registriandmete baasil. Andmekvaliteedi analüüsimiseks
püstitas tunnust analüüsinud ekspert metaanalüüsi viimases osas uurimisülesande.
Detailanalüüsist jäeti välja vaid registritest täielikult puuduvad tunnused (amet ja töökoha
asukoht).
Detailanalüüsi eesmärk oli operatsionaliseerida REL-i tunnuse või selle osa moodustamine ja
testida seda praktiliselt registri üksikandmete alusel ning hinnata registri üksikandmete alusel
moodustatud REL-i tunnuse kvaliteeti. Detailanalüüsi planeerimise käigus määratleti
metaanalüüsi põhjal, milliseid registriandmeid analüüsi kaasatakse, millist
võrdlusandmestikku kasutatakse ning millist ajapunkti või perioodi analüüs hõlmab.
Kuigi projekti aluseks oleva riigihanke tehniline kirjeldus eeldas valimipõhist kaetuse ja
andmekvaliteedi analüüsi, analüüsiti tegelikkuses enamike tunnuste puhul registrite
tervikandmestikke. Lisaks analüüsiti mitut keskset tunnust (alaline elukoht, hetke
hõiveseisund ja selle komponendid, hõivestaatus) 2011. a loenduse tervikandmestikku
kaasates. Seetõttu võib öelda, et projekti raames tehti enam, kui algselt ülesandeks seati.
Detailanalüüse tegid projekti ekspertid koostöös Statistikaameti analüütikutega.
Statistikaameti analüütikute ülesanne oli koostada registrite algandmete (üksikandmete)
põhjal detailanalüüsi ülesandepüstituses kirjeldatud väljundtabelid. Ekspertide ülesanne oli
sõnastada väljundtabelite põhjal järeldused ja ettepanekud.
Detailanalüüside tulemusena valmisid REL-i tunnuste kohta detailanalüüsi dokumendid.
Detailanalüüsi tulemuste põhjal otsustati, kas registripõhiselt moodustatud tunnus ületab
kvaliteedilävendi. Sarnaselt eespool mainitud vastavuslävendiga määratleti kvaliteedilävend
kvalitatiivselt: kvaliteedilävendi võib lugeda ületatuks, kui tunnuse registripõhine
moodustamine ei tooks kaasa olulist andmekvaliteedi halvenemist võrreldes tavapärase
REL-iga. Projekti analüüsiprotsessi kirjeldab kokkuvõtlikult Joonis 1.
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Joonis 1. REGREL-i metoodikaprojekti teostamise protsess
Lisaks REL-i tunnustepõhisele analüüsile tehti mitmed toetavad analüüsid ning tegevused.
2.3.3.

Õigusanalüüs

Projekti raames tehti kaheosaline õigusanalüüs. Projekti esimeses osas tehti õigusruumi
kontentanalüüs, mis vaatles õiguslikke võimalusi andmete töötlemiseks statistika vajadusteks
lähtuvalt statistika valdkonna õigusaktidest. Antud analüüsi osa keskendus riikliku statistika
seaduse (RT I 2010, 41, 241), isikuandmete kaitse seaduse (RT I 2007, 24, 127) ja avaliku
teabe seaduse (RT I 2000, 92, 597) vaatlemisele. Analüüsis vaadeldi registripõhise loenduse
erinevate võimalike lahenduskäikude õiguslikke mõjusid. Õigusanalüüsi esimene osa hõlmas
ka andmekogude põhimääruste analüüsi ning pakkus välja näidispõhimääruse võimaliku
struktuuri ja ettepanekud sisu osas.
Õigusanalüüsi teine tunnustepõhine osa keskendus tunnuste metaanalüüsides tõusetunud
juriidiliste küsimuste spetsiifilisele käsitlusele ja püüdis leida neile lahendusi.
2.3.4.

Metoodiline juhend valdkonnasõnastike loomiseks

Valdkonnasõnastike loomise juhendi eesmärk on esitada kompaktselt metoodika
valdkonnasõnastike kasutamiseks andmekoosseisude semantilisel kirjeldamisel.
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Andmekoosseisude semantiliste kirjelduste rakendamise eesmärk on suurema efektiivsuse
saavutamine tunnuste väärtuste arvutamiseks sobivate allikate tuvastamisel kas siis
REGREL-i jätkuprojektides või sarnastes projektides.
2.3.5.

Rahvusvahelise kogemusega tutvumine

Projekti raames korraldati rahvusvahelise kogemuse koondamise eesmärgil seminarid Norra,
Soome, Rootsi ja Belgia statistikaasutustes. Seminaride käigus saadi ülevaade nende riikide
kogemusest registripõhiste loenduste ettevalmistamisel. Projekti skoobi väliselt koostati
ülevaade rahvusvahelisest kogemusest REL-i tunnuste osas.
2.4.

PROJEKTI MEESKOND JA TÖÖKORRALDUS

2.4.1.

Projekti meeskond

Projekti meeskond hõlmas suurt hulka erinevate valdkondade spetsialiste erinevatest
organisatsioonidest. Metoodiliselt juhtisid projekti Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia
Instituudi teadurid Luule Sakkeus ja Allan Puur, kelle juhendamisel töötasid erinevates
teadusasutustes töötavad eksperdid. Projekti üldise koordineerimise eest vastutasid Ernst &
Young Baltic AS projektijuhid Siim Aben ja Keiu Rõa.
Lisaks oli projekti etappides kaasatud veel täiendavaid eksperte õigusanalüüside, tunnuste
moodustamise algoritmide ning valdkonnasõnastike metoodilise juhendi koostamisel. Projekti
täielik liikmete nimekiri on esitatud allolevas tabelis.
Tabel 2. Projekti liikmete nimekiri
Ekspert/analüü Asutus, amet
tik

Töölõik projektis

Allan Puur

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi korraline
vanemteadur

Projekti/analüüside metoodiline
juhendamine.
Lõpparuande koostamine, sh
ettepanekute ja soovituste
koostamine.

Anne Herm

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi teadur.
Louvaini ülikool, teadusassistent

Tunnuste „kodakondsus“,
„seaduslik perekonnaseis“, „sugu“,
„vanus“, „sünniriik ja -koht“,
„leibkond ja perekond“, „välismaal
elamine“ meta- ja detailanalüüsid.
Rahvusvahelise kogemuse analüüs

Anneli Kährik

Tartu Ülikool, Ökoloogia- ja
Maateaduste Instituudi teadur

Eluruumi tunnuste meta- ja
detailanalüüsid

Doris Matteus

Statistikaamet, metoodika osakond,
REGREL-i projektijuht

REGREL-i metoodikaprojekti
koordineerimine Statistikaametis

Ellu Saar

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste
ja Sotsiaaluuringute Instituut,
professor

Tunnuste „hetke hõiveseisund
(õppijad)“ ja „haridustase“ meta- ja
detailanalüüsid

Eneken Tikk-

Jurist

Õigusanalüüsi tegemine, soovituste
18

Ringas

ja ettepanekute õigusalane
konsulteerimine

Ethel Maasing

Statistikaamet, matemaatilise
statistika talituse metoodikanalüütik

Detailanalüüside tegemine

Ilvi Reitel

Statistikaamet, õigus- ja
asjaajamistalituse jurist

REGREL-i metoodikaprojekti
õigusalane konsulteerimine

Jaak Parre

Advokaadibüroo VARUL nõunik

Õigusanalüüsi tegemine, soovituste
ja ettepanekute õigusalane
konsulteerimine

Kairiin Kütt

Statistikaamet, matemaatilise
statistika talituse metoodikanalüütik

Detailanalüüside tegemine

Kaja Sõstra

Statistikaamet, metoodika osakonna Hankija kontaktisik, ka REGREL-i
juhataja
projektijuht projekti algusfaasis

Katrin Aasmäe

Statistikaamet, statistiliste registrite
talitus, juhtivstatistik

Tunnuse „töökoha asukoht ja
majandusharu (tegevusala)“
konsulteerimine majandusüksuste
statistilise registri seisukohalt

Keiu Rõa

Ernst & Young Baltic AS,
juhtivkonsultant

Projekti üldkoordineerimine

Kristi Lehto

Statistikaamet, matemaatilise
statistika talituse metoodikanalüütik; REGREL-i metoodika
alamprojekti juht

REGREL-i metoodikaprojekti
koordineerimine Statistikaametis.
Detailanalüüside teostamine

Kristina
Lindemann

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste
Tunnuste „hetke hõiveseisund
ja Sotsiaaluuringute Instituut,
(töötav, töötu)“, „hõivestaatus“
sotsiaalse stratifikatsiooni osakonna detailanalüüsid
assistent

Kärt Rõigas

Tartu Ülikool, Rahvamajanduse
Instituut, nooremteadur

Tunnuse „majandusharu“ meta- ja
detailanalüüsid, tunnuse „töökoha
asukoht“ metaanalüüs

Lauri Leppik

Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö
Instituut, professor

Tunnuse „hetke hõiveseisund
(penionärid)“ meta- ja
detailanalüüsid

Luule Sakkeus

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi direktor,
korraline vanemteadur

Projekti/analüüside
metodoloogiline juhendamine.
Tunnuse „hetke hõiveseisund
(kinnipeetav)“ meta- ja
detailanalüüs.
Lõpparuande koostamine, sh
ettepanekute ja soovituste
kujundamine
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Marge Unt

Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste
ja Sotsiaaluuringute Instituut,
sotsiaalse stratifikatsiooni osakonna
vanemteadur

Tunnuste „hetke hõiveseisund
(töötav, töötu)“, „hõivestaatus“
meta- ja detailanalüüsid. Tunnuse
„amet“ metaanalüüs

Mari Rell

Ernst & Young Baltic AS,
vanemkonsultant (töölt lahkunud)

Projekti üldkoordineerimine

Marika Inno

Statistikaamet, analüüsi ja
väljaannete talituse juhtivspetsialist

Eluruumide tunnuste
konsulteerimine

Martin
Klesment

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi
vanemteadur

Tunnuse „hetke hõiveseisund
(lapsehoolduspuhkusel, ajateenija)“
metaanalüüsid. Hetke hõiveseisundi
koonddetailanalüüs

Merilin Männik

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi assistent

Tunnuse „hetke hõiveseisund
(kinnipeetav)“ meta- ja
detailanalüüs

Michel Poulain

Tallinna Ülikool, Eesti
Demograafia Instituudi
vanemteadur.
Louvaini ülikool, demograafia
professor/vanemteadur

Rahvusvahelise kogemuse analüüs

Natalja Eigo

Tervise Arengu Instituudi
tervisestatistika osakonna juhataja

Tunnuste „amet ja töökoha
asukoht“ nõustamine
terviseregistrite alusel

Peep Küngas

Tartu Ülikool, Arvutiteaduse
instituudi vanemteadur

Metoodilise juhendi koostamine
valdkonnasõnastike loomiseks.

Raul Eamets

Tartu Ülikooli
majandusteaduskond,
majandusteooria õppetooli juhataja,
professor

Tunnuse „majandusharu“
metaanalüüs, tunnuse „töökoha
asukoht“ metaaanalüüs

Siim Aben

Ernst & Young Baltic AS,
juhtivkonsultant

Projekti üldkoordineerimine.
Lõpparuande koostamine, sh
ettepanekute ja soovituste
kujundamine

Svetlana Šutova

Statistikaamet, statistiliste registrite
talituse juhataja

Tunnuste „töökoha asukoht ja
tegevusala (toimla)“
konsulteerimine majandusüksuste
statistilise registri seisukohalt

Tiit Tammaru

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja
Maateaduste instituut, geograafia
osakonna professor

Tunnuse „alaline elukoht (sh
eelmine alaline elukoht)“ meta- ja
detailanalüüsid

Vassili Levenko

Statistikaamet, matemaatilise
statistika talituse metoodikanalüütik

Detailanalüüside teostamine
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2.4.2.

Projekti töökorraldus

Vastavalt projektiplaanile viidi projekt ellu kolmekuuliste etappidena, mille vahepeal kogunes
projekti kõrgeim juhtorgan REGREL-i juhtrühm projekti käigu jälgimiseks.
Lisaks toimusid projekti kolmeaastase perioodi jooksul mitmed teavitusseminarid ja
kohtumised.
Projekti alguses, 2010. aasta detsembris toimus Tallinna Ülikooli saalis ühepäevane
teavitusseminar, kus eri ametkondade esindajad tegid ettekanded registripõhist rahvaloendust
puudutavatel teemadel. Esindatud olid projekti tellija esindajad Rahandusministeerium ja
Statistikaamet, rahvaloenduse seiskohalt mitme olulise registri esindajad ja projekti täitja
esindajad.
Projekti keskel, 2011. aasta detsembris toimus projektimeeskonna ühisseminar Statistikaameti
ja täitja esindajate osavõtul, kus esitleti projekti esimesi vahetulemusi ning tehti ülevaade
projektiga seotud infosüsteemide arengutest Statistikaametis.
Projekti käigus toimusid jooksvad kohtumised ja infovahetus registrite esindajatega nii
metaanalüüside kui detailanalüüside raames.
Projekti lõpufaasis tutvustati projekti tulemusim mh registrite metaanalüüse ning
detailanalüüse, andmekogudele. Projekti käigus toimus koostöö andmekogude esindajatega
(vt Tabel 3).
Tabel 3. Projektis osalenud andmekogusid haldavad/pidavad asutused ja kontaktisikud
Nr

Andmekogu

Asutus

Kontaktisik

1.

Eesti Rahvastikuregister

Siseministeerium

Enel Pungas

2.

Isikut tõendavate dokumentide
andmekogu

Politsei- ja
Piirivalveamet

Mary Piibeleht

3.

Elamislubade ja töölubade register

Politsei- ja
Piirivalveamet

Mary Piibeleht

4.

Ehitisregister

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Mare Braun,
Margus Sarmet

5.

Aadressandmete süsteem

Maa-amet

Mall Kivisalu

6.

Majandustegevuse register

Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium

Anne Raadla

7.

Eesti Hariduse Infosüsteem

Haridus- ja
Teadusministeerium

Tiina Annus,
Margus Kärner

8.

ENIC/NARIC

Akadeemilise
Tunnustamise
Infokeskus

Gunnar Vaht

9.

Äriregister

Registrite ja
Infosüsteemide

Maris Tudre,
Marika Pungas,

21

Keskus
10.

Kinnistusraamat

Registrite ja
Infosüsteemide
Keskus

Loori Paadik,
Piret Saartee

11.

Riiklik kinnipeetavate, arestialuste ja
vahialuste register

Justiitsministeerium

Liis Toom
Linda Paap

12.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste
riiklik register

Rahandusministeerium

Kersti Pado

13.

Maksukohustuslaste register

Maksu- ja Tolliamet

Evelyn
Liivamägi,
Hannes Udde

14.

Ravikindlustuse andmekogu

Eesti Haigekassa

Lii Pärg

15.

Sotsiaalkindlustuse
Sotsiaalministeerium,
andmekogu/pensionikindlustuse register Sotsiaalkindlustusamet

Ülle Laur, Aili
Josepson

16.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregister

Sotsiaalministeerium

Hede Sinisaar,
Katrin Pedastsaar

17.

Töötuskindlustuse andmekogu

Eesti Töötukassa

Anne Lauringson

18.

Kaitseväekohustuslaste register

Kaitseressursside amet Alari Alviste,
Tarmo Lõo

19.

Tartu Ülikooli õppeinfosüsteem

Tartu Ülikool

Ivika Puusepp

20.

Meditsiiniline Sünniregister

Tervise Arengu
Instituut

Kärt Allvee

21.

Kohustusliku kogumispensioni register

Eesti
Väärtpaberikeskus

Katrin Kalberg

2.5.

PROJEKTI TULEMID

REGREL-i metoodikaprojekti raames saadi järgmised tulemid:
1) metaanalüüside komplekt;
2) detailanalüüside komplekt;
3) õigusanalüüs;
4) õigusanalüüsi tunnustepõhine käsitlus;
5) valdkonnasõnastiku loomise metoodiline juhend;
6) tunnuste moodustamise esialgsete algoritmide komplekt;
7) lõpparuanne (käesolev dokument).
2.5.1.
1.
2.
3.

Metaanalüüside aruannete komplekt

Eamets, Raul, Rõigas, Kärt. (2011). REGREL-i tunnuse „majandusharu“ analüüs.
Tallinn, 48 lk.
Eamets, Raul, Rõigas, Kärt. (2011). REGREL-i tunnuse „töökoha asukoht“ analüüs.
Tallinn, 58 lk.
Herm, Anne. (2011). REGREL-i tunnuse „kodakondsus“ analüüs. Tallinn, 16 lk.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Herm Anne. (2012). REGREL-i tunnuste „leibkond“ ja „perekond“ metaanalüüs. Tallinn,
15 lk.
Herm Anne. (2011). REGREL-i tunnuse „seaduslik perekonnaseis“ analüüs. Tallinn, 12
lk.
Herm Anne. (2011). REGREL-i tunnuse „sugu ja vanus“ analüüs. Tallinn, 12 lk.
Herm, Anne. (2011). REGREL-i tunnuse „sünniriik/-koht“ analüüs. Tallinn, 18 lk.
Herm, Anne. (2011). REGREL-i tunnuse „kunagi välismaal elanud ja riiki saabumise
aasta“ analüüs. Tallinn, 12 lk.
Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuse „alaline elukoht“ analüüs. Tallinn, 24 lk.
Klesment, Martin. (2011). REGREL-i tunnuse „praegune hõiveseisund ajateenija“
analüüs. Tallinn, 12 lk.
Klesment, Martin. (2012). REGREL-i tunnuse „praegune hõiveseisund
lapsehoolduspuhkus“ analüüs. Tallinn, 16 lk.
Kährik, Anneli. (2011). REGREL-i tunnuste „elanike arv eluruumis“, „kasulik
põrandapind ja/või tubade arv“, „asustustiheduse standard“, „veevarustussüsteem“,
„tualettruum“, „pesemisvõimalus“ ning „kütmise tüüp“ analüüs. Tallinn, 14 lk.
Kährik, Anneli. (2011). REGREL-i tunnuse „eluaseme korraldus“ analüüs. Tallinn, 12 lk.
Kährik, Anneli. (2011). REGREL-i tunnuste „eluaseme tüüp“, „tavaeluruumide
asustatus“, „eluruumid hoone tüübi järgi“ ja „eluruumid ehitusaja järgi“ analüüs. Tallinn
11 lk.
Kährik, Anneli. (2011). REGREL-i tunnuste „elamuüksuse kasutusvorm“ ja
„omandisuhe“ analüüs. Tallinn, 24 lk.
Leppik, Lauri. (2011). REGREL-i tunnuse „hõiveseisund pensionil“ analüüs. Tallinn, 10
lk.
Saar, Ellu. (2011). REGREL-i tunnuse „haridustase“ ja „haridushõive (õpingud)“
analüüs. Tallinn, 29 lk.
Sakkeus, Luule, Männik, Merilin. (2012). REGREL-i tunnuse „leibkond“, „praegune
hõiveseisund“, „alaline elukoht“ analüüs kinnipeetavate kohta. Tallinn, 18 lk.
Tammaru, Tiit. (2013). REGREL-i tunnuse „eelmine alaline elukoht“ analüüs. Tallinn, 24
lk.
Unt, Marge. (2011). REGREL-i tunnuse „praegune hõiveseisund (töötav/töötu)“, „amet“
ja „hõivestaatus“ analüüs. Tallinn, 29 lk.

2.5.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Detailanalüüside aruannete komplekt

Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuse „elamine välismaal“ detailanalüüs. Tallinn, 13
lk.
Herm, Anne. (2013). REGREL-i tunnuste „leibkond“ detailanalüüs. Tallinn, 13 lk.
Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuse „kodakondsus“ detailanalüüs. Tallinn, 13 lk.
Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuste „seaduslik perekonnaseis“ detailanalüüs.
Tallinn, 13 lk.
Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuste „sugu“ ja „vanus“ detailanalüüs. Tallinn, 12 lk.
Herm, Anne. (2012). REGREL-i tunnuse „sünniriik/-koht“ detailanalüüs. Tallinn, 18 lk.
Herm, Anne. (2013). REGREL-i tunnuse „tuumperekond“ detailanalüüs. Tallinn, 15 lk.
Klesment, Martin (2013). REGREL-i tunnuse „praegune hõiveseisund“ detailanalüüs.
Kokkupandud hõiveseisund. Tallinn, 24 lk.
Kährik, Anneli. (2013). REGREL-i tunnuste „kasulik põrandapind“ ja/või „tubade arv“,
„veevarustussüsteem“, „tualettruum“, „pesemisvõimalus“, „kütmise tüüp“, „eluruumid
hoone tüübi järgi“ ja „eluruumid ehitusaja järgi“ detailanalüüs. Tallinn, 42 lk.
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10. Kärhik, Anneli. (2013). REGREL-i tunnuste 25 „eluaseme korraldus“ (elukorraldus) 26
„eluaseme tüübid“ (eluruumi tüüp) 28 „tavaeluruumide asustatus“ (tavaeluruumide
valduslik olukord) 16 „elamuüksuse kasutusvorm“ (eluruumi kasutamise alus) 29
„omandisuhe“ (omandisuhe) detailanalüüs. Tallinn, 48 lk.
11. Leppik, Lauri. (2013). REGREL-i tunnuse hõiveseisund „pensionil“ detailanalüüs.
Tallinn, 12 lk.
12. Rõigas, Kärt. (2013). REGREL-i tunnuse „majandusharu“ detailanalüüs. Tallinn, 22 lk.
13. Saar, Ellu. (2013). REGREL-i tunnuse „haridustase“ detailanalüüs. Tallinn, 11 lk.
14. Saar, Ellu. (2013). REGREL-i tunnuse „hetke hõiveseisund – õppimine“ detailanalüüs.
Tallinn, 9 lk.
15. Sakkeus, Luule, Männik, Merilin. (2013). REGREL-i tunnuste „leibkond“, „praegune
hõiveseisund“, „alaline elukoht“ institutsionaalset rahvastikku esindavate kinnipeetavate
näitel detailanalüüs. Tallinn, 20 lk.
16. Unt, Marge, Lindemann, Kristiina. (2013). REGREL-i tunnuse „hõivestaatus“
detailanalüüs. Tallinn, 13 lk.
17. Unt, Marge, Lindemann, Kristiina. (2013). REGEL-i tunnuse „Hõiveseisund
(töötav/töötu)“ detailanalüüs: oktoobri ja detsembri võrdlus. Tallinn, 24 lk.
18. Unt, Marge, Lindemann, Kristiina. (2013). REGREL-i tunnuse „Hõiveseisund
(töötav/töötu)“ detailanalüüs: töötus. Tallinn, 19 lk.
19. Unt, Marge, Lindemann, Kristiina. (2013). REGREL-i tunnuse „Põhitöökoht“
detailanalüüs. Tallinn, 18 lk.
20. Tammaru, Tiit. (2013). REGREL-i tunnuse „püsielukoht“ detailanalüüs. Tallinn, 32 lk.

24

3.

META- JA DETAILANALÜÜSIDE TULEMUSED

3.1.

ALALINE ELUKOHT (RAHVASTIKU ÜLDKOGUM)

3.1.1.

Loendustunnuse määratlus

Rahvusvahelise loendusstandardi6 kohaselt loetakse alaliseks elukohaks (place of usual
residence) koht, kus inimene tavaliselt veedab igapäevase puhkeaja, olenemata ajutisest
eemalolekust meelelahutuse, puhkuse, sõprade ja sugulaste külastamise, töö, ravi või
palverännaku eesmärgil.
Loendusstandard seob alalise elukoha määratluse elamise kestusega. Alaliste elanikena
käsitletakse kõnealuses geograafilises piirkonnas ainult järgmisi isikuid: i) kes elasid enne
loenduspäeva oma alalises elukohas pidevalt vähemalt kaheteistkümne kuu jooksul või ii) kes
saabusid oma alalisse elukohta viimase kaheteistkümne kuu jooksul enne loenduspäeva
eesmärgiga elada seal vähemalt üks aasta. Kui mainitud asjaolusid pole võimalik kindlaks
teha, käsitletakse alalise elukohana seaduslikku või registreeritud elukohta.
Loendusstandard annab täiendavad juhised alalise elukoha määratlemiseks järgmistel
erijuhtudel.
1. Kui isik elab aasta jooksul tavaliselt rohkem kui ühes elukohas, on tema alaline elukoht see,
kus ta veedab enamiku aastast, olenemata sellest, kas see elukoht asub mujal samas riigis
või välismaal. Ent isiku jaoks, kes töötab nädala sees kodukohast eemal ja naaseb
perekonna elukohta nädalavahetusel, loetakse tema alaliseks elukohaks perekonna elukoht,
olenemata sellest, kas tema töökoht asub mujal samas riigis või välismaal.
2. Esimese ja teise taseme haridust andvate koolide õppurite puhul, kes kooliaasta vältel
viibivad kodunt eemal, loetakse nende alaliseks elukohaks perekonna elukoht, olenemata
sellest, kas nad omandavad haridust mujal samas riigis või välismaal.
3. Kolmanda taseme haridust omandavate õppurite puhul, kes viibivad oma
kõrgkooliõpingute vältel kodunt eemal, on õppeaasta vältel kehtiv aadress nende alaline
elukoht, olenemata sellest, kas tegemist on asutuse (näiteks ühiselamu) või eramajutusega
ning olenemata sellest, kas nad omandavad haridust mujal samas riigis või välismaal. Kui
haridust omandatakse samas riigis, võib erandjuhul pidada alaliseks elukohaks perekonna
elukohta.
4. Institutsiooni peetakse kõigi selliste institutsioonis elavate isikute alaliseks elukohaks, kes
on loenduse ajaks seal elanud või tõenäoliselt elavad seal 12 kuud või kauem.
5. Ajateenijate ning relvajõudude liikmete puhul, kes elavad sõjaväebarakkides või -laagrites,
kohaldatakse alalise elukoha määratlemise üldreeglit, mis lähtub sellest, kus veedetakse
enamik ööpäevasest puhkeajast.
6. Kodutute või peavarjuta isikute, rändrahva liikmete, hulkurite ning püsiva elukohata isikute
alaliseks elukohaks loetakse loenduspaika.
7. Laste puhul, kes elavad vaheldumisi kahes elukohas (näiteks kui vanemad on lahutatud),
peetakse alaliseks elukohaks seda, kus ta veedab enamiku oma ajast. Kui mõlema vanema
juures veedetakse võrdne aeg, on alaline elukoht see, kus laps viibib loenduse hetkel.

6

Rahvusvahelise loendusstandardi all on käesolevas aruandes mõeldud Euroopa Nõukogu ja Parlamendi
määrusega (EÜ) nr 763/2008 ja Euroopa Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1201/2009 sätestatud nõudeid.
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Alalise elukoha loendustunnus on alus geograafiliste piirkondade rahvastiku (üldkogumi)
määratlemisel. Geograafiliste piirkondade liigitamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt kahte
erinevat klassifikatsiooni: i) statistiliste territoriaalüksuste klassifikaator (Nomenclature of
Territorial Units for Statistics, NUTS) ja haldusüksuste klassifikaator (Local Administrative
Unit, LAU). Statistilistest territoriaalüksustest on Eestis riigi väiksuse tõttu kasutatavad
tasemed NUTS 2 (Eesti tervikuna) ja NUTS 3 (Põhja-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, LääneEesti ja Lõuna-Eesti). Haldusüksuste tasemed on LAU 1 (maakonnad) ja LAU 2 (kohaliku
omavalituse üksused).
3.1.2.

Loendustunnuse kajastumine registrites

Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis alalise elukoha andmeid koondab.
RR-i seaduse järgi on Eestis elavate isikute elukoha andmed järgmised: i) elukoha aadress, ii)
elukoha aadressi RR-i kandmise aeg ja iii) RR-i kantud elukoha andmete muutumise aeg.
Elukoha aadress koosneb haldus- ja asustuskuuluvusest vastavalt Eesti haldus- ja
asustusjaotuse klassifikaatorile (EHAK) ja eluruumi täpsusega lähiaadressist. Alates 1.
märtsist 2012 peab elukoha aadress RR-is (samuti teistes riiklikes registrites) vastama
aadressiandmete süsteemi standardile.
Elukoha andmete muutmine toimub RR-is isiku elukohateate alusel, sünnikande alusel,
kohaliku omavalitsuse algatusel, omaniku õigustatud nõudmisel ja veel mõnedel RR-i
seaduses sätestatud erijuhtudel. Alates 2005. aastast on elukoha andmete muutumisest
teatamine kohustuslik: kui isik, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt
elama teise elukohta, on isikul kohustus esitada 30 päeva jooksul elukohateade uue elukoha
aadressi RR-i kandmiseks. Kohaliku omavalitsusüksuse pädev asutus kontrollib elukohateate
saamisest alates 10 tööpäeva jooksul elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab
elukoha aadressi RR-i või keeldub elukoha aadressi registrisse kandmisest RR-i seaduses
sätestatud juhtudel.
Lisaks RR-ile leidub elukohta puudutavat teavet ka mitmes teises riiklikus registris.
REGREL-i projekti raames on analüüsitud elukohta Eesti meditsiinilises sünniregistris
(EMSR), maksukohustuslaste registris (EMTA) ja isikut tõendavate dokumentide
andmekogus (KMAIS), samuti Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis (TÜ ÕIS) sisalduvate
aadressiandmete kasutamise võimalust alalise elukoha loendustunnuse moodustamiseks.
Allikate valik lähtus eeldusest, et teatud vanusvahemikus isikute puhul võivad need registrid
(nt ÕIS kõrgkoolis õppijate jaoks, EMSR pereloomeealiste jaoks, EMTA tööealiste jaoks)
sisaldada RR-iga võrreldes tegelikku elukohta täpsemini kajastavat teavet. Kaaluti ka Eesti
hariduse infosüsteemi (EHIS) kasutamist, kuid EHIS võtab õppijate elukohaandmed RR-ist ja
iseseisvalt vastavaid andmeid ei kogu.
3.1.3.

Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid

3.1.3.1. RR: Registreeritud elukoha ja tegeliku elukoha lahknevus
Peamine probleem alalise elukoha tunnuse moodustamisel on registrites kajastuva elukoha ja
tegeliku elukoha mittevastavus. Loendustunnuse moodustamisel põhjustab see rahvastiku
seisukohalt kaetusprobleemi, sest riigi ja selle piirkondade rahvastiku üldkogum
määratletakse alalise elukoha teabe alusel. Isiku seisukohalt võib registreeritud elukoha ja
tegeliku elukoha lahknevust käsitleda ka täpsusprobleemina.
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Elukohaandmete täidetus nii maakonna kui kohaliku omavalitsuse täpsusega oli väga hea,
lähedane 100%-le. Detailanalüüsi raames tehtud 2011. a loenduse ja RR-i väljavõtte võrdlus
(seisuga 31.12.2011) näitas alalise elukoha andmete lahknevusmääraks kohaliku omavalitsuse
tasandil 12%. Ühegi teise analüüsiga hõlmatud registri puhul ei näidanud võrdlus loendusega
alalise elukoha väiksemat lahknevust. Maksukohustuslaste registri (n= 755 515) puhul oli
lahknevusmäär sarnaselt RR-iga 12%, isikut tõendavate dokumentide andmekogu
(n=1 229 441) puhul 15%, Eesti meditsiinilise sünniregistri (63 453, aastate 2008–2011
sünnid) puhul 17% ning Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi (n=18 6454) puhul 33%.
2011. a loenduse ja registrite vanusrühmiti tehtud võrdlused kinnitasid varasemast
teadaolevat, et elukoha lahknevus saavutab maksimaalse taseme kahekümnendates
eluaastates. RR-i puhul ulatus lahknevusmäär 20–24-aastaste vanusrühmas 27%-ni, teiste
registrite puhul olid elukohaandmete lahknevuse vanuselised maksimummäärad sarnases
suurusjärgus (EMSR 25%, EMTA 28% ja KMAIS 30%) ning TÜ ÕIS-i puhul suuremad
(44%). Lastel (alla 15-aastased) varieerus RR-i elukoha lahknevusmäär vahemikus 7–13%.
Vanusrühmades 45–89 oli lahknevusmäär 5–10%, suurenedes 90-aastaste ja vanemate hulgas
12–16%-ni. Nimetatud lahknevusmäärasid hinnates tuleb silmas pidada, et kohaliku
omavalitsuse tasandist detailsemate elukohaandmete võrdlemisel lahknevusmäär suureneks.
Täpset hinnangut sellele REGREL-i projekt ei anna, sest töömahukuse tõttu (registrite
andmed ei põhinenud ADS-standardil) elukohaandmeid lähiaadressi täpsusega ei võrreldud.
Täheldatud lahknevus on kompleksse iseloomuga ega ole taandatav mõnele üksiktegurile.
Üldistatult võib analüüsitulemuste valgusel osutada kahele peamisele tegurirühmale, mis
lahknevust võivad põhjustada.
Esimene tegurirühm seondub loenduses ja registrites fikseeritud elukoha erineva tähendusega.
Nagu igasugune muu (tavapärasel) loendusel inimestelt kogutud teave, nii omab ka loendusel
fikseeritud elukoht üksnes statistilist tähendust. Loendusel kirjapandud elukohal ei ole mingit
tagasimõju – ei positiivset ega negatiivset – konkreetsele isikule. Seevastu RR-is
registreeritud elukohaga käivad kaasas inimesi väga konkreetselt puudutavad õigused ja
kohustused, muu hulgas elukohaga seotud sünnitoetused, lasteaia- ning koolikohtade
jaotamine, mitmesugused sotsiaalteenused, kodualuse maa maksuvabastuse tingimused,
kohaliku ühistranspordi kasutamine, liikluskindlustuse tariifid jpm. Elukoha seos õiguste ja
kohustustega suunab inimesi registreerima oma elukohta viisil, mis teenib nende konkreetseid
huve võimalikult hästi, kuid ei pruugi seejuures kajastada tegelikku elukohta.
Teine tegurirühm seondub inimeste vähese motiveeritusega elukohaandmeid RR-is
aktualiseerida. Kuigi elukohateadet saab Eestis esitada ka digitaalselt, eeldab elukohateate
esitamine protseduuri tundmist ja teatavat ajakulu, üürnike puhul ka omaniku luba. Kui otsene
tarvidus elukohavahetust registreerida puudub, ei pruugi inimesed seda tegema hakata.
REGREL-i projekti raames teostatud analüüsid nende kahe tegurirühma suhtelist panust
eritleda ei võimalda. Lahknevuse vanusmuster osutab sellele, et elukohaandmete ebatäpsus on
suurem probleem kõrgema rändeintensiivsusega rahvastikurühmades.
3.1.3.2. RR: institutsionaalse rahvastiku elukoha mittekajastamine
Ühe spetsiifilise probleemina tõi analüüs välja institutsionaalse rahvastiku elukoha
kajastumise. Loendusstandardi kohaselt tuleks institutsioonis asuvate isikute alaliseks
elukohaks loenduses märkida institutsioon, kui nad on seal elanud või tõenäoliselt elavad seal
12 kuud või kauem. Samas RR-i seadus sätestab, et isiku haiglasse statsionaarsele ravile,
hoolekandeasutusse, eestkosteasutusse, kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse
asumine või paigutamine ei ole elukoha aadressi muutmise aluseks. Institutsioonides elav
27

rahvastik kajastatakse RR-is oma endises elukohas ka neil juhtudel, kus institutsioonis
viibimise kestus eeldaks loendusreeglite kohaselt elukoha aadressi muutmist. Eesti oludes
puudutab kõnealune probleem eeskätt hoolekandeasutusi, eestkosteasutusi ja
kinnipidamisasutusi, sest kohustusliku ajateenistuse ja statsionaarsel haiglaravil viibimise
kestus on reeglina lühem kui 12 kuud.
3.1.3.3. RR: üürnike elukohaandmete väiksem täpsus
Tuginedes varasemale uuringule, juhtis analüüs teise spetsiifilise probleemina tähelepanu
üürnike elukohaandmete väiksemale täpsusele võrreldes omanike andmetega (Sjöberg,
Tammaru 2000). Eluruumi mitteomavatel inimestel võib tegeliku elukoha registreerimine olla
raskendatud, sest selleks on vaja omaniku nõusolekut. Kui omanik registreerimiseks
nõusolekut ei anna (nt soovist vältida üüritulult maksude tasumist), põhjustab see
täpsusprobleemi üürnike elukohaandmetes.
3.1.3.4. RR: elukoha aadressiandmete mittetäielikkus
RR-is olevad elukoha aadressiandmed peaksid vastama aadressiandmete süsteemi standardile,
mis eeldab kõigi aadresside puhul aadressi- ja objektikoodi olemasolu. Analüüs näitas, et
seisuga 01.01.2013 oli aadressi- ja objektikood märgitud 87,8%-l RR-is registreeritud Eesti
elanikest (n=1 360 250). Objektikood puudus 4,6%-l ja mõlemad koodid 7,6%-l elanikest.
Kuigi kirjeldatud elukoha aadressiandmete ebatäpsus ei takista elukoha määramist kohaliku
omavalitsuse või asula täpsusega, takistab aadressi- ja objektikoodide puudumine leibkondade
eluruumipõhist määratlemist ja andmete aadressi järgi seostamist (nt RR-i ja EHR-i andmete
seostamist).
3.1.4.

Tunnuse moodustamise võimalikkus

Alalise elukoha loendustunnuse registripõhiseks moodustamiseks on piiratud võimalused.
Tunnuse moodustamist takistab registrites kajastuva ja tegeliku elukoha lahknevus. Analüüs
ei kinnitanud oletust, mille kohaselt kajastaks teistes põhiregistrites sisalduv teave elukohta
RR-iga võrreldes täpsemini ja loendustunnust oleks võimalik moodustada mitme erineva
registri teavet koos kasutades. Tunnuse registrite põhjal moodustamise vastu räägib ka
asjaolu, et ka leibkondade moodustamine sõltub registripõhisel loendusel täielikult
elukohateabe täpsusest.
Registrites kajastuva ja tegeliku elukoha lahknevuse põhjuste mitmekesisus tähendab seda, et
kiire ja garanteeritud lahendus probleemile puudub. Võib öelda, et tegemist on ilmselt kõige
suurema takistusega registripõhise loenduse teel. Kuna probleem puudutab ühiskonna, mitte
registrite või statistika toimimist, siis selle täielikku kõrvaldamist loota oleks ebarealistlik.
Probleemi vähendamine nõuab pikaajalist ja sihipärast tegutsemist. Kui lähema 3–4 aasta
jooksul olukorra otsustavat paranemist saavutada ei õnnestu, on tõenäoline, et 2021. aasta
loendus tuleb korraldada segameetodil, kus (vähemalt) elukohateave ja sellel põhinev
leibkonnateave tuleb koguda otse isikute küsitlemise teel.
Järgmisena on esitatud REGREL-i projekti analüüsidel põhinevad soovitused olukorra
parandamiseks.
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3.1.5.

Soovitused

3.1.5.1. Elukohaandmete täpsustamise võimaluste laiem pakkumine
Kui eeldada, et osa tegelikke elukohavahetusi jääb RR-is registreerimata mugavuse, mitte
inimeste huvidest lähtuva teadliku käitumise tõttu, siis oleks võimalik elukohaandmete täpsust
suurendada, pakkudes elukohaandmete muutmiseks senisest rohkem võimalusi.
Samm selles vallas astuti Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise
seadusega (https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011001, § 41) 2011. aastal. Kui avalikku
ülesannet täitva asutuse või isiku (seadusemuutuses esimese ja teise astme kohtuasutused ning
notarid või kohtutäiturid, seletuskirjas on mainitud veel Politsei- ja Piirivalveamet,
Sotsiaalkindlustusamet (sh pensioniametid); Maksu- ja Tolliamet, Maanteeamet,
maavalitsused, kuid see nimekiri on avatud muutustele Vabariigi Valitsuse määrustega) poole
pöörduv isik esitab menetluse käigus elukoha andmed või sideandmed, mis erinevad RR-isse
kantud andmetest, muudetakse vastavad andmed isiku esitatud elukohateate või isiku esitatud
sideandmeid sisaldava dokumendi alusel, pöördudes vastava kohaliku omavalitsusüksuse
pädeva asutuse poole. Registreeritud elukoha muutmine RR-is ei toimu ka uue korra kohaselt
automaatselt, vaid selleks tuleb isikul täita ja esitada elukohateate vorm, mille avalikku
ülesannet täitev asutus või isik edastab kohaliku omavalitsuse pädevale asutusele.
Otstarbekas oleks analüüsida avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute praktikat
seadusemuutusest möödunud aja vältel (kui sageli menetluse käigus elukohaandmete või
sideandmete erinevusi tuvastatakse, kui paljudel juhtudel järgneb elukohateate esitamine ja
elukoha andmete muutmine RR-is). Kui seadusemuudatus on aidanud kaasa elukohaandmete
täpsustamisele, tuleks otsida võimalusi vastava praktika laiendamiseks. Elukohaandmete
täpsustamist võiks kaaluda muu hulgas isikut tõendavate dokumentide uuendamisel,
perekonnaseisukannete tegemisel (abiellumine, lapse sünd, lahutus), füüsilise isiku
tuludeklaratsiooni täitmisel, sotsiaalteenuste osutamisel jms menetluste käigus. Oleks
otstarbekas, et kolmanda taseme õppeasutused pakuksid oma õppeinfosüsteemide kaudu
õppijatele regulaarselt elukohaandmete aktualiseerimise võimalust. Samuti oleks RR-i ja
EHIS-e teavet ristkasutades võimalik saata kolmanda taseme õpingud lõpetanutele
meeldetuletus oma elukohaandmete aktualiseerimiseks.
Elektrooniliste kanalite kasutamisel tuleks suunata isik RR-i elukohateadet täitma, vahetu
kontakti puhul abistada aga isikut elukohateate vormistamisel. Kõnealuste toimingute juures
tuleks väärtustada ka sideandmete aktualiseerimist, mille muutmine RR-is on lihtsam kui
elukohaandmete muutmine.
3.1.5.2. Institutsioonides elavate isikute elukoha registreerimine
Tuleb leida sobiv lahendus institutsioonides elavate isikute tegeliku elukoha registripõhiseks
kindlakstegemiseks, Eesti oludes puudutab see hoolekandeasutuses, eestkosteasutuses ja
kinnipidamisasutuses viibivaid isikuid. Kuna vastavaid andmeid RR-i ei kanta, tuleb tagada,
et vastav teave oleks koondatud teistesse andmekogudesse, kust seda oleks võimalik loenduse
vajadusteks kasutada.
Kinnipeetavate kohta on institutsioonis viibimise teavet võimalik saada Kinnipeeturegistrist.
Sobiv lahendus tuleb leida isikute hoolekandeasutustes ja eestkosteasutuses viibimist
kajastava teabe kogumiseks. Üks variant võib olla Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri
(STAR) arendamine nii, et see koondaks kogu riigi teavet kõigi hoolekandeasutustes viibivate
isikute kohta. Andmeesitajaks peaksid olema asutused, kellel on kohustus teha registrisse
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kandeid kõigi vastuvõetud ja lahkunud isikute kohta, sõltumata institutsioonis viibimisega
seotud kulude katmise viisist, asutuse omandivormist jms.
Kaaluda võiks elukoha teabe kandmist RR-i vähemalt neil juhtudel, kui institutsioonis
viibimine osutub pikaajaliseks (nt kestusega üle 12 kuu või tähtajatu).
3.1.5.3. Varjupaikades majutuvate kodutute registreerimine
Kodutute registripõhisel loendusel kajastamiseks tuleks kaaluda eraldi varjupaigaregistri
loomist. Üks võimalus võib olla STAR-i arendamine nii, et see koondaks kogu riigis teavet
kõigi kodutute varjupaikades majutusteenust kasutanud isikute kohta. Teine võimalus on
iseseisva varjupaigaregistri loomine.
Varjupaigas registreerimisel tuleks muu hulgas kindlasti kontrollida kodutu registrijärgset
elukohta ja kui see enam ei kehti, teha vastav muutus. Kuivõrd kodutute näol on tegemist
väga tõsise sotsiaalse probleemiga, oleks sellekohase teabe ühtlustatud põhimõtetel kogumine
oluline mitte ainult loenduse ja statistika seisukohalt, vaid veel enam kodutute abistamiseks.
3.1.5.4. Ühiselamutes elavate isikute ja üürnike elukoha registreerimine
Üks tee parandada elukohaandmete täpsust on vähendada registreerimise sõltuvust elukohta
vahetavast isikust juhtudel, kus leidub sellele alternatiivseid võimalusi. Üks analüüsis välja
toodud võimalus on ühiselamutes elavate isikute (pms õppurid) elukoha registreerimise
kohustuse delegeerimine ühiselamu valdajatele. Praeguse korralduse kohaselt sõlmivad
valdajad ühiselamutes elavate isikutega üürilepingud, kuid elukoha registreerimine sõltub
edasi sellest, kas konkreetne isik esitab elukohateate või mitte. Alternatiivina võib
ühiselamutes elavate õpilaste ja üliõpilaste registreerimise koondada ka EHIS-esse, kust
vastav teave oleks ka õppeasutustele kättesaadav. Kui delegeerida kohustus ühiselamu
valdajale, saavad registreeritud kõik ühiselamutes toimuvad elukohavahetused. Aluse selleks
annaks ühiselamute käsitlemine majutusruumina.
3.1.5.5. Elukohaalase andmevahetuse sisseseadmine suurema hulga välisriikidega
2004. aastal seati sisse regulaarne teabevahetus Eesti ja Soome rahvastikuregistrite vahel, mis
on parandanud nende kahe riigi vahel toimunud elukohavahetuste arvestust. Soovitatav on
laiendada samalaadset kahepoolset andmevahetust peale Soome ka teistele riikidele. Esimeses
järjekorras võiks keskenduda nüüdisaegseid registrisüsteeme omavatele Põhjamaadele, kuid
jõupingutusi tuleks teha ka muude riikidega, kellega Eestil on suuremad rändevood.
3.1.5.6. Rahvastikuregistri aadressiandmete täpsuse parandamine
Tuleks jätkata RR-i aadressandmete täpsuse parandamist, jõudmaks olukorrani, kus kõigi
Eestis elukohta omavate isikute aadressiandmed vastavad ADS-standardile ja määratlevad
elukoha eluruumi täpsusega. Üks viis seda saavutada on RR-i kvaliteeditöö, mis keskendub
eraldi nende isikute elukohaandmete täpsustamisele, kelle RR-i aadressid pole veel varustatud
aadressiandmete süsteemi aadressi- ja objektikoodidega. Rahvastiku registripõhise
arvepidamise seisukohalt oleks soovitatav, et kõigi REL2011-le järgnenud elukohavahetuste
teave oleks kooskõlas ADS-standardiga. Kõnealustest soovitustest on juttu ka
eluruumitunnuste puhul.
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3.1.5.7. Registriandmete ristkasutuse testimine elukohaandmete täpsustamise eesmärgil
Soovitatav on otsida võimalusi registrite ristkasutuse abil RR-i elukohaandmete
täpsustamiseks. Selleks tuleks korraldada teostuvusuuring, mis i) määratleb registrite
kirjeldatud eesmärgil ristkasutuse viisid ja ii) testib nende rakendatavust valimipõhiselt.
Registrite ristkasutuse võimalike viiside üheks näiteks võib tuua EHIS-e õpinguandmete ja
RR-is sisalduvate elukohaandmete võrdluse, mis aitaks tuvastada kolmanda taseme õppureid,
kes on õpingutega seoses tõenäoliselt elukohta vahetanud, kuid on jätnud elukohateate
esitamata. Teiseks näiteks võib tuua olukorra, kus alaealine laps on registreeritud nii
(hooldusõigust omavast) emast kui isast erineval aadressil. Kolmandaks näiteks võib tuua
isiku kohta olulistes põhiregistrites „tegevuste“ pikaajalise puudumise, mis viitab
võimalusele, et isik on Eestist välismaale lahkunud. Kaaluda tuleks neile potentsiaalselt
elukohateate esitamata jätnud isikutele elukoha registreerimise vajalikkust/kohustust
meenutavate kirjade saatmist.
Protseduuri rakendatavuse testimine tähendaks vastavatesse rühmadesse kuuluvate isikute
valimipõhist küsitlemist või nende tegeliku elukoha kindlakstegemist muul viisil (nt
lähisugulastega kontakteerudes ja neilt infot hankides). Protseduuri käigus selgitatakse välja
isikute registreeritud ja tegelik elukoht. Kui need kokku ei lange, siis tehakse kindlaks
lahknevuse põhjused ja võimalused viia registreeritud elukoht kooskõlla tegeliku elukohaga.
Samuti saaks valimipõhiselt hinnata (nt loomuliku eksperimendi meetodil)
meeldetuletuskirjade saatmise mõju registreerimiskäitumisele.
3.1.5.8. Täiendavad analüüsid
REGREL-i metoodikaprojekti raames tehtud elukohaandmete analüüsid selgitasid andmete
kokkulangevuse erinevates allikates. Lahknevusmäära põhjal otsustades on võimalused
elukohatunnuse registripõhiseks moodustamiseks Eestis praegu piiratud.
Olukorra parandamise võimaluste kaardistamiseks tuleks korraldada ka teistsuguse
suunitlusega uuringuid, mis keskenduksid lahkneva elukohateabega isikutele. Selgitamist
vajaksid muu hulgas järgmised asjaolud: i) millist rolli mängivad registreeritud, kuid
tegelikkusele mittevastava elukohaga kaasas käivad õigused ja kohustused ning sellel põhinev
teadlik valik, ii) kui sageli jääb elukohateate esitamine lihtsalt mugavuse või teadmatuse taha
ja iii) milliste takistustega inimesed elukoha registreerimisel kokku puutuvad. Sellise uuringu
raames oleks vaja samuti hinnata, kui sageli on täidetud seniste uuringute aluseks olnud
eeldus, mis luges loenduse elukoha ja RR-i elukoha lahknevuse puhul viimase automaatselt
tegelikkusele mittevastavaks. Kõnealuse uuringu kavandamine väljub REGREL-i projekti
raamest, kuid ilma selleta on keeruline hinnata erinevate tegurite mõju elukohateabe täpsusele
ja otsida konkreetseid võimalusi selle parandamiseks.
Soovitada võib ka elukohaandmete täpsuse regulaarset seiret, eesmärgiga jälgida
elukohateabe täpsuses toimuvaid muutusi. Seire muutub eriti vajalikuks olukorras, kui
elukohateabe täpsuse parandamist riigis tõsiselt eesmärgistatakse. Üks võimalus oleks luua
seire Statistikaameti korraldatavatele riigiuuringutele, lisades neile selleks vajalikud
elemendid (tegelikku ja registreeritud elukohta puudutavad küsimused, tegevusrutiinid
puuduliku aadressiteabe tõttu mittevastanutele jms).
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3.2.

SUGU JA VANUS

3.2.1.

Loendustunnuse määratlus

Sugu ja vanus on isiku demograafilised põhitunnused, mida kasutatakse loendusel kogutud
teabe klassifitseerimiseks ja esitamiseks. Selle tõttu peavad soo ja vanuse andmed olema
võimalikult täpsed ning need ei tohiks ühegi isiku puhul jääda teadmata.
Sugu rahvusvaheline loendusstandard otseselt ei defineeri. Soo järgi liigitatakse rahvastik
meesteks ja naisteks. Vanust mõõdetakse loendusstandardi kohaselt täisaastates
loendusmomendi seisuga. Vanust võib mõista kui loenduse ajaks möödunud sünnipäevade
arvu või isiku vanust tema viimasel sünnipäeval. Euroopa statistikute konverents soovitab
vanuse andmete saamiseks koguda teavet isiku sünnikuupäeva kohta, mis võimaldab peale
vanuse esitada loendusandmeid ka sünnipõlvkondade kaupa (UNECE 2006). Vanuse järgi
liigitatakse rahvastik rühmadeks ühe vanuseaasta kaupa, alates alla 1-aastast (0-aastasest) kuni
100-aastaste ja vanemateni.
Soo ja vanuse arvutamise aluseks oleva sünniaja andmed on nüüdisajal ühendatud
isikukoodis, seetõttu käsitleme neid kahte loendustunnust koos.
3.2.2.

Loendustunnuse kajastumine registrites

Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis koondab Eesti elanike soo ja sünniaja andmeid.
Soo ja sünniaja andmed hoitakse RR-i koosseisus nii eraldi tunnustena kui ka ühendatuna
isikukoodi, mida kasutavad isikute identifitseerimiseks kõik isikuandmeid töötlevad riiklikud
registrid. Kuna isikukoodist on võimalik sugu ja sünniaeg alati tuletada, piisab kahe kõnealuse
loendustunnuse määratlemiseks isikukoodist.
Tehniliselt koosneb isikukood 11 numbrist, millest seitse esimest sisaldavad informatsiooni
isiku soo ja sünnikuupäeva kohta. Isikukoodi moodustab RR-i volitatud töötleja
Rahvastikuregistri seaduse, Eesti Vabariigi standardi „EVS 585:2007 Isikukood. Struktuur“ ja
Regionaalministri määruse „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord“
kohaselt. Isikukoodi moodustab RR-i volitatud töötleja ja see loetakse isikule antuks koodi
kandmisel RR-i. Isikule annab isikukoodi asutus või isik, kes koostab ja väljastab dokumente,
kuhu isikukood kantakse.
Eestis sündinud laps saab isikukoodi reeglina sünnitushaiglas. Selleks edastab haigla
vastsündinu andmed (sugu, sünniaeg) ja ema andmed RR-ile, mille alusel moodustatakse
sündinule registri objekti staatust ettevalmistav kirje ning antakse vastsündinule isikukood.
Kui Eestis sündinud lapsele ei ole tervishoiuasutus isikukoodi taotlenud (nt kodusünni puhul),
annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünniakti koostamisel meditsiinilise sünnitõendi
alusel, millele on märgitud lapse sugu ja sünniaeg.
Enamikule enne RR-i loomist sündinud Eesti kodanikele ja Eestis alaliselt elavatele
mittekodanikele moodustati isikukood Eesti kodaniku passi, välismaalase passi või Eesti
isikutunnistuse väljastamisel. Elamisõiguse alusel Eestisse elama asuvatele Euroopa Liidu,
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikule (edaspidi
Euroopa Liidu kodanik) antakse isikukood elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis, kui
isikule ei ole varem Eesti isikukoodi antud. Et isikukoodi saada, peab isik esitama kohaliku
omavalitsuse registritöötajale koos elukohateatega taotluse isikukoodi saamiseks. Elamisloa
alusel Eestisse elama asuvatele välismaalastele antakse isikukood elamisloa taotluse alusel.
Elamislubade taotlejate ja taotluste andmed kogutakse algselt elamislubade ja töölubade
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registrisse. Isiku põhiandmed isikukoodi moodustamiseks edastatakse RR-i elamisloa taotluse
esitamisel.
Tuleb tähele panna, et isikukoodi andmine ei tähenda automaatselt välismaalase Eesti elanike
hulka arvamist. Elamisloa alusel Eestisse asuja saab elaniku staatuse pärast elukoha
registreerimist, mida tuleb teha ühe kuu jooksul alates Eestisse saabumisest. Eesti isikukood
antakse välisriigi kodanikule ka juhul, kui ta on osaline mõnes Eestis registreeritud
perekonnasündmuses (näiteks abiellumise või lapse sünni korral). Ka sel juhul ei pruugi
välismaalane Eesti elanikuks saada. Samuti annab RR-i volitatud töötleja isikukoodi isikule,
kelle andmed kantakse mingisse riiklikku andmekogusse (näiteks Maksu- ja Tolliameti,
Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti jaoks), kuid kes ise pole RR-i objekt ega elamisloa
või elamisõiguse taotleja.
3.2.3.

Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid

3.2.3.1. RR: isikukoodi ja sünniaktilt pärineva teabe lahknevus
Enamikul enne RR-i loomist sündinud Eesti elanikel on isikukood moodustatud ning soo ja
sünniaja andmed registrisse kantud Eesti Vabariigi isikut tõendavate dokumentide
esmakordsel väljaandmisel. Nende andmete kontroll Eestis sündinud isikute arhiivsete
perekonnaseisuaktide alusel on toonud välja juhtumeid, kus tegelik sünniaeg erineb
isikukoodi moodustamise aluseks olevast sünniajast. Sel juhul kantakse RR-i arhiivselt
sünniaktilt pärit õige sünniaeg, kuid isikut tõendavate dokumentide vahetuseni säilib registris
endine isikukood. Taoliste juhtumite arv on väga väike, kuid nende olemasolu tõttu võib
eraldi tunnusena registrisse kantud sünniaeg ja isikukoodis sisalduv sünniaeg üksikjuhtudel
ajutiselt lahkneda.
Detailanalüüsi raames kontrolliti, kas RR-i andmestikus esineb sünniaegade (sünnikuu)
ebaloomulikku kumuleerumist, mis viitaks teadmata sünnikuupäevade süstemaatilisele
asendamisele mõne konkreetse kuupäevaga. Märkimisväärset kahtlust äratavat kumuleerimist
ei täheldatud, mis kinnitab RR-i sünniajateabe täpsust.
3.2.3.2. RR: „Ootel“ olevad alla 1-aastased lapsed
Detailanalüüs juhtis tähelepanu alla ühe aasta vanuste laste võimalikule alakaetusele. Kui
Eestis vastsündinud lapse vanematel on erinev välisriigi kodakondsus ja lapsele ei ole veel
elamisluba taotletud, võivad lapse andmed RR-is puududa. Kui Eestis sündinud vastsündinu
vanemad pole Eesti või EL-i kodanikud, siis jäävad lapse andmed registrisse ootele registri
objekti ettevalmistava kirjena, kuni vanemad taotlevad lapsele elamisloa. Kui aasta jooksul
lapsele elamisluba ei taotleta, kantakse lapse andmed arhiivi.
Kirjeldatud olukord ei mõjuta vanustunnuse moodustamist ja selle täpsust RR-i kirjetes, kuid
võib põhjustada kaetusprobleemi Eestis sündinud alla ühe aasta vanuste laste suhtes.
Detailanalüüsi kohaselt on kõnealuse probleemi ulatus suhteliselt tagasihoidlik. Seisuga
01.07.2011 tehtud RR-i väljavõttes oli ootel kokku 612 last, kes olid sündinud 2010. ja
2011. aastal. Peaaegu kõigil neil lastel (603) puudub teave kodakondsuse kohta, kuigi
enamikul neist (476) oli elukohaks märgitud Eesti. Suhtväljenduses puudutab probleem
(viivitus kodakondsuse määramise ja kirje ootel seisundist aktiivsesse seisundisse kandmisel)
kõige enam 3–4% Eestis elavatest alla ühe aasta vanustest lastest.
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3.2.3.3. RR: eakate vanuseti süvenev ülekaetus
Detailanalüüs tõi esile eakate ülekaetuse RR-is. Sellest annab tunnistust väljaspool Eestit
elavate eakate suhtarvu suurenemine vanusrühmiti. Suhtarv hakkab suurenema pärast
80. eluaastast ning kõige eakamatest (üle 100-aastased) Eesti kodanikest on juba enamusel
elukohariigiks mõni välisriik. Selline olukord on põhjustatud asjaolust, et välismaal elavate
eakate Eesti kodanike surmaandmed jõuavad RR-i puudulikult. Kuigi probleem muutub
silmatorkavaks väga eakate puhul, algab see tõenäoliselt juba 80–85-aastastest. Kirjeldatud
probleem ei mõjuta otseselt loendustunnuse moodustamist (loendus hõlmab Eesti alalisi
elanikke), kuid mõjutab RR-i andmekval
3.2.3.4. RR: registril ja rahvastikustatistikal põhineva elanike arvu lahknevus
Detailanalüüs tõi esile Eesti elanike arvu märkimisväärse erinevuse RR-i andmetes (väljavõte
seisuga 01.07.2011) ja rahvastikuarvestuses (01.01.2011). Absoluutarvuliselt suurima ulatuse
saavutab erinevus 1940.–1980. aastatel sündinute hulgas. Neis põlvkondades on RR-i kohaselt
Eestis elanikke tunduvalt rohkem, kui näitab rahvaloenduste andmetel põhinev
rahvastikuarvestus.
Täheldatud lahknevusel võivad olla erinevad põhjused. Ühelt poolt võib lahknevust
põhjustada loenduste alakaetus ehk osa tegelike elanike loendamata jäämine. Teisalt võib
lahknevust põhjustada ka RR-i ülekaetus, mille puhul registris kajastuvad elanikena isikud,
kes tegelikult enam Eestis ei ela. Kuna mõlemad tegurid toimivad samas suunas, ei
võimaldanud projekti raames teostatud analüüs erinevate põhjuste suhtelist panust eristada.
Samas võis mitmetes põlvkondades täheldada vastupidist olukorda. Nii oli aastatel 1999–2005
sündinud laste arv RR-i kohaselt väiksem kui rahvastikuarvestuse järgi, samuti aastatel 1981–
1984 sündinud noorte arv. RR-i väiksemad rahvaarvud vanemates põlvkondades (1934 ja
varem sündinud) võivad olla tingitud analüüsil kasutatud registriväljavõtte ajaseisust
(kalendriaasta keskel, 01.07.2011).
3.2.4.

Tunnuse moodustamise võimalikkus

Soo ja vanuse loendustunnust on võimalik moodustada täielikult registripõhisena. Kuna soo
ja sünniaja andmed on aluseks kõigile Eestis registreeritud elukohta omavatele isikutele
isikukoodi andmiseks, on need tunnused kõigil RR-i objektidel olemas. Soo ja vanuse võib
tuletada isikukoodist, kuid üksikute erandjuhtumite tõttu on soovitatav loendustunnuse
moodustamisel võrrelda isikukoodist tuletatud vanust sünniaja põhjal arvutatud vanusega.
Samas juhtis analüüs tähelepanu mitmele probleemile, mis puudutavad alalise elukoha
loendustunnust ja sellel põhinevat loendusrahvastiku üldkogumi määratlust.
3.2.5.

Soovitused

3.2.5.1. RR-i protseduur: välismaal elavate (eakate) Eesti kodanike teabe aktualiseerimine
Tuleks otsida võimalusi, kuidas tagada välismaal elavate Eesti kodanike (surma)teabe
praegusest tõhusam aktualiseerimine. Selleks on mitu erinevat võimalust. Esimene võimalus
on regulaarse ja tiheda kontakti hoidmine vastavas riigis elava Eesti kogukonnaga (nt
eestikeelsetes ajalehtedes ilmuvate surmakuulutuste jälgimine jms), mida teeksid
konsulaarasutused. Teine ja eelistatav võimalus on regulaarse koostöö sisseseadmine vastava
riigi asutustega, kes registreerivad surmasid või peavad rahvastikuarvestust (nt edastades
asutustele kontrolliks nimekirja riigis RR-i järgi elavatest Eesti kodanikest, oleks võimalik
lasta nende staatust perioodiliselt kontrollida). Taoline koostöö oleks eriti oluline riikide
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puhul, kus elab suuremal arvul Eesti kodanikke. Selle soovituse realiseerimine aitaks
parandada RR-i täpsust.
3.2.5.2. Täiendavad analüüsid
REGREL-i projekti ajakava ei võimaldanud isikupõhiselt võrrelda RR-i ja 2011. aasta
loenduse alalist rahvastikku. Kaasates teiste registrite (nt EHIS, EMTA, Ravikindlustuse
andmekogu (KIRST)) teavet, võiks võrdlemine aidata selgitada, mil määral on detailanalüüsil
tuvastatud registri ja rahvastikustatistika põhise elanike arvu lahknevuse põhjuseks loenduse
alakaetus ja dokumenteerimata väljaränne. Kõnealuse analüüsi puhul saab tugineda
2011. aasta loenduse tulemustele, kuid seda tuleks täiendada valideerimisuuringuga nende
RR-is kajastuvate isikute kohta, keda loendusel ei leitud ja kelle Eestis viibimise kohta
puuduvad selged tõendid.
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3.3.

SEADUSLIK PEREKONNASEIS

3.3.1.

Loendustunnuse määratlus

Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt on „seaduslik perekonnaseis“ (legal marital status)
määratud riigis kehtivate abielu käsitlevate seaduste või tavade kohaselt. Seaduslik
perekonnaseis määratletakse sõltumatult isiku tegeliku kooselu andmetest, mis tähendab, et
vabaabielus olevate isikute kohta tuleb seadusliku perekonnaseisu andmed koguda vastavalt
nende de jure seisundile.
Euroopa Statistikute Konverents on soovitanud seadusliku perekonnaseisu andmeid koguda
iga vähemalt 15-aastase isiku kohta (UNECE 2006). Kuna rahvastiku hulka võib kuuluda ka
isikuid, kes on abiellunud teistes riikides, kus abiellumise piirvanus on madalam kui 15 aastat,
tuleks perekonnaseisu andmeid koguda kõigi isikute kohta sõltumata vanusest.
Isikud jaotatakse seadusliku perekonnaseisu alusel kaheksasse rühma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ei ole kunagi abielus olnud (edaspidi vallaline);
abielus;
lesk (ei ole uuesti abiellunud ega registreerinud kooselu);
lahutatud (ning ei ole uuesti abiellunud ega registreerinud kooselu);
registreeritud kooselus;
registreeritud kooselu lõppes partneri surmaga (ning ei ole abiellunud ega registreerinud
uut kooselu);
7) registreeritud kooselu lõpetati õiguslikult (ning ei ole abiellunud ega registreerinud uut
kooselu);
8) täpsustamata.
Liikmesriigid esitavad andmed ka registreeritud kooselu kohta, kui neil on õigusraamistik,
mis reguleerib kooselu a) mille puhul tekivad kahe isiku vahel õiguslikud abielulised
kohustused; b) mis ei ole abielu ja c) mille puhul abielus isik või isik, kellel on sellisest
kooselust tulenevalt õiguslikud kohustused, ei saa end samal ajal siduda ühegi õigusliku
kohustusega, mis tuleneb uuest abielust või muust sellisest kooselust teise isikuga (Eestis
sellist õigusraamistikku praegu pole). Isikud liigitatakse rühmadesse loenduse ajal kehtiva
(kõige hilisema) perekonnaseisu järgi.
Kui riigi seadusandlus võimaldab nii eri- kui samasooliste partnerite registreeritud kooselu või
samasooliste partnerite abiellumist, võib eri- ja samasoolistes registreeritud kooseludes ning
eri- ja samasoolistes abieludes elavate isikute seadusliku perekonnaseisu täiendavate
alarühmadena eristada.
3.3.2.

Loendustunnuse kajastumine registrites

Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, kust on võimalik saada teavet seadusliku
perekonnaseisu kohta. Registrisse kantav perekonnaseis on vallaline, abielus, lesk ja
lahutatud. Perekonnaseis „vallaline“ kuulub RR-i andmetesse alates 2009. aastast (RRS
muutmine, RT I 2009, 30, 177). Seaduslikku perekonnaseisu puudutavad kanded registrisse
tehakse perekonnaseisudokumentide alusel.
Perekonnaseisu tunnus sisaldub veel mitmetes teistes registrites (nt Meditsiiniline
sünniregister, Vähiregister, Tuberkuloosiregister, Maksukohustuslaste register, Riiklik
pensionikindlustuse register, Rahvusvahelise kaitse andmise register), kuid nende puhul ei
nõuta isikult alusdokumentide esitamist perekonnaseisu tõendamiseks või saadakse vastavad
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andmed RR-ist. Seetõttu ei ole nende registrite teabe kasutamine seadusliku perekonnaseisu
tunnuse moodustamiseks otstarbekas.
3.3.3.

Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid

3.3.3.1. RR: Eestis enne registri loomist ja välismaal registreeritud perekonnaseisumuutuste
mittetäielik kajastumine
RR-i on kantud kõik registri toimimise ajal (esmane alus RR-ile pandi 1990. aastate alguses)
Eesti perekonnaseisuasutuste (maa-, linna- ja vallavalitsused; kohtud ja vaimulikud, kellel on
vastav luba) registreeritud perekonnaseisumuutused. Lisaks on RR-i kantud teavet veel kahte
liiki perekonnaseisumuutuste kohta: esiteks Eestis säilitatavatelt arhiivsetelt
perekonnaseisudokumentidelt, mis on koostatud enne RR-i loomist; teiseks isikute esitatud
välismaistelt perekonnaseisudokumentidelt väljaspool Eestit toimunud
perekonnaseisumuutuste kohta. Nimetatud kahte liiki perekonnaseisumuutuste kajastatus
RR-is ei ole täielik, mis põhjustab loendustunnuse moodustamise seisukohalt
kaetusprobleemi.
Detailanalüüs kinnitas mainitud kaetusprobleemi olemasolu: 01.07.2011 seisuga oli
perekonnaseis teadmata 7,5%-l kõigist RR-i kantud isikutest (Eesti elanikel 6,6%). 5,3%-l
isikutest ei pärinenud registris olev perekonnaseisu teave otseselt perekonnaseisu
registreerimise dokumentidelt, vaid põhines muul teabel, sh respondendi ütlusel.
Rahvastikupõlvkonniti on teadmata perekonnaseisuga isikute osatähtsus ebaühtlane. Aastatel
1974–2006 sündinud põlvkondades on nende suhtarv väike (1% suurusjärgus), kuid suureneb
varem sündinud põlvkondades. 1965–1972 sündinud meestel jääb see 10–15% vahemikku,
naistel 7–10% vahemikku. 1930.–1940. aastatel sündinute hulgas oli teadmata perekonnaseisu
osatähtsus 5–6%, kuid suurenes vanemates põlvkondades, jõudes ligikaudu 30%-ni.
Perekonnaseis oli teadmata ka väikelastel (ligikaudu pooltel 2008. ja 2010. aastal ja 5%-l
2009. aastal sündinutel).
Detailanalüüs tõi esile perekonnaseisu sagedasema puudumise isikutel, kelle alaline elukoht
paikneb väljaspool Eestit ning välisriikide kodanikel. Venemaa kodanikke ja määratlemata
kodakondsusega isikuid kõrvale jättes puudus 34% välisriikide kodanike perekonnaseis.
Suurema kodanike hulgaga esindatud EL-i liikmesriikide kodanike puhul, kelle alaline
elukoht on Eestis, on perekonnaseis teadmata ligikaudu pooltel (Soome 58%, Rootsi 55%,
Ühendkuningriik 53%, Itaalia 47%, Saksamaa 45%).
Lisaks kaetusprobleemile võib teabe puudumine enne RR-i loomist ja välismaal toimunud
perekonnaseisumuutuste kohta põhjustada ka täpsusprobleemi. Detailanalüüsi põhjal võib
oletada, et RR-i andmed näitavad leskede arvu tegelikust väiksemana. Täpsusprobleemi
ulatust võimaldaks täpsemini hinnata RR-i ja REL2011 perekonnaseisu isikupõhine võrdlus,
mis jääb REGREL-i projekti ajaraamist väljapoole.
3.3.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Seadusliku perekonnaseisu loendustunnuse registripõhiseks moodustamiseks on piiratud
võimalused. Tunnuse täielikku registripõhist moodustamist takistab perekonnaseisu
mittetäielik kaetus RR-is, mis väljendub järgmises: i) teave enne RR-i moodustamist Eestis
registreeritud perekonnaseisumuutuste kohta ei ole täielikult RR-i kantud, ii) teave välismaal
registreeritud perekonnaseisumuutuste kohta on mittetäielik.
Selles olukorras on mõeldav seadusliku perekonnaseisu tunnuse moodustamine
kombineerituna, kasutades RR-i ja REL2011 andmeid. Tunnuse moodustamisel võib
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lähtekohaks võtta RR-i perekonnaseisu. Kui isiku seaduslik perekonnaseis RR-is on teadmata,
võiks kasutada REL2011 perekonnaseisu vanemate põlvkondade puhul (nt neil, kes sündinud
enne 1940. aastat). Võimalused REL2011 kasutamiseks on siiski üsna piiratud, sest vanemate
isikute puhul, kelle perekonnaseis on RR-is teadmata ning kelle abielu on registreeritud
väljapool Eestit, jääb lesestumise (kõige sagedasem perekonnaseisu muutus vanemaealistel)
teave praeguste protseduuride raames suure tõenäosusega RR-i kandmata.
Sellise lahenduse rakendamise eeldus on perekonnaseisutunnuse täielikkuse parendamine
RR-is (vt järgmised soovitused).
3.3.5. Soovitused
3.3.5.1. RR-i täiendamine arhiivsete perekonnaseisuaktide teabega
Tuleks lõpule viia 2000. aastatel alanud arhiivsete perekonnaseisuaktide RR-i kandmine. Selle
tulemusena peaks oluliselt vähenema teadmata perekonnaseisu esinemissagedus eeskätt
isikute hulgas, kes on sündinud ja elanud Eestis. Teatud määral aitab teadmata perekonnaseisu
esinemissagedust vähendada aja kulg st eakate põlvkondade suremus.
3.3.5.2. RR-i protseduur: alaealiste/abiellumisikka jõudnute perekonnaseisu märkimine
Alaealistel, kes on seaduses määratud abiellumiseast nooremad, tuleks perekonnaseis
„teadmata“ asendada RR-is perekonnaseisuga „vallaline“. Tehtud analüüs näitas, et vastavat
automaatset protseduuri rakendatakse RR-is ebaühtlaselt.
Kaaluda võiks samalaadse protseduuri rakendamist (perekonnaseisu „teadmata“ asendamine
perekonnaseisuga „vallaline“) mitte ainult rakendusmomendil alaealistele, vaid kõigile registri
toimimisperioodil abiellumisikka jõudnud isikutele, kes pärast abiellumisikka jõudmist on
elanud järjepidevalt Eestis. Kirjeldatud protseduuriga ei eksita perekonnaseisumuutuste
dokumenteerimise nõude vastu, sest isiku sünnimomendil omandatud perekonnaseis
„vallaline“ ei põhine perekonnaseisu dokumentidel.
3.3.5.3. RR-i protseduur: uute välismaalt saabuvate isikute perekonnaseisu registrisse
kandmine
RR-i kantud isikute välismaal toimunud perekonnaseisu muutuste registrisse kandmine on
seadusliku perekonnaseisu andmete täielikkuse saavutamisel kõige tõsisem väljakutse. Selle
küsimuse lahendamine eeldab mitmeid protseduuride muutusi.
Ühe vajaliku muutusena on vaja teha välismaalt Eestisse elama asuvatele isikutele
perekonnaseisu dokumentide esitamine kohustuslikuks. Praegu ei ole Politsei- ja
Piirivalveametil elamislubade väljastamisel perekonnaseisu dokumentide nõudmise üldist
kohustust (andmeid kogutakse vaid juhul, kui elamisluba antakse abiellumise tõttu). Samuti ei
pea teistest Euroopa Liidu riikidest elamisõigusega Eestisse saabuvad isikud end kohalikus
omavalitsuses registreerides oma perekonnasündmuste dokumente esitama. Mõlemal juhul
tuleks muuta olemasolevaid regulatsioone nii, et riiki saabunud isikutel tekiks kohustus
esitada vastavad dokumendid. Samuti tuleb välja töötada protseduur, mille alusel vastav teave
RR-isse kantakse. Nagu analüüsi tulemused näitavad, on ilma vastavate protseduurideta
võimatu perekonnaseisu teabe täielikkust RR-is tagada.
Kui taoline regulatsioon ja protseduurid välismaalt saabuvate isikute jaoks kehtestada, siis
tuleks silmas pidada kogu katmata teabevajadust saabuvate isikute osas (teised
loendustunnused) ning vastavad protseduurid võimalusel ühitada.
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3.3.5.4. RR-i protseduur: varem välismaalt saabunud perekonnaseisu registrisse kandmine
Kui p-s 3.3.5.3 kirjeldatud regulatsioon otsustatakse jõustada, nõuab eraldi tähelepanu enne
selle jõustamist Eestisse saabunud välismaalaste perekonnaseisumuutuste RR-i kandmine.
Üks võimalus on Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna (KMO)
arhiivi läbitöötamine ja seal leiduvate perekonnaseisudokumentide läbitöötamine. See
menetlus oleks sarnane arhiivsete perekonnaseisuaktide sisestusele Siseministeeriumis, kuid
nõuaks eelnevat teostuvusuuringut.
Samas ei leidu KMO arhiivis kindlasti kõigi varem välismaalt Eestisse saabunute
perekonnaseisudokumente. Selle tõttu tuleks välja töötada ja jõustada eraldi regulatsioon ja
protseduurid, mis kohustavad enne p-s 3.3.5.3 kirjeldatud korra kehtima hakkamist välismaalt
saabunuid oma perekonnaseisudokumendid teatud aja jooksul esitama. Dokumentide esitamist
võib seostada muude RR-i kannete tegemise või isikudokumentide vahetamisega. RR-is oleva
teabe põhjal on võimalik vastavaid isikuid dokumentide esitamise kohustusest teavitada.
Kui taoline regulatsioon ja protseduurid välismaalt varem Eestisse saabunud isikute jaoks
kehtestada, siis tuleks silmas pidada kogu katmata teabevajadust saabuvate isikute osas (teised
loendustunnused) ning vastavad protseduurid võimalusel ühitada.
3.3.5.5. RR-i protseduur: välismaalt Eestisse naasvad isikud
Kui RR-i kantud isikud on elanud välismaal ja naasevad Eestisse, siis tuleks elukoha Eestisse
registreerimisel esitada isikutele küsimus välismaal toimunud perekonnasündmuste kohta.
Juhul kui isik informeerib perekonnaseisu muutumisest, teavitada teda kohustusest oma
perekonnaseisus toimunud muutus registreerida ja esitada dokumendid RR-i kandmiseks.
Kui taoline regulatsioon ja protseduurid välismaalt Eestisse naasvate isikute kohta kehtestada,
siis tuleks silmas pidada kogu katmata teabevajadust riiki saabuvate isikute osas (teised
loendustunnused) ning vastavad protseduurid võimalusel ühitada.
Kirjeldatud protseduuride rakendamine ei parandaks siiski välismaal elavate Eesti kodanike
(väliseestlased) perekonnaseisu kohta käiva teabe täpsust. Samas ei kuulu need isikud Eestis
loendatava rahvastiku hulka ega mõjuta seetõttu loendusandmete täpsust.
3.3.5.6. RR-i protseduur: lesestumise dokumenteerimine
Praeguse protseduuri kohaselt saab isik perekonnaseisuks „lesk“ abikaasa surma
registreerimisel, kui vastav abieluakt on RR-i kantud. Kui abieluakti ei ole sisestatud, siis jääb
elava abikaasa perekonnaseis muutmata, mis põhjustab registriandmete ebatäpsust. Tuleks
otsida võimalusi selle probleemi leevendamiseks. Näiteks kui surma registreerival
perekonnaseisuametnikul on teave, et surnud isik oli abielus, peaks ta püüdma informandi
kaasabil selgitada elava abikaasa isiku ning võimalusel abielu registreerimise aja ja koha. Kui
abielu on registreeritud Eestis, tuleks leida vastav arhiivne abieluakt ja see registrisse kanda,
mis annab aluse perekonnaseisumuutuse tegemiseks.
Puuduva info registrisse lisamine on praegu seotud notarite tehtavate päranditoimingutega,
kuid olukordade jaoks, kus üleelanud abikaasa teiselt abielupoolelt vara pärimist ei vormista,
vastav mehhanism puudub.
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3.4.

PRAEGUNE HÕIVESEISUND

Praegune hõiveseisund (current activity status) on rahvastiku majandustegevust iseloomustav
põhitunnus.
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt liigitatakse isikud hõiveseisundi järgi kuude
põhirühma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

hõivatud,
töötud,
tööea alampiirist nooremad,
pensioni või kapitalitulu saajad,
õppurid,
kodused ja muud.

Hõivatud ja töötud moodustavad koosvõetuna majanduslikult aktiivse rahvastiku, ülejäänud
rühmad moodustavad majanduslikult passiivse rahvastiku. Rahvastiku majandustegevust
iseloomustavate tunnuste hulgas täidab hõiveseisund võtmetunnuse rolli – hõivatute käest
kogutakse täiendavat teavet nende (põhi)töökoha paiknemise ja selle tegevusala, ameti ja
tööalase seisundi kohta.
Erinevalt alalisest elukohast on praeguse hõiveseisundi määratlemisel rahvusvaheliselt
aluseks võetud lühike, ühe nädala pikkune periood. Loendusmomendile eelnev kuupäevalise
täpsusega piiritletud viiteperiood lihtsustab hõiveseisundi ühest mõõtmist ning on sellisena
juurdunud ka tööturustatistikas, sh tööjõu-uuringutes.
Võrreldes enamiku käesolevas aruandes käsitletud tunnustega tuleb hõiveseisundi
registripõhisel moodustamisel kombineerida paljude erinevate registrite teavet, mis muudab
tunnuse moodustamise suhteliselt komplitseerituks. Ülesandega toimetulekuks on otstarbekas
jagada see kaheks etapiks. Esimesel etapil määratletakse hõiveseisundi põhilised alarühmad
üksteisest sõltumatult. Sel etapil võib isik kuuluda korraga hõiveseisundi mitmesse erinevasse
alarühma, näiteks olla üheaegselt hõivatu ja pensionär. Tunnuse moodustamise teisel etapil
määratletakse iga isiku ühene hõiveseisund, lähtudes alarühmade prioriteetsusjärjestusest.
Kooskõlas tunnuse moodustamise loogikaga on järgmisena käsitletud kõigepealt
hõiveseisundi nelja olulisema alarühma (hõivatud, töötud, pensioni või kapitalitulu saajad ja
õppurid) määratlemist ning seejärel hõiveseisundi koondtunnusesse lõimimist.
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3.5. PRAEGUNE HÕIVESEISUND: HÕIVATUD
3.5.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt moodustavad hõivatud (employed) loendustunnuse
„praegune hõiveseisund“ alarühma.
Hõivatuteks liigitatakse loendusstandardi kohaselt kõik vähemalt 15-aastased isikud, kes
uuringunädalal: i) tegid vähemalt ühe tunni tööd tasu eest või rahalise või mitterahalise
kasumi saamise nimel või ii) puudusid ajutiselt töökohalt, millel nad olid juba töötanud ning
millega neil säilis ametlik töösuhe või ei tegutsenud ajutiselt iseenda tööandjana. Hõivatuteks
loetakse ka kohustuslikus ajateenistuses ja asendusteenistuses olijad ning
kaadrikaitseväelased.
Palgatöötajaid, kes ei ole ajutiselt tööl, loetakse hõivatuteks juhul, kui neil on jätkuv ametlik
töösuhe. Palgatöötaja töösuhe loetakse jätkuvaks, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest
kriteeriumidest: i) töötasu maksmine jätkub, ii) on olemas kinnitus tööle naasmise kohta
ajutise eemaloleku põhjuse kadumisel või kokkulepe tööle naasmise kuupäeva kohta või iii)
töölt puudutud aeg ei ületa kestust, mille jooksul töötajatel on võimalik saada hüvitist, ilma et
nad oleks kohustatud muud tööd vastu võtma. Palgatöötaja ajutise puudumise põhjus võib olla
haigus või vigastus, puhkus, streik või töösulg, õppe- või koolituspuhkus, sünnitus- või
vanemapuhkus, üldine majandustegevuse vähenemine, ajutine tööseisak halva ilma,
mehaanilise või elektrikatkestuse või tooraine või kütuse nappuse tõttu, muu ajutine
puudumine kas loaga või ilma.
Iseendale tööandjaid (välja arvatud abistavad perekonnaliikmed) peetakse töötavaks, kui nad
on töötanud iseenda tööandjana uuringunädala jooksul või nad on ajutiselt puudunud töölt,
kuid nende ettevõte on endiselt olemas. Abistavaid perekonnaliikmeid peetakse töötavaks, kui
nad on töötanud abistava perekonnaliikmena uuringunädala jooksul.
3.5.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregister, kust hõivatute kohta on võimalik teavet saada, on Maksukohustuslaste register
(EMTA). Hõivatute andmed EMTA-s pärinevad registris kolme liiki esitatud vormidelt.
Kõige suurem osa hõivatute määratlemiseks kasutatavaid andmeid saadakse tulu- ja
sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni
vormilt TSD Lisa 1, mida ettevõtted esitavad Maksu- ja Tolliametile üks kord kuus. Jooksva
kuu deklaratsioon kajastab eelmisel kuul tehtud väljamakseid. Hõivatutena võib käsitleda
isikuid, kes saavad järgmiste tululiigi koodidega väljamakseid: 01 – sotsiaalmaksuga
maksustatav rahaline tasu, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale; stipendium,
toetus ja pension, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega; seaduse või muu õigusakti
alusel töö tegemise eest makstav tasu; tasu, mida makstakse isikule pärast töö- või
teenistussuhte lõppemist; 07 – ajutise töövõimetuse hüvitis tulumaksuseaduse § 20 lõige 1 ja
tööandja makstav haigushüvitis tulumaksuseaduse § 13 lõige 1 alusel; 11 – juriidilise isiku
juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu tulumaksuseaduse § 13 lõige 2 alusel, mida
makstakse juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise tõttu
(tulumaksuseaduse § 19 lõige 2 ja lõike 3 punkt 3), v.a juhul, kui tasu saaja on äriregistrisse
või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja; väljamaksed, mis on tehtud
endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele; 12 – seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega
makstav hüvitis (tulumaksuseaduse § 13 lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu
mahaarvamist; 13 – töölepingu lõpetamisel või teenistusest vabastamisel töötajale või
41

avalikule teenistujale makstavad hüvitised; 15 – töövõtu- või käsunduslepingu või muu
võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu (tulumaksuseaduse § 13 lõige 1); v.a
juhul, kui tasu saaja on äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust
ettevõtja või Maksu- ja Tolliametis registreeritud notar, vandetõlk või kohtutäitur ning tasu on
tema ettevõtlustulu.
Teine osa hõivatute määratlemisel kasutatavaid andmeid pärineb dividendide ja muude
kasumieraldiste saajate deklaratsiooni vormilt INF1, mida ettevõtted esitatavad kalendrikuu
eest, mille vältel väljamakseid tehti. Hõivatutena võib käsitleda isikuid, kes said
deklareerimisele eelneval kalendrikuul või pikemal perioodil, kui tunnuse moodustamise
algoritm seda ette näeb, tululiigi koodiga DK (dividend või muud kasumieraldised)
väljamakseid. Kolmas osa andmeid pärineb Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonilt
(FIDEK), mida esitatakse kord aastas eelmise kalendriaasta kohta. Hõivatute määratlemisel
pakub kahe eespool mainitud vormiga võrreldes lisateavet FIDEK-i vorm E füüsilise isiku
ettevõtlusest saadud tulu kohta, mis viitab isiku tegutsemisele ettevõtjana (deklareeritud tulu
on nullist erinev). Isiku hõiveseisundi määratlemisel on mõeldav kasutada ka FIDEK-i vormi
„Välismaalt saadud tulu“, kus kajastub välismaal töötamise eest saadud Eestis maksustatud
või maksustamata tulu.
Lisaks EMTA-le leidub hõivatute määratlemiseks vajalikku teavet ka teistes registrites.
Ravikindlustuse andmekogust (KIRST) on võimalik saada informatsiooni pärast töötamist
rasedus- ja sünnituspuhkusele jäänud naiste kohta (loendusstandardi kohaselt liigitatakse
hõivatute hulka). Samas pole KIRST-i teabe ulatuslikum kasutamine loendustunnuse
moodustamiseks otstarbekas. Kuigi tööandjatel on kohustus teavitada Haigekassat töösuhete
lõpu- ja algusajast, ei ole teavitamine täielik ega õigeaegne, eriti töösuhte lõppemise puhul.
Samuti ei kaasne lühemaajaliste töösuhetega (alla ühekuulise tähtajaga tööleping ja alla
kolmekuulise kestusega võlaõiguslik leping) kohustust nende kohta teavet anda.
Kaitseväekohuslaste registrist (KVKR) on võimalik saada teavet kohustuslikus ajateenistuses
ja asendusteenistuses olevate isikute kohta. Loendusstandardi kohaselt loetakse mõlemad
rühmad hõivatuteks.
3.5.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.5.3.1. EMTA: registreeritud ja tegeliku hõive lahknevus
Peamine probleem loendustunnuse määratlemisel on loendusel ja registrites rakendatava
hõivemääratluse lahknevus. REL-i hõivemääratlus põhineb isiku käest saadud otsesel teabel
tegeliku töötamise kohta, mis eeldavasti võimaldab hõiveseisundi kindlakstegemist suurema
täpsusega kui registrist pärinev kaudne teave deklareeritud sissetulekute kohta. Kuigi kõigis
andmetes esineb paratamatult ebatäpsust, ei ole statistiliseks eesmärgiks kogutaval REL-i
teabel isikule mingit konkreetset tagasimõju (erinevalt Maksuametile antud teabest), mistõttu
motiiv teadlikult ebaõigeid andmeid esitada REL-i puhul puudub.7
Lahknevus registripõhise ja tegeliku hõive vahel tuleneb mitmest asjaolust. Esiteks ei pruugi
EMTA andmestikus kajastuv töötasu maksmine ja deklareerimine ajaliselt kokku langeda töö
tegemisega. Töövõtulepingute alusel töötajatel esineb tõenäoliselt rohkem olukorda, kus
töötasu maksmine on vähem regulaarne. Samalaadne probleem võib esineda töölepingu alusel
töötajatel, kui tööandja mingil põhjusel (nt palgata puhkus, tööseisak vms) konkreetsel
7

Mõlemat tüüpi andmestiku veamäära täpsemaks hindamiseks on soovitav korraldada valimipõhine
valideerimisuuring. Uuringusse võiks hõlmata juhtumid, kus REL-i ja registripõhised andmed samade isikute
puhul erinevad.
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kalendrikuul isikule väljamakseid ei tee ja tulusid ei deklareeri ning siis, kui tulu
deklareeritakse töölepingu lõppemise järel. Teiseks kajastavad EMTA tuludeklaratsioonide
andmed hõivet kuulise täpsusega, loendusstandard aga eeldab hõive mõõtmist konkreetsesse
kuupäevavahemikku jääval kalendrinädalal. Kui eeldada, et kalendrikuu vältel töölt lahkunud
või tööle asunud isiku eest deklareeritakse töötasu, kajastub selline isik registripõhises
loenduses sõltumata sellest, kas tal oli viitenädalal töösuhe või mitte. Kolmandaks ei ole
isikute puhul, kes on saanud ainult kasumieraldisi või dividende, võimalik kindlaks teha, kas
tegemist on reaalselt töötanud isikutega või rantjeedega, keda tuleks liigitada mitte hõivatute,
vaid pigem pensionist ja kapitalitulust elatuvate isikute rühma. Ka reaalselt töötanud isikute
puhul ei pruugi dividendide ja kasumieraldiste väljamaksmine olla regulaarne ja peegeldada
äriühingu töös osalemist. Neljandaks ei kajastu hõivatutena isikud, kelle eest töötasu ei
deklareerita. Nende hulka kuuluvad näiteks abistava pereliikmena töötavad isikud, kes ei saa
oma töö eest tasu, vaid ülalpidamist. Loendustunnuse moodustamise seisukohalt põhjustavad
kõik need olukorrad kaetusprobleemi, näidates hõivatute arvu tegelikust erinevana.
Detailanalüüsi raames tehtud EMTA andmete isikupõhine võrdlus loendusega sarnast
hõivemääratlust rakendava Eesti Tööjõu-uuringuga (ETU) näitas, et isikutelt pärinevale
otsesele teabele lähedasema tulemuse saavutamiseks võiks kasutada mitte ühe, vaid mitme
järjestikuse kuu tuludeklaratsioonide (TSD Lisa 1) andmeid. Kui ühe kalendrikuu TSD Lisa 1
teabele põhinev hõivatute arv moodustas 89,3% (oktoober 2009) ja 86,3% (detsember 2009)
ETU vastavast arvust, siis viie järjestikuse kalendrikuu TSD Lisa 1 andmete kasutamine
suurendas neid suhtarve 99,8% ja 97,6%-ni. Vormidel FIDEK ja INF1 kajastuva
ettevõtlustulu ja dividendide saamise ning välismaal töötamise täiendav arvessevõtmine
suurendas registripõhist hõivatute arvu veelgi, vastavalt 104,3% (oktoober 2009) ja 102%
(detsember 2009).
Hõivatute arvu ülekaetuse põhjus ETU-ga võrreldes on tõenäoliselt asjaolu, et FIDEK vormi
teave ei ole kuupõhine, vaid iseloomustab kalendriaastat tervikuna. Kokkuvõttes võimaldas
nimetatud andmete (viie järjestikuse kalendrikuu TSD Lisa 1, FIDEK vorm E, FIDEK
välismaalt saadud tulud ning vorm INF1) kombinatsioon registripõhiselt õigesti, st kooskõlas
sama isiku ETU-s antud vastusega määratleda 93% (oktoober) või 92% (detsember) ETU
andmetel hõivatu seisundi. Vormi FIDEK A aastapõhiste andmete kaasamine (hõivatuks loeti
kõik need, kes olid kalendriaasta jooksul saanud tööga seotud tulusid) suurendas hõivatute
arvu ülekaetust ETU-ga võrreldes, kuid ei parandanud oluliselt täpsust.
3.5.3.2. Välismaal töötavate Eesti elanike mittekajastumine registrites
Registrites puudub teave nende (ainult) välismaal töötavate Eesti elanike kohta, kes pole
Maksu- ja Tolliametile oma välismaal töötamise kohta tuludeklaratsiooni esitanud.
2011. aasta loenduse andmetel töötas välismaal 24 907 inimest. Täiendava isikupõhise
analüüsi kaudu vajaks selgitamist, kui paljud esitasid oma välismaal töötamise kohta
tuludeklaratsioonis andmeid.
3.5.3.3. Palgata peretöötajate mittekajastumine registrites
Analüüs selgitas, et registrites ei kajastu oma pere liikmetele kuuluvas ettevõttes või talus
ilma otsest palka saamata töötavad isikud. Eesti Tööjõu-uuringu andmetele tuginedes võib
selle rühma suuruseks hinnata 1000–2000 inimest.
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3.5.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ hõivatute alarühma on võimalik moodustada
registripõhisena, kuid tunnus vastab vaid osaliselt loendusstandardile.
Täieliku vastavuse saavutamist takistab esiteks inimestelt saadud otsesel, hõivet puudutaval
teabel ning registritest saadud kaudsel, tulude deklareerimist puudutaval teabel rajaneva
hõivemääratluse erinevus, samuti erinevate allikate ajareferentside erinevus. Teine probleem
on mitme hõivatute väiksema alarühma teabe puudumine registrites (välismaal töötavad Eesti
alalised elanikud, kes ei deklareeri oma makse Maksu- ja Tolliametis; oma pere liikmetele
kuuluvas ettevõttes või talus ilma otsest palka saamata töötavad isikud).
REGREL-i metoodikaprojekti raames tehtud katsetused näitasid, et EMTA alamregistrite
teavet võib loendustunnuse moodustamiseks kasutada mitmel erineval viisil. Kaetuse
seisukohalt andis paremaid tulemusi mitte ühe, vaid mitme järjestikuse kalendrikuu TSD Lisa
1 deklaratsioonidel oleva teabe kombineerimine vormidelt FIDEK E, välismaalt saadud tulu
ning INF1 pärineva teabega. Loendushetke oktoobrisse ja detsembrisse paigutamine andis
üsna sarnaseid tulemusi. Võib eeldada, et katsetuste jätkamisel on võimalik saavutada
praegusest veel mõnevõrra täpsemaid tulemusi.
Samas tuleb endale aru anda, et määratluse erineva aluse (otsene vs kaudne) tõttu pole täielik
kooskõla loendusstandardiga saavutatav. Ülesande keerukust näitab muuhulgas kahe tunnuse
moodustamise variantide hindamisel kasutatud kriteeriumi vastandlikkus. Need variandid,
mida iseloomustas parem kaetus, jäid tagasihoidlikeks tunnuse täpsuse poolest ning vastupidi.
3.5.5. Soovitused
3.5.5.1. EMTA: töösuhte algus- ja lõpuaja fikseerimine
Registripõhise rahvaloenduse seisukohalt oleks tervitatav töösuhte algus- ja lõpuaja
fikseerimine Maksu- ja Tolliameti andmestikus. Töösuhte algus- ja lõpuaja fikseerimine
võimaldaks hõiveseisundi määratlemisel lähtuda otseselt töösuhtest ja selle ajaraamist, mitte
deklareeritud maksudest. Nimetatud täiendus oleks abiks eriti ebaregulaarseid väljamakseid
saavate isikute ning ajutiselt töölt puuduvate isikute hõiveseisundi klassifitseerimisel. Samuti
võimaldaks töösuhte algus- ja lõpuaja fikseerimine vajadusel kasutada hõiveseisundi
määramisel kalendrikuust lühemaid perioode. Töösuhte lõpu- ja algusaja fikseerimise puhul
on tähtis, et see ei piirduks vaid töölepingu alusel töötajatega, vaid hõlmaks ka teisi töösuhte
vorme (nt võlaõigusliku lepingu alusel töötamine).
3.5.5.2. EMTA: TSD Lisa 1 väljamaksete liikide klassifikaatori täiendamine
Tööandja väljamakstavate stipendiumide, toetuste, pensionide eristamiseks tuleks TSD Lisa 1
väljamaksete liikide kooditabelis võtta kasutusele eraldi koodid stipendiumide, toetuste,
pensionide suhtes, mida maksab tööandja seoses töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku
juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise tõttu. Kui isik saab tööandjalt üksnes nimetatud
tüüpi väljamakseid (maksustatav stipendium, toetus, pensionid), võib isiku käsitlemine
töösuhtes oleva töötaja ja hõivatud isikuna olla põhjendamatu.
3.5.5.3. Dividenditulu saajate hõivatuks liigitamine äriosalusest sõltuvalt
Hõive detailanalüüsis liigitati 6460 isikut hõivatuks (veidi üle 1% registripõhisest hõivatute
koguarvust) ainult vormil INF1 deklareeritud dividendide või muude kasumieraldiste (kood
DK) saamise alusel. Hilisem tööalase staatuse analüüs näitas, et enamik nimetatud isikutest
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(4665 ehk 72,2%) ei kuulu Äriregistri andmetel neile dividende või kasumieraldisi maksnud
äriühingu omanike hulka. Sel põhjusel ei tuleks neid hõiveseisundi määratlemisel liigitada
hõivatuteks, vaid käsitleda pigem pensioni või kapitalitulu saajana. Sama kehtib ka nende
dividendide või muude kasumieraldiste saajate kohta, kelle osalus äriühingus on liiga väike, et
neid ettevõtjana käsitleda (kokkuleppeliselt kasutati analüüsis 10% osaluse lävendit). Selline
täpsustus aitab registripõhist hõivemääratlust täpsustada.
3.5.5.4. Täiendav analüüs
Täiendavat analüüsimist vajab välismaal töötavate isikute hõive kajastumine registrites.
Maksualaste regulatsioonide analüüsi kaudu tuleks selgitada, millistel juhtudel võib välismaal
töötamine Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsioonides kajastamata jääda. Samuti
tuleks analüüsida välismaal töötajate profiili EMTA registrites ning võrrelda seda
isikupõhiselt REL2011 järgi välismaal töötajatega (kui suur osa 2011. aasta detsembris REL-i
andmetel välismaal töötanutest ei omanud selle kuu TSD Lisa 1 vormidel töötulude andmeid,
kuid oli deklareerinud välismaal töötamise FIDEK-i vormil). Kui ilmneb, et oluline osa
välismaal töötajatest TSD Lisa 1 ega FIDEK vormidel hõivatutena ei kajastu, tuleb
analüüsida, mil viisil oleks EMTA-l võimalik puuduvat informatsiooni koguda.
Palgata peretöötajad on teine hõivatute alarühm, kelle kohta registrites teave puudub. Tuleks
kaardistada võimalusi selle rühma kohta teabe kogumiseks (nt talude/põllumajandusettevõtete
aastaaruandlus või FIDEK E vormi täiendamine, lisades sellele palgata töötanud pereliikme
isikukoodi märkimise võimaluse). Kuna tegemist on suhteliselt väikesearvulise rühmaga, on
sellisest täiendusest johtuv aruandluskoormuse lisandumine suhteliselt väike.
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3.6. PRAEGUNE HÕIVESEISUND: TÖÖTUD
3.6.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt on töötud (unemployed) loendustunnuse „praegune
hõiveseisund“ alarühm.
Töötuks liigitatakse loendusstandardi järgi kõik vähemalt 15-aastased isikud, kes
hõiveseisundi määramise perioodil olid: i) „ilma tööta“ ehk ei teinud uuringunädalal
palgatööd ega olnud iseendale tööandjaks, ii) „valmis kohe tööd alustama“ ehk viitenädala
vältel või kaks nädalat pärast seda valmis asuma palgatööle või hakkama iseenda tööandjaks
ning iii) „tööotsijad“ ehk olid uuringunädalaga lõppeva neljanädalase ajavahemiku jooksul
astunud konkreetseid samme palgatöö otsimiseks või iseendale tööandjaks hakkamiseks.
Oluline on tähele panna, et isiku töötuks liigitamisel peavad olema täidetud kõik kolm
nimetatud kriteeriumi.
Töötud jagunevad loendusstandardi järgi kahte rühma: i) töötud, on varem töötanud, ii)
töötud, pole kunagi töötanud. Ameti, majandusharu ja hõivestaatuse teavet kogutakse peale
hõivatute ka töötute kohta, kes on varem töötanud.
REGREL-i raames on töötud määratletud kahe järjestikuse sammuga: esiteks töötud omaette
rühmana, teiseks alarühmana loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ koosseisus, arvestades
alarühmade prioriteetsusjärjestust.
3.6.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregister, kust töötute kohta on võimalik teavet saada, on Töötuna ja tööotsijana arvel
olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register (EMPIS).
Töötuna kajastuvad EMPIS-es isikud, kes on vastavalt kehtivale seadusandlusele töötuna või
tööotsijana arvele võetud. Töötu või tööotsija määratlused ning arvelevõtmise tingimused on
sätestatud Tööturuteenuste ja –toetuste seaduses (§ 6 ja § 7). Seaduse kohaselt käsitletakse
töötuna isikut, kes ei tööta, on end töötuna arvele võtnud Tööturuameti piirkondlikus
struktuuriüksuses ning täidab individuaalset tööotsimiskava. Tööotsijana käsitletakse isikut,
kes otsib tööd ning on arvele võetud Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses. Tööotsija
loetakse tööd otsivaks, kui ta pöördub vähemalt kord 30 päeva jooksul töövahendusteenuse
saamiseks Eesti Töötukassa poole.
Seadus ei luba töötuna arvele võtta isikuid, kes on nooremad kui 16 aastat, jõudnud
vanaduspensioniikka, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, hõivatud isikuid
(v.a sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhtimis- või kontrollorgani liige, kes saab
tasu alla poole töötasu alammäärast), kes on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana,
õpivad õppeasutuses statsionaarses või täiskoormusega õppes (v.a täiskoormusega õppurid,
kes on viimase 12 kuu vältel olnud vähemalt 180 päeva hõivatud või viibivad akadeemilisel
puhkusel), täidavad ajateenistuskohustust, saavad tasu puudega isiku hooldamise eest,
abikaasatasu välisesinduses kaasasoleva isiku abikaasana või vanaduspensioni ootel oleva
päästeteenistuja toetust. Tööotsijate arvelevõtmisel eelmainitud piiranguid ei rakendata, kuid
arvele ei võeta isikuid, kes on nooremad kui 13 eluaastat.
Andmed töötuse kohta sisalduvad ka Ravikindlustuse andmekogus (KIRST). Kuna need
põhinevad EMPIS-est lähtuval teabel, ei ole KIRST-i teabe kasutamine loendustunnuse
moodustamisel otstarbekas. KIRST-i andmete kasutamise vastu räägib ajaline nihe töötuna
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arvele ja arvelt maha võtmise lõppemise ning töötu staatuse tõttu saadud kindlustuskaitse
algus- ja lõpuaja vahel. Sellega võrreldes kajastab EMPIS-e teave registreeritud töötuse algusja lõpuaega täpsemini.
3.6.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.6.3.1. EMPIS: registreeritud ja tegeliku töötuse lahknevus
Peamine probleem töötute määratlemisel on registrites kajastuva töötuse ja loenduses
kajastuva töötuse mittevastavus. Tööjõustatistikas on kõnealune mittevastavus hästi tuntud ja
selle tõttu kasutatakse töötuse iseloomustamiseks sageli kaht erinevat mõistet: registreeritud
töötus ja tegelik töötus. Mõistete erinevuse põhjus on asjaolu, et Töötukassa vahenduse
kasutamine kujutab endast vaid üht paljudest tööotsimise viisidest ning isikud, kes seda
võimalust ei kasuta, pole registrites töötuna põhimõtteliselt tuvastatavad. Hõiveseisundi
loendustunnuse registripõhisel moodustamisel põhjustab see kaetusprobleemi, mille ulatus
sõltub sellest, milliseid tingimusi seadusandlus töötuks registreerimisel seab, millist
motivatsiooni (eeliseid) registreerimine võrreldes mitteregistreerimisega isikutele pakub ja
milline on hetkel tööturul valitsev olukord.
Detailanalüüsi raames tehtud (loendusega sarnaseid määratlusi rakendava) Eesti Tööjõuuuringu (ETU) ja EMPIS-e andmete isikupõhine võrdlus (2009. a oktoobri ja detsembri
seisuga) näitas, et 57–59% end ETU-s töötuna määratlenud isikutest olid samal ajal
Töötukassas registreeritud: töötuse alakaetus registrites ulatub seega ligi 40%-ni.8 ETU
andmetel hõivatutest või mitte-aktiivsetest oli töötutena registreeritud vaid 2,4–3% (lahknevus
andmeallikate vahel võis muuhulgas johtuda hõiveseisundi mõõtmiseks kasutatud
ajamomentide erinevusest võrreldud andmestikes).
Vanusrühmiti oli töötuse alakaetus keskmisest suurem alla 25-aastaste noorte hulgas, kes
võtavad ennast töötuna arvele harvemini kui 25–49-aastased. Alakaetuse varieerumise tõttu
annab registripõhine andmestik töötuse vanuserinevuse kohta moonutatud teavet.
Samalaadsetele järeldustele viivad ka ETU andmed selle kohta, kui suur osa ETU-s
kajastuvatest töötutest on oma töötaoleku Töötukassas registreerinud, samuti hõiveseisundi
koondanalüüsi raames võrdlused 2011. aasta rahvaloenduse andmetega. Oktoobri ja
detsembrikuu tulemuste võrdlusest nähtub, et kuudevaheline erinevus andmete kooskõlas on
väheoluline. Seetõttu pole loendusmomendi valikuga kõnealust probleemi ilmselt leevendada
võimalik.
3.6.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ töötute alarühma registripõhiseks moodustamiseks
on piiratud võimalused. Selle põhjus on töötuse alakaetus registrites. Kuna probleem on
kontseptuaalset laadi, siis pole seda võimalik registrite töökorralduse parandamise või
ristkasutuse abil parandada. Töötuse alakaetust registrites võib vähendada tööturuteenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, samuti töötuskindlustushüvitise ja tööturutoetuse
määrade tõstmise ning maksmise perioodi pikendamisega, mis suurendab isikute
motivatsiooni end töötuna arvele võtta. Selliste muutuste tegemist ei ole ilmselt võimalik
algatada üksnes või peamiselt rahvaloenduse vajadustest lähtudes.
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Detailanalüüsis kasutati andmeid üksnes registreeritud töötute kohta. Tööotsijate kõrvalejätmise põhjus oli
asjaolu, et neid oli arvuliselt väga vähe (majanduslanguse kõrgajal 2009. a detsembris oli tööotsijana
registreeritud isikute arv 204, registreeritud töötuid oli 91 000).
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3.6.5. Soovitused
3.6.5.1. Loenduse prioriteetsusreegli modifitseerimine
Üks võimalus lähendada töötuse registripõhiseid näitajaid tegelikele oleks prioriteetsusreegli
revideerimine, seades töötuse esimesele kohale hõive ette. Sellise lahenduse eelis on
tegelikule lähedasemad töötute arvud, puudus aga rahvusvahelise loendusstandardiga
sätestatud prioriteetsusreegli ignoreerimine.
Detailanalüüsi raames tehtud Maksu- ja Tolliameti ning Töötukassa andmete isikupõhine
võrdlus ETU andmetega näitas, et prioriteetsusreegli revideerimist võiks kaaluda juhul, kui
tööhõive määramiseks kasutatakse mitme järjestikuse kuu TSD andmeid. Ühe kuu TSD
andmete kasutamisel analüüsi tulemused prioriteetsusjärjestuse modifitseerimist ei toetanud.
Lahkneva seisunditeabe korral (isik hõivatud EMTA 5-kuuliste andmete alusel ja töötu
EMPIS-e andmetel) oli enesemääratlusel põhinev seisund (ETU andmed) suurema
tõenäosusega töötu kui töötav. Modifitseeritud prioriteetsusreegli rakendamisel (kõigepealt
defineeritakse töötud, seejärel hõivatud) õnnestus registripõhiselt määratleda 59% ETU
töötutest. Standardse prioriteetsusreegli rakendamisel õnnestus registripõhiselt määratleda
49% ETU töötutest. Oluline on rõhutada, et prioriteetsusreegli modifitseerimine ei toonud
kaasa märkimisväärset viga hõivatute klassifitseerimisel: töötu seisundi eelistamisel
klassifitseeriti registripõhiselt töötuteks vaid 1% ETU hõivatutest.
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3.7. PRAEGUNE HÕIVESEISUND: PENSIONÄRID
3.7.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt moodustavad pensioni või kapitalitulu saajad
(pension or capital income recipients), edaspidi pensionärid loendustunnuse „praegune
hõiveseisund“ alarühma. Pensionäriks liigitatakse kõik vähemalt 15-aastased isikud, kes
saavad viiteperioodil vastavat liiki tulu.
REGREL-i raames on pensionärid määratletud kahe järjestikuse sammuga: esiteks
pensionärid omaette rühmana, sõltumata töötamisest ja töötusest ning teiseks alarühmana
loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ koosseisus, arvestades alarühmade
prioriteetsusjärjestust.
3.7.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregister, kust pensionäride kohta on võimalik teavet saada, on Riiklik pensionikindlustuse
register (PKR). Registrisse on kantud kõik pensionärid, kellele on määratud riiklik pension
Eesti seaduste alusel.
Täiendavalt on võimalik kasutada ravikindlustuse andmekogu (KIRST) andmeid ja
kogumispensioni infosüsteemi (KOPIS) andmeid. KIRST võimaldab määratleda pensionäre
järgmiste ravikindlustuse koodide alusel: 10 – vanaduspensionär (Eestis määratud riiklikku
vanaduspensioni saav isik); 11 – töövõimetuspensionär; 13 – Eestis määratud pensioni saav
isik teises EL-i liikmesriigis (EL-i määruse 883/2004 alusel); 17 – kahepoolse riikidevahelise
sotsiaalkindlustuslepingu alusel Ukraina pensioni (v.a töövõimetuspensioni) saav isik; 26 –
sotsiaaltoetust saav isik (Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 alusel sotsiaaltoetust saav isik); 27
– kahepoolse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel Ukraina töövõimetuspensioni
saav isik; 30 – lepingu alusel kindlustatuga võrdsustatud isik (Haigekassaga vabatahtliku
ravikindlustuse lepingu sõlminud isik); 31 – toitjakaotuspensionär (Eestis määratud riiklikku
toitjakaotuspensioni saav isik); 33 – Vene Föderatsiooni sõjaväepensionär (Vene
Föderatsiooni mittetöötavad sõjaväepensionärid, kelle ravikulude eest maksab Vene
Föderatsioon); 35 – Eestis elavad teistest Euroopa Liidu liikmesriigist määruse 883/2004
alusel pensioni saavad isikud; 38 – pensionär (isik, kes saab Eestis määratud riiklikku
pensioni ja kes ei kuulu Haigekassa koodide 10, 11, 31 ja 41 alla); 41 – Parlamendi pensionär
(parlamendi pensioni saavad isikud). Pensionäri staatuses isikud, keda ei ole kantud riikliku
pensionikindlustuse registrisse, sisalduvad KIRST-is koodidega 17, 26, 30, 33, 35 või 41
isikute hulgas.
KOPIS võimaldab hõlmata fondipensioni kava alusel fondipensionimakseid ja
kindlustuslepingu avalduse alusel kindlustusseltsilt kindlustuspensioni saavad isikud.
3.7.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.7.3.1. Pensionärid, kelle andmed registrites ei kajastu
Analüüsi käigus tuvastati mitu rühma pensionäre, kelle andmeid pole registritest võimalik
tuvastada. Nendeks rühmadeks on: i) kolmandatest riikidest (st riikidest, mis ei ole EL-i
liikmesriik, Norra, Island, Liechtenstein või Šveits) pensioni saavad isikud, kes ei ole
sõlminud Haigekassaga vabatahtlikku lepingut ravikindlustuse saamiseks, ii) isikud, kes
saavad vaid tööandja makstavat pensioni ja iii) isikud, kes saavad vaid täiendava
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kogumispensioni (III samba) väljamakseid, kuid ei saa samaaegselt riiklikku pensioni ega
teise samba kogumispensioni.
Loenduse seisukohalt põhjustab see kaetusprobleemi. Isikute arv, kes kuuluvad ühte kolmest
nimetatud kategooriast, on hinnanguliselt üsna väike, kuigi kasvab 10 aasta perspektiivis
mõnevõrra. Võib eeldada, et suurem osa Eestis elavatest kolmandatest riikidest pensioni
saavaid pensioniealisi isikuid on ennast vabatahtlikult Haigekassas kindlustanud (nagu allpool
märgitud, oli selliseid isikuid 2011. aastal 86). Siiski on võimalik, et leidub isikuid, kes on
Eesti Haigekassas kindlustamata ja/või kellel on välisriigi eratervisekindlustuskaitse.
Isikud, kes on saanud Eestis maksustatava tuluna pensioni, mida makstakse seoses töö- või
teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise tõttu,
kantakse küll maksukohustuslaste registrisse, kuid registri kodeerimisjuhend ei võimalda
praegu pensionitulu eristada. Nimetatud andmed kajastuvad praegu TSD vormi Lisa 1 veerus
7 (väljamakse kood 01) või veergudes 7.1.1, 7.2.1 või 7.3.1 (veerus 7.1, 7.2 või 7.3
väljamakse kood 11), kuid väljamakse kood ei luba eristada pensionitulu muudest sama koodi
alla liigitatud tulu liikidest (muud maksustatavad tasud, hüvitised, stipendiumid).
3.7.3.2. KIRST: pensionäride eristamine vabatahtlikult kindlustatute hulgast
Ravikindlustuse andmekogus lepingu alusel kindlustatuga võrdsustatud isikute (kood 30)
hulgas ei ole võimalik eristada, kui paljud nendest on välisriigist (kolmandatest riikidest,
millele ei laiene EL-i määrus 883/2004) pensioni saavad isikud ja kui paljud vabatahtlikult
jätkuvalt kindlustatud isikud, kelle varasem kindlustus muul alusel oli lõppenud. Loenduse
seisukohalt põhjustab see kaetusprobleemi.
Nimetatud põhjusel kajastamata jääva pensionäride rühma suurust oli võimalik hinnata isiku
sünniaja/vanuse alusel. Nii oli 1948. aastal või varem sündinud isikuid (2011. a lõpuks
63-aastased või vanemad) koodiga 30 registreeritud kindlustatute hulgas 86 (väljavõte
31.12.2011 seisuga, n=1 268 965). Kuid tuleb arvestada, et kuna välisriigi pensioniiga võib
olla Eesti pensionieast erinev (endise Nõukogude Liidu ja arengumaade puhul ka Eesti
pensionieast madalam), ei ole sünniaasta/vanuse põhjal pensionäre lepingu alusel
kindlustatute hulgas võimalik täiesti täpselt eristada.
3.7.3.3. PKR: puuduva isikukoodiga isikud
Detailanalüüsi raames leiti pensionikindlustuse registris (väljavõte 2011.-a. detsembri seisuga,
n=410 356) 311 isikut, kellel puudus Eesti isikukood, kuid asukohariigi kood ei olnud
välisriigis. Neist omakorda 27 inimesel ei olnud pensioni määramine seotud ka
välislepinguga.
3.7.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ pensionäride alarühma on võimalik moodustada
täielikult registripõhisena. Hinnanguliselt katavad PKR, KIRST ja KOPIS üle 99% kõigist
Eestis pensioni saavatest isikutest.
Pensionäride määratlemise esimesel sammul (rühma suuruse määratlemine, sõltumata
töötusest või töötamisest) tuleb aluseks võtta PKR-ist loendushetkel pensioni saavad isikud,
kellele on määratud riiklik pension (kood 101–896) ja kelle pensioni väljamaksmist pole
peatatud vabadusekaotuse kandmise või töötamise ajaks. PKR-is kajastatud pensionäridele
tuleb lisada ravikindlustuse andmekogust isikud kindlustusliigi koodiga 17, 26, 30 (ainult
vanaduspensioniealised), 33, 35 või 41 ning kindlustuspensioni infosüsteemist regulaarseid
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fondipensioni või kindlustuspensioni väljamakseid saavad isikud, kes ei kajastu PKR-is ega
KIRST-is.
3.7.5. Soovitused
3.7.5.1. KIRST: kindlustusliikide klassifikaatori täiendamine
Eesti Haigekassa käskkirjaga kehtestatud kindlustatud isikute kodeerimisjuhendis tuleks
sätestada eraldi kood välisriigist (kolmandatest riikidest) pensioni saajate (ravikindlustuse
seaduse § 22 lg 1 p 2 alusel) eristamiseks vabatahtliku kindlustuse lepingu alusel
ravikindlustatud isikute hulgast.
3.7.5.2. EMTA: TSD Lisa 1 väljamaksete liikide klassifikaatori täiendamine
Tööandja väljamakstavate pensionide eristamiseks tuleks TSD Lisa 1 väljamaksete liikide
kooditabelis võtta kasutusele eraldi koodid pensionide suhtes, mida maksab tööandja seoses
töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise
tõttu.
3.7.5.3. PKR: Eesti isikukoodita pensionisaajate kontroll
Tuleks kontrollida isikuid, kellel puudub PKR registris Eesti isikukood, kuid asukohariigiks ei
ole märgitud mõnda välisriiki (detailianalüüsi kohaselt oli selliseid isikuid 311, kellest 27-l ei
olnud pensioni saamine seotud ka välislepinguga). Tuleks selgitada, kas tegemist on
andmesisestusvigadega (Eesti isikukood, välisriigi asukoha kood või välislepingu kood
registris ekslikult märkimata) või on tegemist tõepoolest isikutega, kes on Eesti residendid ja
kellele on Eestis määratud riiklik pension, kuid kellel puudub Eesti isikukood.
3.7.5.4. Täiendavad analüüsid
Detailanalüüsi tulemuste põhjal saab osutada kolmele täiendavale analüüsile, mille teostamine
väljub REGREL-i metoodikaprojekti raamidest.
Esiteks oleks võimalik kasutada PKR-i andmeid pensionisaajate asukohariigi kohta RR-i
elukohaandmete ristkontrolliks. Selle tulemusena oleks võimalik selgitada välja isikud, kes
PKR-i andmetel elavad välismaal, kuid kelle elukoht RR-i andmetel on Eestis. Kui KOV-id
täpsustaks nende tegelikku elukohta, võiks see aidata kaasa RR-i elukohaandmete täpsuse
paranemisele, vähendades registri ülekaetust.
Teiseks vajaks täiendavat analüüsimist Kinnipeetavate registri ja PKR-i sünkroonsus.
Detailanalüüsis kasutatud väljavõtted annavad põhjust oletada, et kinnipeetavate hulgas leidub
pensionäre, kelle pensionisaamist ei ole PKR-is peatatud.
Kolmandaks vajaks analüüsimist, mil määral katab Eestis praegu kogutav pensionistatistika
kõigist kolmest sambast tehtavaid väljamakseid. See küsimus on oluline sotsiaalstatistika
kontekstis üldisemalt, kui sihiks on makstavatest pensionidest (liigid, suurus, jaotus jms)
tervikliku ülevaate saamine. Nimetatud küsimus muutub tulevikus märksa olulisemaks seoses
teisest (kohustuslik kogumispension) ja kolmandast (täiendav kogumispension) sambast
tehtavate väljamaksete suuruse ja osatähtsuse suurenemisega. Selle analüüsi tulemusena võib
tõstatuda küsimus kolmanda samba väljamaksete koondamisest mõnda olemasolevasse või
uude andmekogusse, sest teatavasti puudub Eestis ühtne andmekogu täiendava
kogumispensioni saajate kohta. Eelnevaga seoses tuleks samuti analüüsida vajadust ja
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võimalusi hõlmata igal aastal koostatavasse pensionistatistikasse ka selliste pensionäride
andmed, kelle pensionäristaatus kajastub üksnes ravikindlustuse andmekogus või
kogumispensioni infosüsteemis.
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3.8. PRAEGUNE HÕIVESEISUND: ÕPPURID
3.8.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt moodustavad õppurid (students) loendustunnuse
„praegune hõiveseisund“ alarühma. See alarühm hõlmab teise või kolmanda taseme õppureid,
kes on saavutanud riigis majanduslikuks tegevuseks kehtestatud minimaalse vanuse, kuid kes
pole majanduslikult aktiivsed ega saa pensioni või kapitalitulu (EK 2009). Õppevorm ega
õppetöö korralduse viis pole õppuri staatuse määratlemisel oluline.
REGREL-i projekti raames on õppurid määratletud kahe järjestikuse sammuga: esiteks
õppurid omaette rühmana, sõltumata töötamisest, töötusest ja pensioni või kapitalitulu
saamisest, ning teiseks õppurid alarühmana loendustunnuse „praegune hõiveseisund“
koosseisus, arvestades alarühmade prioriteetsusjärjestust.
3.8.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregister, kust õppurite kohta on võimalik teavet saada, on Eesti Hariduse Infosüsteem
(EHIS). Õppurite teave sisaldub EHIS-e õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide
alamregistris, kuhu kantakse andmed i) alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate
õpilaste kohta ning ii) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õppijate ning residentuuris ja
kutseõppes õppijate kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud
õppekavade alusel.
Täiendavalt on võimalik kasutada Ravikindlustuse andmekogu (KIRST) andmeid. KIRST-is
on võimalik õppureid eristada järgmiste ravikindlustuse koodide alusel: 5 – põhiharidust
omandav õpilane, 28 – üliõpilane, 32 – välismaa üliõpilane, 46 – üldkeskharidust omandav
õpilane, 47 – kutseõpe põhihariduse baasil, 48 – kutseõpe keskhariduse baasil. Seejuures on
oluline märkida, et KIRST-is võib ühel isikul olla samal ajal mitu kehtivat ravikindlustuse
alust.
3.8.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.8.3.1. EHIS: enamiku välismaal õppijate puudumine
EHIS sisaldab andmeid haridustaseme omandamise kohta Eestis asuvates õppeasutustes, kuid
loendusrahvastik (Eesti püsielanikud) võib haridust omandada ka väljaspool Eestit.
Loendustunnuse moodustamisel tekitab see kaetusprobleemi – EHIS sisaldab teavet Eesti
elanike välismaal õppimise kohta vaid osaliselt. Kehtiva korralduse kohaselt kantakse
EHIS-esse infot vaid selliste välismaal õppivate Eesti (üli)õpilaste kohta, kes võtavad Eestis
asuvatest pankadest õppelaenu. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse kohaselt peab EHIS
kontrollima õppimise fakti enne, kui pangad väljastavad õppelaenu.
Nimetatud kaetusprobleemi ulatust võimaldas selgitada EHIS-e ja KIRST-i andmete võrdlus.
Nimelt peavad välismaale siirduvad üliõpilased Eestis ravikindlustuse jätkamiseks esitama
haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendava dokumendi. Võrdlusmomendi
(31.12.2011) seisuga omas sel alusel ravikindlustust 2204 üliõpilast, kellest vaid 104 ehk
4,7% kajastus õppurina EHIS-es. 2100 EHIS-es kajastamata välismaal õppivat üliõpilast
moodustasid EHIS-e analüüsiga hõlmatud õppurite koguarvust 2,1%. Tegelikkuses on
välismaal õppijate arv KIRST-is kajastuvast tõenäoliselt suurem, sest asukohamaa
ravikindlustuse olemasolu korral puudub õppuril otsene tarve samaaegse ravikindlustuse
omamiseks Eestis. Teisalt ei liigitu kõik välismaal õppijad loendusrahvastiku (Eesti
püsielanikud) hulka, mis vähendab kirjeldatud kaetusprobleemi mõju.
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3.8.3.2. KIRST: õppijate arvu ülekaetus
EHIS-e ja KIRST-i andmete isikupõhine võrdlus näitas, et õppurite koguarv KIRST-is ületab
EHIS-e vastavat arvu märgatavalt. Võrdlusmomendi (31.12.2011) seisuga oli KIRST-is
õppureid 9490 võrra rohkem kui EHIS-es, mis moodustas 9,6% võrdlusega hõlmatud EHIS-e
õppurite arvust. Kui arvata sellest maha välismaal õppijad, kellest oli juttu eelmises lõigus, jäi
KIRST-i õppurite arv 7390 võrra EHIS-e omast suuremaks. Absoluutarvuliselt moodustavad
sellest kontingendist suurima osa üliõpilased (3983 isikut, kindlustusliigi kood 28) ja
üldkeskhariduse omandajad (2012 isikut, kood 46). Lisaks ei langenud 1420 mõlemas
andmekogus kajastunud õppurite puhul kokku EHIS-e õppetase ja KIRST-i kindlustusliigist
tuletatud õppetase. Kuna EHIS on Eesti haridusasutustes õppijate kogumit määratlev
põhiregister, mis põhineb õppeasutuste esitataval teabel, siis tuleb KIRST-i andmete
ülekaetuse põhjuseks pidada ajalist viivitust teabe laekumisel EHIS-est KIRST-i.
3.8.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „praegune hõiveseisund“ õppurite alarühma on võimalik moodustada
täielikult registripõhisena. Õppurite määratlemise esimesel sammul (rühma suuruse
määratlemisel sõltumata töötamisest, töötusest ja pensioni või kapitalitulu saamisest)
moodustamisel tuleb põhialuseks võtta EHIS-e andmed õppijate kohta. EHIS-e andmeid tuleb
täiendada KIRST-i andmetega välismaal õppijate kohta (kindlustusliik 32 – välismaa
üliõpilane).
3.8.5. Soovitused
3.8.5.1. Välismaal õppijate arvepidamise parendamine
Kui lähtuda loendustunnuse moodustamisel EHIS-e ja KIRST-i kombineeritud teabest,
kujuneb Eesti õppeasutustes õppijate kajastatus täielikuks. Peamiseks probleemiks jääb
välismaal õppijate mittetäielik kajastatus registrites.
Administratiivset, terviklikku ja tõhusat lahendust kõnealusel probleemil ei ole. Välismaal
õppivatel Eesti elanikel, kes ei võta Eesti pankadest õppelaenu või ei vaja Eesti
ravikindlustust, puudub reaalne tarvidus välismaal toimuvatest õpingutest teavitada.
Registrite toimimist puudutava parendusena võib siiski soovitada välismaal õppijate
arvepidamise ühtlustamist registrites. Praeguse korralduse puhul ei ole KIRST-i andmestikus
võimalik eristada õppijaid õppetasemeti vastavalt rahvusvahelisele hariduse klassifikaatorile
(välismaa üliõpilaste puhul ei saa eristada kõrghariduse astmeid). Loendustunnuse „praegune
hõiveseisund“ määratlemisel ei ole see otseselt takistuseks, sest õppijate alarühma pole tarvis
jaotada õppetasemete vahel. Kui aga soovitakse teha registripõhist statistikat välismaal
õppijate kohta, tuleks kõnealuse rühma arvepidamist EHIS-es ja KIRST-is ühtlustada. Kuna
EHIS on õppijate arvestuse põhiregister, võiks kaaluda praegu üksnes KIRST-i laekuva
välismaal õppijate teabe edastamist ka EHIS-esse. Kui välismaal õppijate teave koondada,
tekib loend isikutest, kelle haridustase võib olla välismaal täienenud. Seda on võimalik
kasutada isikute poole pöördumiseks, et nad oma haridustaseme teabe registrites uuendaksid.
Kui välismaal õppijate puhul hõlmaks dokumenteerimine ka välismaal toimuvate õpingute
kestust, oleks vastavat teavet võimalik kasutada loendusrahvastiku piiritlemisel. Vastava teabe
võiks koondada EHIS-esse, mis on rahvastiku õpingute kajastamisel põhiregistriks. Kuivõrd
kolmanda taseme õppurid, kes õpivad välismaal kauem kui aasta, ei peaks õpingute ajal olema
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Eesti alalise rahvastiku hulka arvestatud, tuleks vastav teave edastada ka RR-ile, mis on
põhiregistriks elukohaarvestusel.
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3.9. PRAEGUNE HÕIVESEISUND: KOOND
3.9.1. Loendustunnuse määratlus
Praeguse hõiveseisundi loendustunnuse moodustamise esimest etappi, hõiveseisundi peamiste
alarühmade määratlemist on käsitletud eespool. Käesolev koondaruanne ei sisalda omaette
alaosi hõivatute kahe väiksema alarühma (ajateenijad ning rasedus- ja sünnituspuhkusel
viibijad) määratlemisele, neid alarühmi on käsitletud vastavates meta- ja detailanalüüsi
aruannetes (vt aruande osad 2.5.1 ja 2.5.2).
Loendustunnuse moodustamise teisel etapil alarühmade teave seostatakse, lähtudes nende
prioriteetsusjärjestusest. Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt on rühmade prioriteetsus
järgmine: esimesel kohal riiklikult sätestatud tööeast nooremad isikud, teisel hõivatud,
kolmandal töötud, neljandal pensionärid ja kapitalitulu saajad, viiendal (mitteaktiivsed)
õppurid ning kuuendal kodused ja muud. Mitme seisundi koosesinemisel tuleb isiku
hõiveseisundi määramisel eelistada kõrgema prioriteetsusega seisundit vähem prioriteetsele.
3.9.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Hõiveseisundi loendustunnuse moodustamiseks kasutatud andmed pärinevad seitsmest
erinevast registrist (EMTA, EMPIS, KIRST, PKR, KVKR, EHIS, KOPIS, VANGIS/KIR).
Andmete registrites kajastumist on kirjeldatud aruande eelmistes alaosades.
3.9.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.9.3.1. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: hõiveseisundid koosvõetuna
REGREL-i metoodikaprojekti raames moodustati hõiveseisundi tunnus registripõhiselt
(seisuga detsember 2011) ja võrreldi seda 2011. a loendusel fikseeritud hõiveseisundiga.
Tunnuse moodustamisel määratleti esimesel etapil isikute kuuluvus hõiveseisundi
erinevatesse alarühmadesse, teisel etapil määrati prioriteetsusreegleid rakendades iga isiku
hõiveseisund.
Detailanalüüsi raames katsetati lisaks rahvusvahelistes loendussoovitustes määratud
standardsele prioriteetsusjärjestusele alternatiivseid variante, eesmärgiga hinnata erinevate
komponentide mõju koondtunnusele ning leida 2011. a loenduse tegelikele tulemustele kõige
täpsemini vastav hõiveseisundi moodustamise skeem. Variantide aluseks oli i) TSD Lisa 1
ühe kuu andmete ja TSD Lisa 1 viie kuu andmete kasutamine, ii) hõivatute ja töötute
järjestuse varieerimine ja iii) pensionäride ja õppurite omavahelise järjestuse varieerimine.
Võrdlus hõlmas kokku kaheksat (2*2*2) tunnuse moodustamise varianti9, mida hinnati kahel
– agregeeritud ja isikupõhisel – tasandil.
Agregeeritud tasandil tehtud võrdlusanalüüs näitas registripõhise tunnuse ja 2011. a
loendustulemuse mõõdukat lahknevust. Hõiveseisundi nelja põhirühma (hõivatud, töötud,
pensionärid, õppurid) kaetusviga10 varieerus sõltuvalt variandist vahemikus 4,4–7,0%. 2011. a
loenduse tulemustest kõige vähem hälbiva tulemuse andis tunnuse moodustamise variant 2.3,
9

Variantide tähistamiseks on aruande tekstis kasutatad tähistusi 1.1, 1.2, 1.3,1.4, 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4. Variandid
1.1–1.4 võtavad aluseks hõive prioriteetsuse töötuse ees, variandid 2.1–2.4 eelistavad töötust hõivele. Variandid
1.1, 1.3, 2.1 ja 2.3 kasutavad hõive määramisel TSD Lisa 1 viie kuu andmeid (november 2011 – märts 2012),
variandid 1.2, 1.4, 2.2 ja 2.4 lähtuvad TSD Lisa 1 ühe kuu andmetest (detsember 2012). Variantides 1.1, 1.2, 2.1
ja 2.2 on eelistatud õppimist pensioni saamisele, variantide 1.3, 1.4, 2.3 ja 2.4 puhul on eelistatud pensioni
saamist õppimisele.
10
Üldine kaetusviga on arvutatud hõiveseisundi erinevate alarühmade alakaetuse ja ülekaetuse määra
absoluutväärtuste kaalutud keskmisena 2011. a loenduse suhtes. Erinevate alarühmade kaetusvigade
summeerimisel on kaaludena kasutatud vastavate rühmade osatähtsusi 2011. a loenduses.
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mis eelistas TSD Lisa 1 viie kuu andmeid ühe kuu andmetele ja pensionäre õppuritele ning
seadis töötuse hõive ees esikohale (kõrvalekalle rahvusvahelistest soovitustest).
Isikupõhiselt oli registripõhise tunnuse ja 2011. a loendustulemuse üldine lahknevusmäär üle
kahe korra suurem.11 Sõltuvalt variandist jäi hõiveseisundi (hõivatud, töötud, pensionärid,
õppurid) lahknevusmäär vahemikku 11,9–13,6%. 2011. a loenduse tulemustega kõige
paremini kooskõlas oleva hõiveseisundi andis tunnuse moodustamise variant 2.1, mis eelistas
TSD Lisa 1 viie kuu andmeid ühe kuu andmetele ja õppureid pensionäridele (kõrvalekalle
rahvusvahelistest soovitustest) ja seadis töötuse hõive ees esikohale (kõrvalekalle
rahvusvahelistest soovitustest). Agregeeritud võrdluses parima variandi (2.3) puhul ei
langenud hõiveseisund isikupõhiselt kokku 12,5%, mis oli paremuselt kolmas tulemus.
Registripõhiselt moodustatud tunnuse kooskõla 2011. a loendusega varieerub oluliselt
sõltuvalt soost ja vanusrühmast. Sarnaselt alalise elukoha tunnusega on isikupõhine
lahknevusmäär kõige suurem 20–24-aastaste hulgas (20–25%). Vanemates vanusrühmades
registripõhise tunnuse kooskõla 2011. a loendusega suureneb. Naistel langeb lahknevusmäär
alates 35–39 vanusrühmast 10%-st madalamale. Meestel on hõiveseisundi lahknevusmäär
mõnevõrra suurem ja 10%-st väiksema lahknevusmäärani jõuavad mehed alles 70+
vanusrühmades.
3.9.3.2. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: hõivatud
TSD Lisa 1 ühe kuu andmetel põhinevad tunnuse variandid alahindavad hõivatute arvu
2011. a loendusega võrreldes 4,3–4,9% väiksemaks. TSD Lisa 1 viie kuu andmetel põhinevad
tunnuse variandid hindavad hõivatute arvu loendusega võrreldes 3,4–5,5% võrra suuremaks.
Kaetuse seisukohalt annavad 2011. a loendusega kõige lähedasema tulemuse (hõivatute
ülekaetus 3,4% ehk 18 814 inimest) variandid 2.1 ja 2.3, mis põhinevad TSD Lisa 1 viie kuu
andmetel ja seavad töötuse hõive ees esikohale (kõrvalekalle rahvusvahelistest soovitustest).
Registripõhise tunnuse ja 2011. a loenduse alusel konstrueeritud hõive vanuskõverad on
sarnase kujuga. Hõivatute arvu ülekaetus registripõhises tunnuses (variandid 2.1 ja 2.3)
tuleneb nii meeste kui naiste puhul ühelt poolt alla 25-aastaste rühmast ja teisalt
pensioniealiste rühmadest. Ilmselt on suures osas tegemist isikutega, kes määratlesid end
loenduse viitenädalal õppuriteks või pensionärideks. 25–64-aastaste naiste puhul langes
hõivatute arv 2011. a loendusega hästi kokku. Meestel vanuses 25–64 ilmnes seevastu
hõivatute märkimisväärne alakaetus võrreldes loendusega, mis suuresti tasandas nooremates
ja järeltööealistes rühmades esinevat ülekaetust ning lõi kaetuse üldnäitajates petliku mulje,
nagu oleks hõivatute andmed meestel täpsemad (hõivatute üldine ülekaetus meestel 3141
inimest naiste 15 673 vastu).
Isikupõhiselt jäi lahknevusmäär 2011. a loendustulemuse ja registritunnuse vahel hõivatute
puhul vahemikku 7,1%–11,4%. 2011. a loendusega kõige paremini kooskõlas oleva tulemuse
(lahknevusmäär 7,1%) andsid tunnuse moodustamise variandid 1.1 ja 1,3, mis lähtusid TSD
Lisa 1 viie kuu andmetest ja seisundite standardsest prioriteetsusjärjestusest. Neile järgnesid
variandid 2.1 ja 2.3 (7,6%), mis lähtusid TSD Lisa 1 viie kuu andmetest, kuid seadsid töötuse
hõive ees esikohale (kõrvalekalle rahvusvahelistest soovitustest).
Naistel on tunnuse täpsus hõivatute määratlemisel parem kui meestel. 40–70-aastastel naistel
piirdus registripõhise tunnuse ja 2011. a loenduse lahknevus hõivatute puhul 2–4%-ga
11

Üldine lahknevusmäär näitab 2011. aastal loendatud isikute suhtarvu, kelle hõiveseisund registripõhiselt
moodustatud tunnuse alusel ei langenud loendusel antud vastusega kokku.
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(variandid 2.1 ja 2.3). Meeste puhul jääb isikupõhine lahknevusmäär samades vanusrühmades
4–11% vahemikku.
3.9.3.3. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: töötud
Hõiveseisundi koondanalüüs kinnitab juba eespool tehtud järeldust, mille kohaselt
hõiveseisundi alarühmadest on registripõhiselt kõige raskem tagada töötuse kajastatust.
Detailanalüüsil läbiproovitud tunnuse moodustamise variandid hindavad töötute arvu 2011. a
loendusega võrreldes 28,3–46,2% väiksemaks. Kõige väiksema töötute alakaetuse (28,3%, s.o
19 545 inimest) ehk 2011. a loendusega kõige sarnasema tulemuse andsid variandid 2.1–2.4,
mis asetasid töötuse hõiveseisundite prioriteetsusjärjestuses hõive ees esimesele kohale
(kõrvalekalle rahvusvahelistest soovitustest).
Töötute registripõhises kaetuses ilmneb väga suur sooline erinevus. Naiste puhul piirdub
töötute alakaetus peamiselt noorte, alla 30-aastaste naistega. 30–64-aastate naiste puhul on
registripõhine ja 2011. a loenduse töötute arv väga sarnased. Töötuse prioriteediga variandid
andsid naistöötute alakaetuseks 3469 isikut ehk keskmiselt 11,2%. Meeste puhul on töötute
alakaetus vanuses 20–44 väga suur: registripõhiselt hinnatuna on igas 5-aastases vanusrühmas
umbes 2000 töötut vähem kui 2011. a loenduse tulemustes. Töötuse prioriteediga variandid
annavad meestöötute alakaetuseks 16 076 isikut ehk keskmiselt 42,3%. Vanemate, 50–60aastaste meeste hulgas on töötuse alakaetus 20–25%.
Probleem töötute registripõhisel kajastamisel peegeldub selgesti ka andmete isikupõhises
lahknevuses. Lahknevusmäär 2011. a loendustulemuse ja registripõhise tunnuse vahel jäi
töötute puhul vahemikku 55,3%–65,6% – see tähendab, et kõigi katsetatud juhtude puhul ei
õnnestu registripõhiselt saada loendusega kokkulangevat tulemust. Sarnaselt kaetusnäitajatega
kõneleb ka isikupõhine lahknevusmäär rahvusvaheliselt soovitatavast prioriteetsusreeglist
hälbimise kasuks, mille puhul saavutati väiksem isikupõhine lahknevusmäär (55,3%).
Nagu hõivatute puhul, nii on ka töötute registripõhine määratlemine naiste puhul täpsem. Nii
ei õnnestunud 35–60-aastastest 2011. a loendusel töötutest naistest samasse seisundirühma
liigitada 32–40%. Meeste samades vanusrühmades ulatus lahknevusmäär 52–65%-ni. Oluline
on tähele panna, et 35–60-aastastel naistel ei seondu andmete isikupõhise lahknevusega
töötute alakaetust.
3.9.3.4. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: pensionärid
Pensionäride rühma kaetusviga jääb analüüsil katsetatud variantide puhul vahemikku 0,5–
4,1%, hõiveseisundi rühmadest on pensionäride kaetusviga kõige väiksem. Enamiku
variantide puhul on tegemist pensionäride arvu mõõduka alakaetusega, üksnes variantide 1.4
ja 2.4 puhul on pensionäride arvu registripõhiselt üle hinnatud (2,6%). 2011. a loendusega
kõige lähedasema tulemuse annavad (alakaetus 0,5% ehk 1343 inimest) variandid 1.2 ja 2.2,
mis põhinevad TSD Lisa 1 ühe kuu andmetel ja eelistavad õppijaid pensionäridele
(kõrvalekalle rahvusvahelistest soovitustest). Suhteliselt väikese kaetusvea annab ka variant
2.3 (üldine alakaetus 1,3% ehk 3749 inimest), mille aluseks on TSD Lisa 1 viie kuu andmed
ja pensionäride eelistamine õppuritele. Hõive ja töötuse prioriteetsuse varieerimine
pensionäride rühma registripõhist määratlemist ei mõjuta.
Registripõhise tunnuse ja 2011. a loenduse alusel konstrueeritud vanuskõverad on
pensionäride puhul sarnase kujuga. Pensionäride arvu alakaetus registripõhises tunnuses
koondub vanusrühmadesse 60–79, kus Eesti puhul pensionisaamist sageli töötamisega
ühitatakse. TSD Lisa 1 viiekuuliste andmete asemel ühekuuliste andmete kasutamine
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asendaks pensionäride alakaetuse väikese ülekaetusega. Nooremates vanusrühmades
võimaldavad pensionäride kaetuse seisukohalt täpsema tulemuse saavutada need variandid,
mis eelistavad õppimist pensionisaamisele (nt variant 2.1).
Isikupõhine lahknevusmäär 2011. a loendustulemuse ja registritunnuse vahel jäi pensionäride
puhul vahemikku 6,9–9,3%. See tähendab, et isikupõhise lahknevusmäära järgi on
pensionärid hõiverühmadest kõige täpsemini määratletavad. Lahknevusmäära kohaselt
2011. aastal loendusega kõige paremini kooskõlas oleva tulemuse (6,9%) andsid tunnuse
moodustamise variandid 1.4 ja 2.4, mis lähtusid TSD Lisa 1 ühe kuu andmetest ja eelistasid
pensionisaamist õppimisele. Tööealistes vanusrühmades on pensionäride puhul isikupõhine
lahknevusmäär nii meestel kui naistel 15%, alates vanusrühmast 60–64 hakkab see vähenema
ja alaneb kõige eakamates rühmades 2–4%-ni.
3.9.3.5. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: õppurid
Õppurite rühma kaetusviga jääb analüüsil läbiproovitud variantide puhul vahemikku 2,4–
13,4%. Õppurite puhul ei sõltu rühma kaetus sellest, kas kasutada hõive või töötuse
prioriteediga otsustusreeglit. Registriandmed ülekatavad õppijate arvu nende variantide puhul,
mis eelistavad õppijaid pensionisaajatele (1.1, 1.2, 2.1 või 2.2). Alakaetus tekib juhtudel, kui
pensionisaajad määratletakse enne õppureid. Variandid 1.4 ja 2.4 on sellised, mis naiste puhul
nii õppureid kui ka pensionisaajaid samaaegselt ülehindavad, põhjuseks hõive alahindamine
nende variantide puhul kasutatud TSD Lisa 1 ühe kuu andmetes.
2011. a loendusega kõige lähedasema tulemuse (ülekaetus 2,4% ehk 1948 inimest) andsid
variandid 1.1 ja 2.1. Nende puhul on väike kaetusviga saavutatud tänu õppurite eelistamisele
pensionäride ees (hälve rahvusvahelistest soovitustest), mis klassifitseerib
toitjakaotuspensioni saavad koolinoored õppuriteks. Kaetusviga on suhteliselt väike ka
variantide 1.4 ja 2.4 puhul (ülekaetus 2,6% ehk 2113 inimest), kuid see on saavutatud TSD
Lisa 1 ühe kuu andmete kasutamise tõttu, mis vähendab töötavate õppurite ja töötavate
pensionäride hõivatutena klassifitseerimise tõenäosust ja läheb sellisena vastuollu
rahvusvahelise loendusstandardiga.
Registripõhise tunnuse ja 2011. a loenduse alusel konstrueeritud vanuskõverad on õppurite
puhul sarnase kujuga. Õppurite ülekaetus registripõhises tunnuses koondub vanusrühmadesse
20–29, kus õpinguid sageli töötamisega ühitatakse. Arvestades naiste üleesindatust kolmanda
taseme õppurite hulgas, on ootuspärane õppurite suurem ülekaetus naiste puhul (variandi 2.1
puhul 1677 inimest naistel, 271 inimest meestel).
Isikupõhine lahknevusmäär registritunnuse ja 2011. a loendustulemuse vahel jäi õppurite
puhul vahemikku 8,1–21,8%. Lahknevusmäära järgi (8,1%) olid 2011. a loendusega
kooskõlas TSD Lisa 1 ühe kuu variandid 1.2 ja 2.2, kuid paraku iseloomustab katsetatud
variante suurim kaetusviga. Lahknevusmäär on kõige väiksem (mõne variandi puhul alla
10%) nooremate, 15–19-aastaste õppurite puhul, kes vanematest õppuritest ilmselt harvemini
õpinguid töötamisega ühitavad.
3.9.3.6. Registripõhise ja tegeliku hõiveseisundi lahknevus: kodused ja muud
Hõiveseisundi viimase alarühma – kodused ja muud – kaetusviga varieerub suuremas ulatuses
kui teistel rühmadel. Kõigi katsetatud variantide puhul on tegemist seisundi ülekaetusega, mis
peegeldab registripõhiste andmete väiksemat eristusvõimet võrreldes küsitlusloendusega.
Käsitlusaluse seisundirühma kaetust mõjutas ainult see, kas hõivatute määratlemiseks kasutati
TSD Lisa 1 viie kuu või ühe kuu andmeid. Pikema perioodi andmete kasutamisel oli rühma
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ülekaetus registripõhises tunnuses 11,2% ehk 10 654 inimest (variandid 1.1, 1.3, 2.1 ja 2.3),
lühema perioodi puhul oli ülekaetus koguni 39,2% ehk 30 548 inimest (variandid 1.2, 1.4, 2.2
ja 2.4).
Seisundirühma kaetusviga on meeste ja naiste võrdluses erinev. TSD Lisa 1 ühe kuu andmete
kasutamisel on rühma kuuluvad naised 15% võrra alakaetud, TSD Lisa 1 viie kuu andmete
puhul tekib 7,5% ülekaetus. Registripõhise tunnuse ja 2011. a loenduse alusel konstrueeritud
vanuskõverad on naiste puhul sarnase kujuga: kooskõlas väikelaste olemasoluga peredes
tipneb rühma kuuluvate naiste arv vanuses 25–34 ja langeb seejärel kiiresti. Meeste puhul on
kõigi variantide puhul tegemist rühma ülekaetusega. TSD Lisa 1 ühe kuu andmete
kasutamisel on see 104%, TSD Lisa 1 viie kuu andmete puhul väheneb ülekaetus 54%-ni.
Vanuseti on rühma jaotus meestel ühtlasem kui naistel.
Isikupõhine lahknevusmäär registritunnuse ja 2011. a loendustulemuse vahel oli TSD Lisa 1
ühe kuu andmete kasutamisel 40,2% ja viie kuu andmete kasutamisel 46,4%.
3.9.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnust „praegune hõiveseisund“ on võimalik moodustada registripõhisena, kuid
tunnus vastab loendusstandardile vaid osaliselt. Täieliku vastavuse saavutamist takistab otse
inimestelt saadud ning registritest saadud teabe erinevus, mille põhjusi ja avaldumisvorme on
selgitatud eespool.
Hõiveseisundi rühmadest on tegeliku ja registripõhise tunnuse mittevastavus kõige suurem
töötutel, kellest suur osa (30–40%) ei ole töötu või tööotsijana registreeritud. Registreerituse
teatav paranemine on võimalik, kui tööturuteenuste sisu, kättesaadavuse ja kvaliteedi
paranemine muudab töötuna arvelevõtmise atraktiivsemaks. Kuid ka sel juhul on ebarealistlik
eeldada tegeliku töötuse täielikku registripõhist kajastamist.
Hõiveseisundi kolmes suuremas alarühmas – hõivatud, õppurid ja pensionärid, kelle hulka
liigitub 6/7 Eesti 15-aastastest ja vanemast rahvastikust – ulatus kooskõla isiku registripõhiselt
määratud ja 2011. a loendusel fikseeritud hõiveseisundi vahel sõltuvalt tunnuse moodustamise
variandist 89,5–91,6%-ni. Nimetatud kolme põhirühma kaalutud keskmine kaetusviga jäi
vahemikku 3,1–4,8%. Kui võrrelda hõiveseisundi ja alalise elukoha kokkulangevust
(lähiaadressi tasandil), on hõiveseisundi andmete kooskõla ligi kaks korda suurem. Katsetatud
variantidest andis paremaid tulemusi TSD Lisa 1 viie kuu andmete kasutamine ning seisundite
prioriteetsusjärjestuste modifitseerimine. Siiski ei anna teostatud analüüsid ühest vastust, kas
hõiveseisundi tunnuse registripõhine moodustamine on võimalik või mitte. Vastuse saamiseks
on tarvis analüüse jätkata, milleks alljärgnevalt on antud mõned soovitused. Katsetuste
jätkamisel on tõenäoliselt võimalik saavutada praegusest täpsemaid tulemusi.
Praeguse hõiveseisundi tunnuse (registripõhist) moodustamist hõlbustaks see, kui Maksu- ja
Tolliamet täiendaks maksukohustuslaste registrit. Täiendatud (alam-) register hakkaks
tulevikus fikseerima töösuhete alguse ja lõpu kuupäevi ning võimalik, et ka mõningaid muid
töösuhete hetkel registris mittekajastuvaid parameetrid. Käesolevas aruandes on seda
maksukohustuslaste registrisse lisanduvat andmekogu nimetatud tinglikult töösuhete
registriks.
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3.9.5. Soovitused
3.9.5.1. Täiendavad analüüsid
TSD Lisa 1 ühe kuu andmete kasutamisel saadi tulemuseks hõivatute alakaetus ja viie kuu
andmete kasutamisel ülekaetus 2011. a loenduse suhtes. Hõivet täpsemini kajastava
lisavariandina võiks määratleda ajutist töölt puudumist hõive eraldi alaseisundina, kasutades
mitme järjestikuse kuu TSD Lisa 1 isikupõhiselt seotud (longituudseid) andmeid. Kui isikul
puudub loenduskuul TSD Lisas 1 deklareeritav töötasu, tuleks kontrollida, kas isik on
deklareeritavat töötasu eelmisel ja järgmisel kuul saanud. Kui isik on eelmisel ja järgmisel
kuul deklareeritavat töötasu saanud ning töötasu maksjaks on sama tööandja, võib eeldada
jätkuva töösuhte olemaolu, mis annab aluse käsitleda isikut loenduskuul ajutiselt töölt
puuduvana. Kui töötasu maksjaks on olnud aga erinevad tööandjad, siis jätkuva töösuhte
olemaolu eeldama ei peaks. Selline lähenemine vähendaks ilmselt ka hõivatute ülekaetust
pensioniealistes vanusrühmades nende isikute võrra, kellel polnud loenduskuul püsivat
töösuhet. Alternatiividena võiks võrrelda ajutiselt töölt puudumise määratlemise variante
vastavalt sellele, kas võetakse arvesse ajutiselt töölt puudumist vaid ühe kuu või pikema
perioodi vältel (nt kaks või kolm kuud).
Hõivatute suur alakaetus tööealistel meestel võrreldes naistega võib olla seotud nii välismaal
töötamise kui „mustalt“ töötamisega. 2011. a loenduse andmetel töötas Eesti alalistest
elanikest välismaal 20 727 meest ja 4180 naist. Täiendava ja 2011. a loenduse andmeid
kaasava isikupõhise analüüsi abil tuleks selgitada, kui oluline on sagedasem välismaal
töötamine tööealiste meeste registripõhise hõive alakaetuse põhjusena.
Eraldi võiks analüüsida marginaalse sissetuleku alusel hõivatuks defineeritud isikute (nt 10%
miinimumpalgast või vähem) kõrvalejätmist, eriti juhtudel, kus tegemist on ühekordse
(ebaregulaarse), mitte igakuulise (regulaarse) sissetulekuga.
Alternatiivseid lähenemisi tuleks otsida ka töötute määratlemisel. Üks täiendavat analüüsimist
vajav aspekt on ajareferentsi laiendamine. Kõigi REGREL-i metoodikaprojekti raames
katsetatud variantide puhul oli isiku töötuks liigitamise tingimus EMPIS-es töötuna või
tööotsijana registreeritus vähemalt ühel loenduskuu päeval. Ajareferentsi laiendamisel võiks
katseliselt töötuna arvestada ka neid, kes olid töötuna/tööotsijana registreeritud loenduskuule
eelneva(te)l kalendrikuu(de)l ja polnud loenduskuul tööle asunud. Samuti võiks lähema
vaatluse alla võtta 19 000–24 000 isikut, kes määratlesid end 2011. a loendusel töötuna, kuid
registripõhiselt määratletuna sattusid hõiveseisundi jääkrühma kodune ja muu. Tuleks hinnata,
kui suure tõenäosusega ennustab loendusele eelneva(te)l või järgneva(te)l kuu(de)l EMPIS-es
töötu või tööotsijana registreeritus loendusel töötute hulka kuulumist.
Teine „intelligentsem“ võimalus töötute registripõhise alakaetuse vähendamiseks kasutab ära
registriandmete longituudsust. Kui konstrueerida registri andmestikust isikute hõivelood, siis
on võimalik iga registripõhiselt mitteaktiivse isiku tööleasumisel imputeerida fiktiivne
tööotsinguepisood. Episoodi kestuse puhul võiks arvestada konkreetse isiku tunnuseid (nt
sugu, vanus, haridustase, elukoht, rahvus) ning eelnevat hõivelugu. Seosed fiktiivsete
töötusepisoodide kestuse ja isikutunnuste vahel võiksid põhineda tööjõu-uuringu empiirilisel
materjalil. Imputeerimismeetodi kalibreerimiseks saab kasutada 2011. a loenduse tulemusi
töötuse kohta. Imputeerimisskeem võib olla rahvastikurühmiti erinev (nt 30–60-aastaste
hulgas esineb töötuse märgatav alakaetus vaid meestel, naiste samades vanusrühmades on
registripõhine töötute arv võrreldav loendusel fikseeritud töötute arvuga).
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Selgitavat analüüsi vajab ka 2011. a loenduse tulemuste kooskõla tööjõu-uuringu (ETU)
2011. a IV kvartali andmetega. Vanusrühmades 15–74 oli loenduse hõivatute arv (559 000)
ligi kümnendiku võrra väiksem kui ETU-s (614 500). Loendusel fikseeritud töötute arv
(69 000) oli koguni 13% väiksem kui ETU-s. Neid erinevusi võib ainult osaliselt seletada
ETU tulemuste laiendamiseks kasutatud suurema (loenduseelse) rahvaarvuga, sest
mitteaktiivsete arv (344 000) oli loenduses suurem kui ETU-s (336 000). Analüüsis võiks
võrrelda loendusel samasse vanusrühma kuulunud isevastanute ja ülejäänute (isikud, kelle
andmed on saadud leibkonnaliikmetelt) hõive- ja töötusmäärasid.
REGREL-i analüüside raames ei ole eristatud töötute hulgas alarühmi (vastavalt sellele, kas
isikud on varem töötanud või mitte). Täiendavat analüüsi tuleks enne vastava eristuse
tegemist katsetada, kasutades EMPIS-e ning vajadusel ka muid andmeid (Maksu- ja
Tolliameti isikustatud maksuarvestuse andmed alates aastast 2000). Pensionäride ja
(üli)õpilaste puhul täiendavate rühmaspetsiifiliste analüüside tarvidust pole.
Registriandmestike võimaluste mitmekesisemaks ärakasutamiseks on soovitatav lisaks
lühiajalisele praegusele hõiveseisundile hakata arvutama ka tavahõiveseisundit (usual
activity), mis põhineb pikema perioodi (kalendriaasta) kestel domineerinud hõiveseisundil ja
võib osutuda rahvastiku hõiveseisundi mõõtmisel väärtuslikuks täienduseks standardsetele
hetkeseisundi näitajatele.
3.9.5.2. EMTA: välismaal saadud tulu ja välismaal töötamine
Kui välismaal töötamine osutub hõive alakaetuse põhjusena oluliseks ning p-s 3.9.5.1
soovitatud analüüs näitab, et välismaal töötamine ei kajastu Maksu- ja Tolliameti andmestikes
piisava täpsusega, tuleb koostöös EMTA-ga otsida võimalusi vastavate andmete kogumiseks.
Üks viis selleks on iga-aastaste füüsilise isiku tuludeklaratsioonide täiendamine välismaal
töötamise teabega (lisaks hõiveseisundile puudutab see ka hõivatud isikute (põhi)töökoha
paiknemise ja tegevusala, ameti ning tööalase seisundi andmeid). Samuti tuleks analüüsida
EMTA-sse välisriikide maksuametitest laekuva teabe kasutamise võimalusi.
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3.10. PÕHITÖÖKOHT
3.10.1. Loendustunnuse määratlus
Põhitöökoht ei kuulu EK määrustes nr 763/2008 ja nr 1201/2009 loetletud kohustuslike
loendustunnuste hulka, kuid seda läheb vaja nelja tunnuse – amet, töökoha asukoht,
majandusharu ja tööalane seisund – määratlemisel.
Hõivatud isikute (nende hulka kuuluvad ka ajateenijad ning rasedus- ja sünnituspuhkusel
olevad naised), kellel on loendusperioodil rohkem kui üks töö, määratakse nende amet,
töökoha asukoht, majandusharu ja tööalane seisund põhitöökoha järgi. Põhitöökoht tehakse
kindlaks tööks kulutatava aja (pikim aeg) või selle puudumisel saadud sissetuleku (suurim
sissetulek) alusel. Isikute liigitamine ameti, töökoha asukoha, majandusharu ja tööalase
seisundi järgi põhineb samal tööl.
Et amet, majandusharu ja tööalane seisund tuleb määrata ka töötutel, kes on varem töötanud,
siis on nende puhul tarvis fikseerida nende viimane põhitöökoht.
3.10.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhitöökoha määratlemiseks kasutatud andmed pärinevad Maksu- ja Tolliameti kolme liiki
vormidelt (TSD Lisa 1, FIDEK E, INF1). Andmeid on üksikasjalikumalt kirjeldatud aruande
eelmistes osades (praegune hõiveseisund: hõivatud).
3.10.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.10.3.1. Tööaja andmete puudumine registrites
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt oleks eelistatav põhitöökoht määratleda tööaja
alusel, kuid selline võimalus registripõhiselt praegu puudub. Seepärast tuleb kasutada
sissetuleku suuruse andmeid.
3.10.3.2. Marginaalsed raskused põhitöökoha määratlemisel
Detailanalüüsi raames katsetati erinevaid variante põhitöökoha määratlemiseks.
Hõiveseisundi määratlemisel eelistatava TSD Lisa 1 viie kuu sissetuleku andmete kasutamisel
jäi suurima sissetuleku alusel üheselt määratlemata 620 mitmest töökohast sissetulekut saanud
isiku põhitöökoht. Kui viimaste puhul võeti täiendvalt arvesse ka maksuvaba tulu olemasolu
ja/või suurus, siis jäi määratlemata 278 inimese põhitöökoht (0,02% hõivatutest). Neist 96
inimest olid saanud kahest kohast võrdset dividenditulu. Äriosalust arvestava hõivemääratluse
rakendamisel jääks neist enamus ilmselt hõivatute hulgast välja, mis lahendaks ühtlasi
põhitöökoha määratlemise probleemi. Ülejäänute puhul võib põhitöökoha määramiseks
vajadusel referentsperioodi pikendada.
3.10.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Hõivatute põhitöökohta on sissetuleku suuruse alusel võimalik määrata täielikult
registripõhisena. Tunnuse moodustamise skeem sõltub hõivatute registripõhisest määratlusest.
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3.11. AMET
3.11.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tähistab „amet“ (occupation) isiku tehtava töö
laadi. Ameti andmed esitatakse 15-aastaste või vanemate isikute kohta, kes olid
loendusperioodil i) (viitenädalal) hõivatud või ii) töötud, kuid kes on varem töötanud. Isikute
liigitamine rühmadesse põhineb Rahvusvahelisel Ametite Standardklassifikatsioonil
(International Standard Classification of Occupations, ISCO). Loendusstandard nõuab
ametiandmete esitamist klassifikaatori pearühmade tasandil (10 rühma). Alla 15-aastased
isikud, 15-aastased ja vanemad majanduslikult mitteaktiivsed isikud ja 15-aastased ja
vanemad töötud, kes pole kunagi varem töötanud, liigitatakse rühma „Ei kohaldata“.
Isikud, kellel on loendusperioodil rohkem kui üks töö, liigitatakse nende põhitöökoha ameti
järgi. Põhitöökoht määratakse kindlaks tööks kulutatava aja või saadud sissetuleku alusel
(pikim aeg või suurim sissetulek töökohtade võrdluses). Isikute liigitamine ameti, töökoha
asukoha, majanduse tegevusala ja hõivestaatuse järgi põhineb samal tööl.
3.11.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Ameti kohta sisaldavad registrid teavet piiratud ulatuses.
Hõivatute amet on registrites kajastatud vaid mõnesse kutserühma kuuluvate isikute puhul.
Tervishoiutöötajate riiklikku registrisse kantakse tervishoiutöötaja kutse nimetus (arst,
hambaarst, õde, ämmaemand). Eesti Hariduse Infosüsteemi õpetajate ja õppejõudude
alamregistrisse esitavad alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning
kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused andmeid õpetajate ja õppejõudude kohta.
Hõivatute kogumist moodustavad need rühmad väikese osa.
Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registris
fikseeritakse töötu eelmine amet või ametid.
3.11.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.11.3.1. Hõivatute ametiteabe puudumine registrites
Põhiliseks analüüsil tuvastatud probleemiks on ametite kohta käiva kõikse teabe puudumine
registrites. Kuna registriandmed hõivatute ametite kohta puuduvad, ei tehtud REGREL-i
metoodikaprojekti raames ametite detailanalüüsi.
3.11.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „amet“ registripõhiseks moodustamiseks praegu võimalused puuduvad.
Põhiliseks takistuseks on asjaolu, et hõivatute ametite kohta ei kogu Eestis kõikset teavet
ükski register. Selle takistuse kõrvaldamisel muutub ametitunnuse registripõhine
moodustamine võimalikuks. Kuna isiku amet muutub töösuhte ajal harva, piirdub
halduskoormus enamiku töötajate puhul ametiandmete töösuhete registrisse kandmisega.

64

3.11.5. Soovitused
3.11.5.1. Hõivatute ameti lülitamine registrite andmekoosseisu
Loendustunnuse moodustamiseks tuleb võtta amet mõne hõivatute kohta andmeid koguva
riikliku registri andmekoosseisu. Teabe kogumise korraldus peab lähtuma kahest registrite
toimimise üldisest põhimõttest. Esiteks, registritesse kogutav teave peab olema kõikne, st
amet tuleb fikseerida kõigi tööga hõivatud isikute ehk kõigi töösuhete kohta (lisaks
eritüübiliste lepingute alusel töötavatele palgatöötajatele ka tööandjad, üksikettevõtjad,
palgata peretöötajad, tulundusühistute liikmed jne). Teiseks tuleb registrisse kogutud teavet
järjepidevalt uuendada. Teavet kogutakse sellesse registrisse, mis on teabe tekke
registreerimisele ajaliselt kõige lähemal ja sobiva regulaarsusega.
REGREL-i metoodikaprojekti raames arutluse all olnud lahendustest võib kõige
perspektiivikamaks pidada ametitunnuse lülitamist Maksu- ja Tolliameti juurde kavandatava
töösuhete registri andmekoosseisu. Selle lahenduse puhul fikseeritaks amet kõigi registrisse
kantavate töösuhete puhul koos muu töösuhet puudutava põhiteabega (nt töösuhte laad, algusja lõpuaeg, täis- või osaajaga töö, toimla identifikaator jms). Oluline on tagada, et registri
käivitamisel kantaks sellesse mitte ainult uute (algavate), vaid ka varem alanud töösuhete
teave. Varem alanud töösuhete kaetuse kindlustamiseks tuleks registri käivitamisele eelnevate
ja järgnevate kuude TSD vormide põhjal andmed iga tööandjaga potentsiaalselt töösuhtes
olevate isikutega eeltäita. Kui töösuhete registri loomise kava teostub, on vähem kulukas võtta
selle koosseisu ametitunnus kui luua eraldiseisev lahendus. Süsteemi väljatöötamisel võib ette
näha lihtsustusi teatud liiki töösuhete puhul (näiteks töövõtu-, litsentsi- ja muud sarnased
lepingud, autoritasude maksmine jms, teatud kestuse või summa alampiiri rakendades).
Töösuhete registrisse kogutud teabe aktualiseerimine (aktualiseerimisülesanne puudutab mitte
ainult ametit, vaid ka teisi samasse registrisse kantud andmeid, nt täis- või osaajaga
töötamine, toimla identifikaator jms) on otstarbekas lahendada sama registri baasil.
Aktualiseerimine võib toimuda kahel erineval viisil. Esimene võimalus on andmete regulaarne
registrisse kandmine vastavalt sellele, kuidas teave muutub (nt pikemaajalises töösuhtes
töötanud isiku amet muutub). Teine võimalus on andmete perioodiline (kord aastas)
aktualiseerimine, mille käigus uuendatakse kõigi nende isikute andmeid, kelle amet on
vahepeal muutunud. Eelistatud on esimene võimalus, mis võimaldab kindlustada andmete
pideva aktualiseerituse ja andmeesitamise koormuse hajutamise kalendriaasta piires.
Soovitatava variandi puuduseks võib pidada mõnevõrra suuremat riski, et kindlale
kalendriperioodile keskendatud kampaanialiku andmeesituse puudumisel võib muutuste
registrisse sissekandmine jääda küllaldase tähelepanuta. Seda riski aitaks maandada
meeldetuletuse esitamine ning kalendriaasta lõpul kõigi aasta vältel eksisteerinud töösuhete
andmete kuvamine tööandjale kinnitamiseks.
Andmete õigsuse tagamiseks on otstarbekas kuvada tööandja esitatud töösuhteandmed ka
füüsilise isiku tuludeklaratsioonile. Kui isik leiab, et tööandja on tema kohta esitanud
valeandmeid, on tal võimalus enda töösuhte andmeid parandada (laadides soovi korral üles
skaneeritud töösuhtedokumendi). Tehtud parandused läheksid tagasi tööandjale, kellel on
kohustus mõistliku aja jooksul andmeid kontrollida ja sõltuvalt olukorrast töötajapoolne
parandus aktsepteerida, tagasi lükata või esitada omapoolsed täiendavad andmed. Ametiteabe
registrisse kandmiseks tuleb välja arendada vastav infotehnoloogiline lahendus ning
kodeerimis- ja tugiteenus, mis aitab juriidilistel ja füüsilistel isikutel andmeesituse kohustust
täita.
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3.11.5.2. Täiendavad analüüsid
REGREL-i projekti ülesannete hulka ei kuulunud ametiandmete registrisse kogumise
lahenduste detailküsimuste läbitöötamine. Üks oluline edasist analüüsi vajav küsimus on see,
kuidas koguda ametiteavet nende hõivatute kohta, kelle andmed TSD Lisa 1 vormidel ei
kajastu. Sellised hõivatute rühmad on üksikettevõtjad, tulundusühistute liikmed, palgata oma
perekonna ettevõttes töötajad ja välismaal töötajad.
Nende rühmade kohta on mõeldav ameti- ja muid vajaminevaid andmeid koguda kord aastas,
ühitades andmekogumise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmisega. Selle lahenduse kasuks
kõneleb asjaolu, et peamine hõive registripõhise mõõtmise alusteave (isikute töö- ja
ettevõtlustulud) on tuludeklaratsioonis kajastatud.
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3.12. MAJANDUSHARU
3.12.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tähistab majandusharu (industry/branch of
economy) töökoha tegevusala, kus hõivatud isik töötas.
Isiku töökoha tegevusala määratlemisel lähtutakse toimla mõistest, mis tähistab
majandusüksust (ettevõte/asutus või selle allüksus), mis on hõlmatud ühe tegevusalaga ning
asub ühel aadressil. Teatud juhtudel võib ühel aadressil asuda mitu toimlat, millel on ühine
aadress, kuid erinevad tegevusalad (nt tootmisettevõte ja selle juures asuv kauplus). Sel juhul
lähtutakse toimla tegevusalast, milles konkreetne isik töötab. Abitegevusi (tegevus, mis toetab
põhitegevust, nt juhtimine, varustamine, remondi-hooldustööd jms) ei loeta põhitegevusalast
erineva tegevusalaga toimlateks, kui nad asuvad põhitegevusega ühel aadressil. Juhul kui
abitegevus asub põhitegevusest erineval aadressil, loetakse seda eri toimlaks. Renditöötajate
puhul märgitakse majandusharuks selle ettevõtte tegevusala, kus ta loendusperioodil tegelikult
töötas, mitte tööjõu rendifirma tegevusala.
Majandusharu esitatakse 15-aastaste või vanemate isikute kohta, kes olid loendusperioodil i)
(viitenädalal) hõivatud või ii) töötud, kuid kes on varem töötanud. Rahvusvahelise
loendusstandardi kohaselt tuleb majandusharu andmed esitada Euroopa Majanduse
Tegevusalade Klassifikaatori (NACE Rev 2) esimese taseme koodi täpsusega (16
majandusharu). Alla 15-aastased isikud, 15-aastased ja vanemad majanduslikult
mitteaktiivsed isikud ja 15-aastased ning vanemad töötud, kes pole kunagi varem töötanud
liigitatakse rühma „Ei kohaldata“.
Isikud, kellel on loendusperioodil rohkem kui üks töö, liigitatakse nende põhitöökoha
majandusharu järgi. Põhitöökoht määratakse kindlaks tööks kulutatava aja või saadud
sissetuleku alusel (pikim aeg või suurim sissetulek töökohtade võrdluses). Isikute liigitamine
ameti, töökoha asukoha, majandusharu ja hõivestaatuse järgi põhineb samal tööl.
3.12.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Majandusharuga seonduvat teavet kogutakse mitmes erinevas registris, millest
registriobjektide arvu seisukohalt on olulisemad Äriregister (ARIREG) ning
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register (MTÜSAR). Äriregistris kajastuvad äriühingute
ja FIE-de tegevusalad, Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kajastuvad MTÜ-de ja
SA-de tegevusalad.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris (RKOARR) kajastatakse
ministeeriumide, Riigikantselei, maavalitsuste, valla- ja linnavalitsuste, avalik-õiguslike
juriidiliste isikute, põhiseaduslike institutsioonide ja neid teenindavate asutuste, esimese ja
teise astme kohtute (Justiitsministeerium), Kaitseliidu (Kaitseministeerium) ning Vabariigi
Valimiskomisjoni andmed. Peale enda andmete esitavad ministeeriumid, Riigikantselei ja
maavalitsused ka andmed oma valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja valitsemisalas või
haldamisel olevate valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohta.
Teave äriühingute, MTÜ-de, SA-de ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste aadresside
kohta esitatakse äriühingu registreerimisel ning iga-aastases majandusaasta aruandes. Alates
01.01.2007 kogutakse Äriregistris tegevusalade andmestikku aktuaalsuse ja olulisuse
printsiibil – register peaks näitama äriühingute tegelikke tegevusalasid ilma ebaoluliste või
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olematute tegevusaladeta. Äriühingu asutaja annab oma andmed (sealhulgas EMTAK-i12
kood) kandeavaldusega registrile. Uus ettevõtja (äriühing, FIE, filiaal) teatab äriregistrisse
kandmisel kas kandeavalduses või sellele lisatuna oma kavandatud põhitegevusala. Kui see
muutub, saadavad täis- ja usaldusühingud ning FIE-d selle kohta registrit pidavale kohtule
teate (paberil või e-kannete portaali kaudu). Osaühingud, aktsiaseltsid ja tulundusühistud aga
selliseid muutmisteateid ei esita, nende andmestikku tegevusalade kohta uuendatakse
majandusaasta aruannete esitamisega. Aruande lisas tuleb näidata müügitulu järgi kuni 10
olulisemalt tegevusala.
MTÜ-de ja SA-de juhatused esitavad registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos
andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta. Andmete esitamisel aruandeaasta
põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige
rohkem töötunde või muid ressursse. Samalaadne korraldus kehtib ka asutustele, kelle
andmed kantakse Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse. Registrisse
kandmisel määratakse asutuse tegevusala vastavalt asutuse asutamisdokumentidele,
tegevusala andmed esitatakse igal aastal koos majandusaasta aruandega.
Peale eespool nimetatud primaarsete registrite peab Statistikaamet majandusüksuste statistilist
registrit (mille järgi moodustatakse kord aastas vastaval aastal majanduslikult aktiivsete
üksuste „külmutatud“ loend – statistiline profiil). Statistilise registri andmed pärinevad
põhiliselt eespool mainitud primaarsetest registritest (ARIREG, MTÜSAR, RKOARR).
Statistilises registris olevaid andmeid uuendatakse aasta jooksul primaarregistrite andmete
ning majandusüksustele saadetavate küsitluslehtede põhjal. Kasutatakse ka kõikvõimalikke
muid andmeallikaid (statistilised aruanded ning meedia). Uutele registreeritud ettevõtjatele ja
kasumitaotluseta üksustele saadetakse küsitluslehed kontaktandmete ja põhitegevusala
täpsustamiseks ning juriidilistes registrites puuduva statistilise informatsiooni kogumiseks
kolm korda aastas. Nimetatud allikate alusel uuendatud statistiline profiil valmib iga
kalendriaasta 1. novembriks. Sinna kuuluvad kõik vaatlusperioodil tegutsenud
majandusüksused, k.a üksused, mis tegutsesid vaatlusperioodil vaid osa ajast. Erinevalt
eespool mainitud primaarregistritest kogutakse majandusüksuste statistilisse registrisse teavet
üle 20 töötajaga äriühingute puhul ka allüksuste põhitegevusala kohta (üle 20 töötajaga
ettevõtted moodustavad umbes 5% registreeritud ettevõtete arvust). Sõltumata töötajate arvust
on toimlad registreeritud majutusettevõtete ja muuseumide puhul.
3.12.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.12.3.1. Toimla teabe puudumine enamiku juriidiliste isikute puhul
Põhiline analüüsil tuvastatud probleem on toimlaid puudutava kõikse teabe puudumine
registrites. Registrid sisaldavad juriidilise isiku tegevusala, kuid mitme tegevuskoha
olemasolu korral ei pruugi see kokku langeda iga toimla konkreetse tegevusalaga. Toimlate
konkreetse tegevusala kohta kogutakse teavet üksnes Statistikaameti majandusüksuste
statistilisse registrisse ja sedagi vaid umbes 5% äriühingute kohta (üle 20 töötajaga ettevõtted,
majutusettevõtted ja muuseumid).
3.12.3.2. Toimlate seostamatus neis töötavate isikutega
Hõivatud isikuid pole konkreetse toimlaga võimalik seostada. Isikute seostamine on võimalik
vaid ettevõtte/asutuse tasandil (registrikoodi kaudu), mitte toimla tasandil.
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3.12.3.3. Välismaal töötavate isikute majandusharu mittekajastumine
Registrites ei kajastu välismaal töötavate isikute töökoha andmed, sh tegevusala.
3.12.3.4. Majandusharu andmete ebatäpsus primaarregistrites
Tegevusalakoodid, mille juriidilised isikud on oma majandusaasta aruannetes ise määranud,
sisaldavad palju vigu. Statistikameti tehtud kontroll 2010. aastal näitas, et 40% puhul oli
tegevusala kodeeritud valesti. Enimlevinud viga oli tootmisettevõtete kodeerimine hulgimüügi
alla, kuna tulu saadi mitte tootmisest, vaid toodetu edasimüügist. REGREL-i
metoodikaprojekti raames tehtud võrdlus näitas, et kõige agregeeritumal, tähekoodi tasemel
oli lahknevus primaarregistrites märgitud ja statistilises profiilis kajastuva tegevusala vahel
8%, kõige detailsemal kooditasemel ulatus lahknevus 19%-ni. Majandusharurühmiti oli
tegevusalade lahknevus suurim O-koodiga tegevusaladel (avalik haldus ja riigikaitse,
kohustuslik sotsiaalkindlustus). Primaarregistrite võrdluses on lahknevus peamiselt seotud
Äriregistriga. RKOARR-i ja statistilise profiili vahel on tegevusalade lahknevus väike (umbes
1% asutustest). Töötajate arvu kaudu mõõdetuna puudutab lahknevus umbes 5% töötajatest.
Nende tulemuste puhul tuleb siiski silmas pidada, et tegemist on ettevõtte/asutuse, mitte
toimla tasemel mõõdetud lahknevusega.
Analüüs tuvastas ka juriidilise isiku registreerimisel esitatud tegevusala andmete suure
ebatäpsuse. Registreerimisel tuleb määrata tegevusala, millel kavatsetakse tegevust alustada,
kuid valik tehakse sageli kergekäeliselt ning registreerimisdokumentidelt registrisse kantud
andmed ei oma edasise tegevusega vähimatki seost. Teatud lahenduseks sellele probleemile
on asjaolu, et Statistikaamet saadab kaks kuud pärast registreerimist kõigile uutele ettevõtetele
andmete, sh tegeliku tegevusala kontrolliks/määramiseks küsitluslehe. Väga sageli tuleb
registreerimise hetkel üles antud tegevusala kood ära muuta.
3.12.3.5. FIE-de majandusharu andmete ebatäpsus
Äriühingutega võrreldes on raskem kontrollida FIE-de tegevusala õigsust, sest nemad ei pea
aastaaruandeid esitama. Selle tulemusena võib FIE-de tegevusalaandmete kvaliteet olla
madalam kui muudel äriühingutel.
3.12.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnuse „majandusharu“ registripõhiseks moodustamiseks toimla tasemel praegu
võimalused puuduvad. Põhiline takistus on asjaolu, et kõikset teavet juriidiliste isikute
toimlate kohta ei kogu Eestis ükski register. Selle takistuse kõrvaldamisel muutub
majandusharu tunnuse registripõhine moodustamine võimalikuks.
Toimla andmete (sh toimla majandusharu) registrites kajastamisega seonduv halduskoormuse
lisandumine on mõõdukas, sest enamikul juhtudest on asutusel/ettevõttel vaid üks toimla ning
neil juhtudel piirdub lisakoormus vaid selle fakti registrisse kandmisega. REGREL-i
metoodikaprojekti raames teostatud analüüs näitas, et ettevõtte/asutuse põhiasukohast erineval
aadressil töötas 2010. aastal vaid 11,4% hõivatutest.
3.12.5. Soovitused
3.12.5.1. Toimla lülitamine registrite andmekoosseisu
Loendustunnuse moodustamiseks tuleb lülitada toimla tegevusala registrite andmekoosseisu
ning hakata selle kohta regulaarselt teavet koguma. Otstarbekas on koguda seda teavet
samadesse registritesse, kuhu praegu kogutakse juriidiliste isikute põhiandmeid (Äriregister,
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Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register, Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste
register). Teabe kogumise korraldus peaks lähtuma kahest registrite toimimise üldisest
põhimõttest.
Esiteks peab kogutav teave olema kõikne, st toimla(te) tegevusala tuleb fikseerida kõigi
juriidiliste isikute puhul (igal juriidilisel isikul peaks olema vähemalt üks toimla). Sarnaselt
juriidilise isiku registrikoodiga peaks ka toimlal olema unikaalne identifikaator, mis võib
koosneda näiteks juriidilise isiku registrikoodist ja kolmekohalisest lisanumbrist ühe ja sama
juriidilise isiku toimlate eristamiseks. Toimla tegevusala peaks olema kodeeritud EMTAK-i
klassifikaatori järgi, mis ühildub rahvusvahelise NACE klassifikaatori kehtiva versiooniga.
Teiseks tuleb kogutud teavet järjepidevalt uuendada, st toimlate tegevusala muutumisel, uute
toimlate avamisel või vanade sulgemisel tuleb vastav teave mõistliku aja jooksul registrisse
kanda. Aktualiseerimist võib teostada kahel erineval viisil. Esimene võimalus on toimlate
andmete regulaarne registrisse kandmine vastavalt sellele, kuidas toimlate koosseis või
tegevusalad muutuvad. Teine võimaluson andmete perioodiline aktualiseerimine (kord
aastas). Eelistatud on esimene võimalus, mis lubab kindlustada andmete pideva
aktualiseerituse ja andmeesitamise koormuse hajutamise kalendriaasta piires. Teise võimaluse
puuduseks võib pidada mõnevõrra suuremat riski, et kindlale kalendriperioodile keskendatud
kampaanialiku andmeesituse puudumisel võib muutuste registrisse sissekandmise kohustus
tähelepanuta jääda.
3.12.5.2. Hõivatud isikute sidumine toimlatega
Loendustunnuse „majandusharu“ määratlemine eeldab lisaks toimlate registrites kajastamisele
hõivatud isikute toimlatega sidumist. Kuna isikujärgne registriteave hõive kohta laekub
Maksu- ja Tolliameti registritesse, on kõige otstarbekam ka isikute toimlatega sidumine
teostada nende registrite baasil. Vajalikke muutusi on detailsemalt käsitletud allpool tunnuse
„töökoha asukoht“ juures.
3.12.5.3. Toimla andmete lülitamine Töötukassa registrite andmekoosseisu
Kuivõrd tegevusala andmeid on tarvis esitada mitte ainult hõivatute, vaid ka töötute kohta,
tuleb hakata isikute eelmise töökoha tegevusala ka Töötukassas registreerima toimla
täpsusega.
3.12.5.4. Majandusüksuste statistilises registris tehtavate paranduste kajastumine
primaarregistrites
REGREL-i metoodikaprojekti raames tehtud analüüs tõi välja märkimisväärse lahknevuse
primaarregistritesse kantud tegevusalaandmete ja Statistikaameti statistilisse registrisse kantud
tegevusalaandmete vahel. Vajaks analüüsimist, kas 40% ulatuses valesti kodeeritud
tegevusalaandmete primaarregistri koosseisus hoidmine on otstarbekas ning millised on
võimalused, et Statistikaameti tehtud koodiparandused jõuaksid ka primaarregistritesse.
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3.13. TÖÖKOHA ASUKOHT
3.13.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tähistab töökoha asukoht (location of place of
work) piirkonda, kus hõivatud isik töötas.
Isiku töökoha asukoha määratlemisel lähtutakse toimla mõistest, mis tähistab majandusüksust
(ettevõte/asutus või selle allüksus), mis on hõlmatud ühe tegevusalaga ja asub ühel aadressil.
Sama ettevõtte/asutuse ühe tegevusalaga, kuid erinevatel aadressidel asuvad majandusüksused
(nt ühte ketti kuuluvad kauplused, panga filiaalid) loetakse eri toimlateks. Teatud juhtudel
võib ühel aadressil asuda kaks toimlat, millel on ühine aadress, kuid kaks erinevat tegevusala
(nt tootmisettevõte ja selle juures asuv kauplus). Sel juhul on mõlemas toimlas töötavate
isikute töökoha asukoht sama, kui toimlaid eristab erinev tegevusala. Abitegevusi (tegevus,
mis toetab põhitegevust, nt juhtimine, varustamine, remondi-hooldustööd jms) ei loeta eri
toimlateks, kui nad asuvad põhitegevusega ühel aadressil. Juhul kui abitegevus asub
põhitegevusest erineval aadressil, loetakse seda eri toimlana. Renditöötajate puhul märgitakse
töökohas asukohaks selle ettevõtte asukoht, kus isik loendusperioodil tegelikult töötas, mitte
tööjõu rendifirma asukoht.
Andmed töökoha asukoha kohta esitatakse kõigi loendusperioodil hõivatud isikute kohta.
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tuleb töökoha asukoha puhul eristada vaid selle
paiknemist Eestis, mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis (konkreetse riigi määratlemine
pole nõutud) või väljaspool Euroopa Liidu territooriumi (konkreetse riigi määratlemine pole
nõutud).
Oluline on rõhutada, et andmeid kogutakse isiku töökoha tegeliku asukoha, mitte
ettevõtte/asutuse registrijärgse aadressi alusel. Kui ettevõttel/asutusel on mitu tegevuskohta
(toimlat), tuleb lähtuda selle tegevuskoha paiknemisest, kus konkreetne isik loendusperioodil
peamiselt töötas. Peamiselt kodus töötavate isikute töökoha asukoht on sama kui nende alaline
elukoht. „Peamiselt“ kodus töötamine tähendab, et isik veedab kogu või enamiku oma
tööajast kodus ning veedab oma tööajast väiksema osa või ei veeda üldse oma tööaega
töökohas, mis asub mujal kui kodus. Mobiilse tööga isikud, kes ei alusta tööd iga päev samast
paigast (nt kaugsõiduautojuhid, kaugsõidumeremehed jt) võidakse arvata eraldi rühma „kindla
aadressita töökoht“ (sellist praktikat rakendati muuhulgas Eesti 2011. a loendusel).
Loendusperioodil mittehõivatud isikud liigitatakse rühma „Ei kohaldata“.
Isikud, kellel on loendusperioodil rohkem kui üks töö, liigitatakse nende põhitöökoha asukoha
järgi. Põhitöökoht määratakse kindlaks tööks kulutatava aja või saadud sissetuleku alusel
(pikim aeg või suurim sissetulek töökohtade võrdluses). Isikute liigitamine töökoha
paiknemise, ameti, majanduse tegevusala ja hõivestaatuse järgi põhineb samal tööl.
3.13.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Töökoha asukohaga seonduvat teavet kogutakse mitmes erinevas registris, millest
registriobjektide arvu seisukohalt on olulisemad Äriregister (ARIREG) ning
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register (MTÜSAR). Äriregistris kajastub äriühingute ja
FIE-de juriidiline aadress, Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris kajastub MTÜ-de ja
SA-de juriidiline aadress.
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris (RKOARR) kajastatakse
ministeeriumide, Riigikantselei, maavalitsuste, valla- ja linnavalitsuste, avalik-õiguslike
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juriidiliste isikute, põhiseaduslike institutsioonide ja neid teenindavate asutuste, esimese ja
teise astme kohtute (Justiitsministeerium), Kaitseliidu (Kaitseministeerium) ning Vabariigi
Valimiskomisjoni andmed. Peale enda andmete esitavad ministeeriumid, Riigikantselei ja
maavalitsused ka andmed oma valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja valitsemisalas või
haldamisel olevate valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste kohta. Kui asutuse struktuuriüksus
paikneb asutusest eraldi, märgitakse struktuuriüksuse lisavormile ka üksuse asukoht.
Teave äriühingute, MTÜ-de, SA-de ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste aadressi
kohta esitatakse äriühingu registreerimisel ja iga-aastases majandusaasta aruandes (esitatakse
30. juuniks, eelmise kalendriaasta kohta).
Piiratud teavet toimlate kohta võib leida veel mõnest registrist. Majandustegevuse registris
(MTR) registreerimise kohustus on vaid neil äriühingutel, kes tegutsevad erinõuetega
tegevusaladel. Mõne tegevusala puhul (nt kaubandus) kantakse MTR- i ka toimlate asukoht
(aadress). Keskkonnaregistrisse kantakse jäätmekäitluskoha ja radioaktiivsete jäätmete
hoidlate asukohad. Registriobjekti asukoht määratakse kindlaks asukoha aadressi ja
registriobjekti keskpunkti koordinaatide kaudu. Jäätmekäitleja on kohustatud saatma
Keskkonnaametile teate, kus sisaldub muuhulgas ärinimi ja registrikood või nimi ja isikukood
ning asukoht või elukoht ning aadress; püsiv tegevuskoht, sealhulgas jäätmekäitluskoha
olemasolu korral selle aadress.
Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantakse õppeasutuste alamregistrisse õppeasutuste
juriidiline ja kontaktaadress. Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste puhul
kantakse registrisse ka filiaalide või kolledžite (õppekeskuste) asukohad. Andmete
alamregistrisse kandmise ja alamregistris andmete muutmise alusdokument on koolitusluba,
õppeasutuse põhimäärus või põhikiri, samuti õppeasutuse raamatupidamisdokumendid.
Õppeasutused esitavad andmed viie tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates.
Õppeasutused kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks
ning 20.–25. jaanuariks. Huvikoolide pidajad kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris
iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.
Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklikku registrisse kantakse andmed
tervishoiuteenuse osutajate tegevuskoha kohta. Alusdokumendid on tervishoiuteenuse
osutamise tegevusloa taotleja või tegevusloa omaja avaldus tegevusloa saamiseks või
muutmiseks. Terviseamet teeb kande registri digitaalsesse andmebaasi kahe tööpäeva jooksul
alusdokumendi esitamise päevast arvates.
3.13.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.13.3.1. Toimla teabe puudumine enamiku juriidiliste isikute puhul
Põhiliseks analüüsil tuvastatud probleemiks on toimlaid puudutava kõikse teabe puudumine
registrites. Registrid sisaldavad reeglina juriidilist aadressi, mis sageli ei vasta toimla
tegelikule asukohale. Toimlate puhul kantakse teave registritesse vaid väikese osa juriidiliste
isikute kohta, kes tegutsevad spetsiifilistel tegevusaladel.
3.13.3.2. Toimlate seostamatus neis töötavate isikutega
Hõivatud isikuid pole konkreetse toimlaga võimalik seostada. Isikute seostamine on võimalik
vaid ettevõtte/asutuse tasandil (registrikoodi kaudu), mitte toimla tasandil.
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3.13.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Ehkki 2011. a loenduse andmetel asus enam kui 95% hõivatute töökoht Eestis, siis praegu
puuduvad võimalused loendustunnuse „töökoha asukoht“ registripõhiseks moodustamiseks.
Põhiliseks takistuseks on asjaolu, et kõikset teavet juriidiliste isikute toimlate kohta ei kogu
Eestis ükski register (tüüpiliselt piirdub registreerimine vaid ettevõtte/asutuse juriidilise
aadressiga). Selle takistuse kõrvaldamisel muutub töökoha asukoha loendustunnuse
registripõhine moodustamine võimalikuks.
Toimla andmete (sh asukoht) registrites kajastamisega seonduv halduskoormuse lisandumine
on mõõdukas, sest enamikul juhtudest on asutusel/ettevõttel vaid üks toimla ning neil juhtudel
piirdub lisakoormus vaid vastava fakti ühekordse registrisse kandmisega. REGREL-i
metoodikaprojekti raames teostatud analüüs näitas, et ettevõte/asutuse põhiasukohast erineval
aadressil töötas 2010. aastal vaid 11,4% hõivatutest.
3.13.5. Soovitused
3.13.5.1. Toimla lülitamine registrite andmekoosseisu
Loendustunnuse moodustamiseks tuleb võtta toimla asukoht registrite andmekoosseisu ning
hakata selle kohta regulaarselt teavet koguma. Otstarbekas on koguda seda teavet samadesse
registritesse, kuhu praegu kogutakse juriidiliste isikute põhiandmeid (Äriregister,
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register, Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste
register).
Teabe kogumise korraldus peaks lähtuma kahest registrite toimimise üldisest põhimõttest.
Esiteks, kogutav teave peab olema kõikne st toimla(te) asukoht tuleb fikseerida kõigi
juriidiliste isikute puhul (igal juriidilisel isikul peaks olema vähemalt üks toimla). Nagu on
registrikood juriidilisel isikul, peaks toimlal olema unikaalne identifikaator, mis võib
koosneda juriidilise isiku registrikoodist ja kolmekohalisest lisanumbrist ühe juriidilise isiku
toimlate eristamiseks.
Sarnaselt füüsiliste isiku alalise elukohaga peaks toimla asukoht olema fikseeritud
lähiaadressi täpsusega, vastavalt ADS-i standardile (ADS-i standardile vastavuse nõuet tuleb
rakendada ka juriidilise aadressi puhul). Neil juhtudel, kui toimla asukoht asub väljaspool
Eestit, tuleb selle märkimiseks kasutada ADS-i standardi asemel riikide klassifikaatorit,
millele võib lisanduda toimla täpne aadress välisriigis. Omaette otsust nõuavad renditööjõu
vahendamisega tegelevad ettevõtted. Teoreetiliselt peaksid need ettevõtted oma toimlatena
registreerima kõik kohad, kus nende renditavaid töötajaid rakendatakse. Praktikas võib sellise
reegli täiemahuline kohaldamine olla ebarealistlik, küll oleks aga mõeldav, et tõõjõudu rentiv
ettevõte kajastab renditöötajate töökoha asukohta.
Teiseks tuleb kogutud teavet järjepidevalt uuendada st toimlate asukoha muutumisel, uute
toimlate avamisel või vanade sulgemisel tuleb vastav teave mõistliku aja jooksul registrisse
kanda. Aktualiseerimist võib teostada kahel erineval viisil. Esimene võimalus on toimlate
andmete regulaarne registrisse kandmine vastavalt sellele, kuidas toimlate koosseis ja
tegevusalad muutuvad. Teine võimalus on andmete perioodiline aktualiseerimine (kord
aastas). Eelistatud on esimene võimalus, mis võimaldab kindlustada andmete pideva
aktualiseerituse ja andmeesitamise koormuse hajutamise kalendriaasta piires. Selle variandi
puuduseks võib pidada mõnevõrra suuremat riski, et kindlale kalendriperioodile keskendatud
kampaanialiku andmeesituse puudumisel võib muutuste registrisse sissekandmise kohustus
tähelepanuta jääda.
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3.13.5.2. Hõivatud isikute sidumine toimlatega
Loendustunnuse „töökoha asukoht“ määratlemine eeldab peale toimlate registrites
kajastamise kõigi hõivatud isikute toimlatega sidumist. Kuna isikujärgne registriteave
hõivatute kohta laekub Maksu- ja Tolliameti registritesse, on kõige otstarbekam siduda isikud
toimlatega nende registrite baasil.
Selle lahenduse puhul fikseeritakse toimla kõigi registrisse kantavate töösuhete puhul koos
töösuhet puudutava muu põhiteabega (nt töösuhte laad, algus- ja lõpuaeg, täis- või osaajaga
töö, amet jms). Oluline on tagada, et registri käivitamisel kantaks sellesse mitte ainult uute
(algavate), vaid ka varem alanud töösuhete teave. Varem alanud töösuhete kaetuse
kindlustamiseks tuleks registri käivitamisele eelnevate TSD vormide põhjal andmed iga
tööandjaga potentsiaalselt töösuhtes olevate isikute andmed eeltäita. Kui töösuhete registri
loomise kava teostub, on toimla tunnuse lülitamine selle koosseisu vähem kulukas kui muud
lahendused. Süsteemi väljatöötamisel võib ette näha lihtsustused teatud liiki töösuhete puhul
(näiteks töövõtu-, litsentsi- ja muud sarnased lepingud, autoritasude maksmine jms, teatud
kestuse või summa alampiiri rakendades). Samuti tuleb välja töötada juhised mobiilse
töökohaga isikute (nt kaugsõiduautojuhid, meremehed, ehitajad) ja kodustöötajate töökoha
asukoha märkimiseks.
Töösuhete registrisse kogutud teabe aktualiseerimine (aktualiseerimisülesanne puudutab mitte
ainult toimlat, vaid ka teisi samasse registrisse kantud andmeid, nt täis- või osaajaga
töötamine, amet jms) on otstarbekas lahendada sama registri baasil. Aktualiseerimist võib
teostada vähemalt kahel erineval viisil. Esimene võimalus on andmete regulaarne registrisse
kandmine vastavalt sellele, kuidas teave muutub. Teine võimalus on andmete perioodiline
(kord aastas) aktualiseerimine, mille käigus uuendatakse nende isikute andmeid, kelle töökoha
asukoht on vahepeal ettevõte/asutuse piires muutunud. Eelistatud on esimene võimalus, mis
võimaldab kindlustada töökoha andmete pideva aktualiseerituse ja andmeesitamise koormuse
hajutamise kalendriaasta piires. Esimese lahenduse puuduseks võib pidada mõnevõrra
suuremat riski, et kindlale kalendriperioodile keskendatud kampaanialiku andmeesituse
puudumisel võib muutuste registrisse sissekandmine küllaldase tähelepanuta jääda. Seda riski
aitaks maandada meeldetuletuse esitamine ja kalendriaasta lõpul kõigi aasta jooksul olnud
töösuhete andmete kuvamine tööandjale kinnitamiseks. Omaette tähelepanu vajab toimla
andmeid koguvate registrite ja toimlaid isikutega siduvate registrite omavaheline
sünkroniseerimine.
Andmete õigsuse tagamiseks on otstarbekas kuvada tööandja kinnitatud töösuhte andmed (sh
toimla) füüsilise isiku tuludeklaratsioonile. Kui isik leiab, et tööandja on tema kohta esitanud
ekslikke andmeid, on tal võimalus enda töösuhte andmeid parandada (laadides soovitavalt
üles ka skaneeritud töösuhtedokumendi). Tehtud parandused läheksid tagasi tööandjale, kellel
on kohustus mõistliku aja jooksul enda esitatud andmeid kontrollida ja sõltuvalt olukorrast
töötajapoolne parandus aktsepteerida, tagasi lükata või esitada omapoolsed täiendavad
andmed. Toimla andmete registrisse kandmiseks tuleb välja arendada vastav IT-lahendus ja
tugiteenus, mis aitab juriidilistel ja füüsilistel isikutel andmeesituse kohustust täita.
3.13.5.3. Täiendavad analüüsid
REGREL-i metoodikaprojekti ülesannete hulka ei kuulunud toimla andmete registritesse
kandmise ja toimlate isikutega seostamise detailküsimuste läbitöötamine. Üks oluline edasist
analüüsi vajav küsimus on see, kuidas koguda toimla teavet nende hõivatute kohta, kelle
andmed TSD Lisa 1 vormidel ei kajastu. Sellised hõivatute rühmad on üksikettevõtjad,
tulundusühistute liikmed, palgata oma perekonna ettevõttes töötajad ja välismaal töötajad.
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Nende rühmade kohta on võimalik ameti- ja muid vajaminevaid andmeid koguda kord aastas,
ühitades andmekogumise füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täitmisega. Selle lahenduse kasuks
kõneleb asjaolu, et peamine hõive registripõhise mõõtmise alusteave (isikute töö- ja
ettevõtlustulud) on sellel vormil juba kajastatud. Andmeesituse koormust aitab vähendada
eeltäidetud andmete (osaline) ülekandmine eelmise kalendriaasta vormidelt.
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3.14. TÖÖALANE SEISUND
3.14.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tähistab tööalane seisund (status in employment)
töösuhte laadi. Selle alusel liigitatakse hõivatud isikud palgatöötajateks, tööandjateks,
üksikettevõtjateks ning muudeks hõivatuteks.
Palgatöötaja on isik, kelle töötasu põhiosa ei sõltu majandusüksuse tulust, kus ta töötab.
Palgatöötajatele makstakse hüvitisena tavaliselt palka, kuid neile võidakse maksta ka
naturaaltasu nt toidu, eluaseme või koolituse kujul. Palgatöötaja teeb oma tööd omaniku või
selle palgatud isikute järelevalve all ja/või nende kehtestatud suuniste kohaselt.
Tööandja on isik, kes oma kulul või koos mõne partneriga tegutseb „iseendale töö andjana“
ning on selle raames püsivalt (sh loendusperioodil) võtnud palgalisena tööle ühe või mitu
isikut. Tööandja teeb ettevõtlusega seotud otsused ise või delegeerib otsustusõiguse teistele,
jäädes siiski ise vastutavaks ettevõtluse õnnestumise eest. Üksikettevõtja on isik, kes töötades
üksi või koos ühe või mitme partneriga tegutseb „iseenda tööandjana“, kuid ei ole palganud
püsivalt ühtki palgatöötajat. Sellesse rühma liigitatakse ka vabakutselised töötajad. Muude
hõivatute hulka liigitatakse abistavad perekonnaliikmed, kes töötavad „iseenda tööandjana“
turusuunitlusega ettevõttes, mida juhib mõni nendega seotud samas leibkonnas elav isik.
Samuti arvatakse kõnealusesse rühma tootmisühistu liikmed, kes tegutsevad „iseenda
tööandjana“ ühistu põhimõttel korraldatud ettevõttes. Mõnikord liigitatakse muude hõivatute
rühma ka ajateenijad, sellist praktikat on kasutanud Statistikaamet REL2011 tulemuste
esitamisel.
Tööalane seisund esitatakse 15-aastaste või vanemate isikute kohta, kes olid loendusperioodil
i) (viitenädalal) hõivatud või ii) töötud, kuid kes on varem töötanud. Alla 15-aastased isikud,
15-aastased ja vanemad majanduslikult mitteaktiivsed isikud ja 15-aastased ning vanemad
töötud, kes pole kunagi varem töötanud liigitatakse rühma „Ei kohaldata“.
Isikud, kellel on loendusperioodil rohkem kui üks töö, liigitatakse nende tööalase seisundi
järgi nende põhitöökohas. Põhitöökoht määratakse kindlaks tööks kulutatava aja või saadud
sissetuleku alusel (pikim aeg või suurim sissetulek töökohtade võrdluses). Isikute liigitamine
ameti, töökoha asukoha, majandusharu ja hõivestaatuse järgi põhineb samal tööl.
3.14.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Hõivestaatuse määratlemiseks tuleb kasutada mitme erineva registri andmeid.
Põhiandmed kajastuvad samades registrites kui praeguse hõiveseisundi (töötav, töötu)
määratlemiseks kasutatavad andmed. Maksu- ja Tolliameti andmetest saab tunnuse
moodustamiseks kasutada tuludeklaratsioonide vorme TSD Lisa 1, FIDEK E ja INF1.
Üksikasjalikumalt oli nimetatud andmeallikatest juttu loendustunnuse „praegune
hõiveseisund“ moodustamist käsitlevas alaosas.
Lisaks on vajalikud Äriregistri andmed äriühingute füüsilistest isikutest osanike kohta
äriühingutes.
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3.14.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.14.3.1. Registripõhise ja küsitlusloenduse põhise tööalase seisundi lahknevus
Peamine probleem loendustunnuse moodustamisel on registripõhise tunnuse ja loenduse
tulemuste lahknevus.
TSD Lisa 1 viie kuu andmete kasutamisel olid kõik tööalase staatuse põhirühmad ülekaetud,
kuid ülekaetuse määr varieerus oluliselt. Kõige suurem on üksikettevõtjate ülekaetus
(kaetusmäär 139,3%, ülekaetus 7684 inimest). Tööandjate puhul on ülekaetus kolm korda
väiksem (kaetusmäär 116,3%, ülekaetus 2966 inimest) kui üksikettevõtjatel. Kõige väiksem
on ülekaetus palgatöötajatel (kaetusmäär 106,2%, ülekaetus 42684 inimest). Kuna
üksikettevõtjate hulka kuuluvad ka FIE-d, kelle hõive mõõtmise täpsus on aastase
ajareferentsi tõttu oluliselt ebatäpsem kui ülejäänud rühmadel, võib üksikettevõtjate suurt
ülekaetust pidada ootuspäraseks.
Hõivatute kolme põhirühma omavaheliste proportsioonide võrdlus näitab, et üksikettevõtjate
suhtarv oli registripõhiselt moodustatud tunnuses (4,5%) Eesti Tööjõu-uuringu (ETU) 2011. a
tulemustega (4,4%) mõnevõrra paremini kooskõlas kui 2011. a loenduse vastav suhtarv
(3,9%). Tööandjate suhtarv oli registripõhiselt moodustatud tunnuses (4,2%) suurem kui
ETU-s (3,8%), 2011. a loendusel oli tööandjate suhtarv kolmest andmestikust kõige väiksem
(3,5%). Palgatöötajate osatähtsus oli registripõhises tunnuses 91,3%, ETU-s 91,6% ning
2011. a loenduses 92,5%. Nende tulemuste põhjal võib registripõhiselt moodustatud tunnuse
jaotust pidada ETU-ga isegi veidi paremini (igal juhul mitte halvemini) kooskõlas olevaks kui
2011. a loenduse tulemust.
Isikupõhiselt oli lahknevusmäär 2011. a loendustulemuse ja registritunnuse vahel küllalt suur.
Loendusel tööandjana määratletud isikutest oli 29,1% tööalane seisund registritunnuse järgi
erinev (13,9% oli liigitatud üksikettevõtjaks ja 15,2% palgatöötajaks).
Loendusel üksikettevõtjana määratletud isikutest oli lahknevusmäär registripõhise tunnusega
23,5% (8,3% oli liigitatud tööandjaks ja 15,2% palgatöötajaks). Loendusel palgatöötajana
määratletud isikutest oli 2,9% liigitatud registripõhiselt tööandjaks (1,9%) või
üksikettevõtjaks (1%).
3.14.3.2. Palgata peretöötajate mittekajastumine registrites
Analüüs selgitas, et registrites ei kajastu oma pere liikmetele kuuluvas ettevõttes või talus
ilma otsest palka saamata töötavad isikud, kes moodustavad tööalase seisundi tunnuse
omaette valikulise alarühma. Eesti Tööjõu-uuringu andmetele tuginedes võib selle rühma
suuruseks hinnata 1000–2000 inimest.
3.14.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Loendustunnust on võimalik moodustada registripõhisena, kuid tunnus vastab vaid osaliselt
loendusstandardile. Täieliku vastavuse saavutamist takistab teabe puudumine hõivatute mitme
alarühma kohta (palgata oma pere liikmetele kuuluvas ettevõttes või talus ilma otsest palka
saamata töötavad isikud; välismaal töötavad Eesti elanikud, kes oma tulusid Maksu- ja
Tolliametis ei deklareeri).
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3.14.5. Soovitused
3.14.5.1. Täiendav analüüs
Tööalase seisundi analüüsi tuleks korrata pärast seda, kui hõiveseisundit puudutavad
lisaanalüüsid on tehtud ning hõiveseisundi tunnuse moodustamise optimaalne skeem
selgitatud. Tööalase staatuse kordusanalüüsi raames tuleks süvitsi analüüsida juhtumeid, kus
isiku tööalane seisund on registripõhiselt moodustatud tunnuses ja 2011. a loenduses erinev.
Analüüs peaks püüdma selgitada, millist osa on lahknevuse tekkimises etendanud isikute
subjektiivsus loendusküsimustele vastamisel ja millist osa võis mängida metoodika (kaetus,
ajareferentsid) jms erinevus. Samuti tuleks ettevõtjate määratlemisel leida äriregistri
osalusprotsendi lävendi valikuga tunnuse kaetuse ja täpsuse optimaalne tasakaal.
Detailanalüüs näitas, et ettevõtjate äriosaluse lävendi tõstmine 10%-lt 20%-le suurendaks
registripõhise tunnuse kooskõla 2011. a loenduse tulemustega umbes kaks korda.
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3.15. HARIDUSTASE
3.15.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi järgi tähistab „haridustase“ (educational attainment) isiku
kõrgeimat edukalt lõpetatud hariduse taset. Haridustaseme määratlemisel võetakse arvesse ka
haridus, mis on omandatud väljaspool koole või ülikoole (nt eksternina).
Haridustase määratletakse kõigil 15-aastastel ja vanematel isikutel, kes jaotatakse kaheksasse
rühma: ametlik haridus puudub, algharidus, põhiharidus, keskharidus, keskhariduse järgne
mitte-kõrgharidus, kõrghariduse esimene tase ja kõrghariduse teine tase, täpsustamata. Isikute
liigitus rühmadesse põhineb Rahvusvahelisel Hariduse Standardil (International Standard
Classification of Education, ISCED)13. Alla 15-aastased isikud liigitatakse kategooriasse „Ei
kohaldata“.
3.15.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregister, kust haridustaseme kohta teavet on võimalik saada, on Eesti Hariduse
Infosüsteem (EHIS). Haridustaset puudutav teave sisaldub EHIS-e haridust tõendavate
dokumentide alamregistris. EHIS-es kajastab haridustaset 3-kohaline õppekava kood, mis on
vastavustabelite abil teisendatav ISCED-liigitusel põhinevaks haridustasemeks.
Täiendavalt saab kasutada ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse)
teavet haridustaseme kohta nende inimeste puhul, kes on omandanud hariduse välisriigis ja
ENIC/NARIC Keskuses selle tunnustamist taotlenud.
Teavet haridustaseme kohta sisaldab ka RR, kuid RR-i haridusteabe kasutamine
loendustunnuse moodustamiseks pole mitmel põhjusel otstarbekas (vt allpool).
3.15.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.15.3.1. EHIS: enne registri loomist Eestis omandatud haridustaseme puudumine
EHIS sisaldab andmeid haridustaseme omandamise kohta vaid registri toimimise perioodil
(Margus Kärneri REGREL-i seminaril 3.12.2010 peetud ettekande kohaselt algavad andmed
kutse- ja kõrghariduse kohta 1998. -aastast ja üldhariduse kohta 2001. aastast).
Loendustunnuse moodustamisel põhjustab see suure ulatusega kaetusprobleemi – EHIS-es
puudub teave enne registri loomist Eestis omandatud hariduse kohta. Detailanalüüsi kohaselt
oli EHIS-es (väljavõte seisuga 1.01.2012) teave olemas 238 464 inimese haridustaseme kohta.
EHIS-e ja RR-i andmete ühendamine näitas, et EHIS-e teabe kaetusmäär oli 20,1%. Teave
puudus 924 903 15-aastase või vanema Eesti elaniku haridustaseme kohta. Põlvkonniti oli
kaetusmäär väga ebaühtlane: kõrgeim kaetusmäär iseloomustas 1987.–1991.-aastatel
sündinud põlvkondi (87,5%). Enne 1970. aastaid sündinud põlvkondades jäi kaetusmäär alla
10%.
3.15.3.2. EHIS: välismaal omandatud haridustaseme puudumine
EHIS sisaldab andmeid haridustaseme omandamise kohta Eestis asuvates õppeasutustes, kuid
loendusrahvastik (Eesti püsielanikud) võib hariduse omandada ka väljaspool Eestit.
Loendustunnuse moodustamisel põhjustab see kaetusprobleemi – EHIS ei kogu teavet Eesti
13

Vt. Rummo, T.-L. Tasemehariduse statistika käsiraamat. Tallinn: Eesti Statistika. [www]
http://www.stat.ee/dokumendid/36463
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elanike välismaal omandatud haridustaseme kohta. Kehtiva korralduse kohaselt kantakse
EHIS-esse infot vaid selliste välismaal õppivate Eesti (üli)õpilaste kohta, kes võtavad Eestis
asuvatest pankadest õppelaenu. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse kohaselt peab EHIS
kontrollima õppimise fakti enne, kui pangad õppelaenu väljastavad. Õppeasutuse lõpetamise
kohta esitab õppur info vaid panka, kust seda EHIS-esse edasi ei saadeta.
Detailanalüüsi raames oli võimalik hinnata selle probleemi ulatust Eesti Sotsiaaluuringu
(ESU) 2004 haridusloo andmete põhjal. Analüüs näitas, et keskmiselt 16% 15–74-aastastest
vastajatest oli viimasena lõpetanud õppeasutuse, mis asus väljaspool Eestit (enamasti
omandas isik just selles asutuses oma kõrgeima haridustaseme).
Enne 1991. aastat lõpetanutel ulatus välismaal (Nõukogude Liidu teistes vabariikides) asunud
õppeasutuste suhtarv 19,6%-ni, alates 1991. aastast piirdus osatähtsus 3,8%-ga. Eksperdi
hinnangu kohaselt mainitud protsendimäär pigem alahindab kõnealuse probleemi ulatust.
Seoses rahvastiku kasvava mobiilsusega on sel probleemil tendents suureneda.
3.15.3.3. EHIS: enne registri loomist Eestis omandatud kõrgeima haridustaseme puudumine
Lisaks p-s 3.15.3.1 kirjeldatud kaetusprobleemile põhjustab enne registri loomist toimunud
õpingute teabe puudumine täpsusprobleemi isikutel, kelle EHIS-es kajastuv haridustase on
madalam kui varem omandatud, kuid EHIS-es mittekajastuv haridustase. (See puudutab
näiteks kutsehariduse omandanud isikuid, kelle varem omandatud kõrgharidus EHIS-es ei
kajastu). Probleemi tagajärg on haridustaseme alahinnang kõnealustel isikutel.
Detailanalüüsi raames oli võimalik hinnata selle probleemi ulatust Eesti Sotsiaaluuringu
(ESU) 2004 haridusloo andmete põhjal. Analüüs näitas, et 15–74-aastastest ESU vastajatest
oli 5% pärast kõrgeima haridustaseme omandamist lõpetanud veel mõne õppeasutuse,
kusjuures 2%-l vastajatest oli viimati omandatud haridustase eelmis(te)st madalam. Erinevalt
välismaal õppimisest selle probleemi ulatus ajas ei suurene.
3.15.3.4. EHIS: alghariduse omandamise kaudne fikseerimine
Kui kõigi teiste loendustunnuses sisalduvate haridustasemete omandamise puhul antakse
õpilasele lõputunnistus, mille teave kantakse EHIS-e haridust tõendavate dokumentide
alamregistrisse, siis alghariduse omandamist sel viisil ei fikseerita. Alghariduse (6 klassi)
omandamist võib fikseerida kaudselt isiku seitsmendasse klassi astumise põhjal. Nende noorte
puhul, kes lõpetavad kuus klassi, kuid seitsmendasse ei lähe, jääb alghariduse omandamine
fikseerimata, põhjustades täpsusprobleemi. Kuivõrd väljalangevuse määr on selles
kooliastmes madal, on selle probleemi mõju enamiku eespool mainitutega võrreldes
tagasihoidlik ning probleemil puudub tendents suureneda.
3.15.3.5. ENIC/NARIC: kaetus ja andmebaasi ühilduvuse probleemid
Väljaspool Eestit omandatud haridustaseme kohta pakub teavet ENIC/NARIC, kuid teostatud
analüüsi kohaselt katab see allikas väikese osa välismaal omandatud haridusest.
ENIC/NARIC andmebaas sisaldas 6405 kirjet (31.03.2012), millest Eesti isikukoodiga oli
varustatud 6,6% (421 kirjet). Detailanalüüsi käigus ilmnes, et ENIC/NARIC andmebaas on
valdavalt tekstiline, sisaldab vigu (nt sisestusvead kuupäevades) ja ebaühtlust (nt kuupäevad
erinevates formaatides). Need probleemid raskendavad andmete tehnilist kasutamist.
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3.15.3.6. Rahvastikuregister: haridusandmete kaetus, aktualiseeritus ja täpsus
Haridusandmete esitamine RR-i on praegu vabatahtlik ja põhineb inimeste ütlusel.
Loendustunnuse moodustamisel põhjustab andmete esitamise vabatahtlikkus kaetusprobleemi
ja aktualiseeritusprobleemi – registris olev haridusteave on mittetäielik, sageli aegunud ja/või
ei kajasta tegelikku haridustaset. Andmete esitamise ütluspõhisus põhjustab täpsusprobleemi
– inimesed ei oska sageli oma haridustaset õigesti liigitada. Detailanalüüsi kohaselt oli RR-is
(väljavõte seisuga 31.12.2011) teave 852 374 15-aastase või vanema haridustaseme kohta,
mis teeb vastamismääraks 73,6%. Isikute (n=128 430) võrdlus, kelle haridustase oli märgitud
nii EHIS-es kui RR-is näitas, et kooskõla kahe registri vahel piirdus vaid 39%-ga.
Tendentsina RR-i andmed alahindasid haridustaset, mis osutab RR-i haridusandmete
puudulikule aktualiseeritusele. EHIS-e ja RR-i andmete kokkulangevuse variatsioon
haridustasemetis – kõige madalalam (15,4%) on andmete kokkulangevusmäär EHIS-e ja RR-i
vahel keskhariduse järgse mittekõrghariduse tasemel (ISCED4) – viitab RR-is rakendatava
haridustaseme klassifikaatori kasutamise probleemidele.
3.15.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Võimalused haridustaseme loendustunnuse registripõhiseks moodustamiseks on piiratud.
Tunnuse registripõhist moodustamist takistab haridustaseme mittetäielik kaetus, puudulik
aktualiseeritus ja ebatäpsus registrites. Mõeldav on haridustaseme tunnuse moodustamine
kombineerituna, kasutades REL2011 ja EHIS-e andmeid. Tunnuse moodustamisel võib
lähtekohaks võtta 2011. a haridustaseme. Kui EHIS-e andmete kohaselt on isiku haridustase
kõrgem kui loenduse haridustase, tuleb aluseks võtta EHIS-e haridustase. Samal põhimõttel
tuleks tunnuse moodustamisel kasutada ka ENIC/NARIC-u andmeid.
RR- praeguste andmete kasutamine haridustaseme tunnuse moodustamiseks ei ole soovitatav
järgmistel põhjustel: i) REL2011-ga võrreldes on haridustaseme teabe esitamine RR-i
vabatahtlik, mis ei taga selle täielikkust, ii) EHIS-ega võrreldes on RR-i teave ütluspõhisuse
tõttu vähem täpne ning iii) REL2011 haridusandmete kogumine (loendusankeedi küsimused)
oli RR-i teatisega võrreldes detailsem ja vastamise seisukohalt paremini läbi mõeldud.
Eeldatavasti tagas see REL2011 haridusandmete suurema usaldusväärsuse (täpse hinnangu
kahe kõnealuse allika andmete usaldusväärsusele annaks spetsiaalne analüüs).
3.15.5. Soovitused
3.15.5.1. Välismaal omandatud haridustaseme kajastamise parandamine
Kui võtta loendustunnuse moodustamisel aluseks 2011. a loenduse, EHIS-e ja
ENIC/NARIC-u kombineeritud teave, jääb peamiseks lahendamist nõudvaks probleemiks
välismaal omandatava haridustaseme kajastamine. Rahvastiku kasvava piiriülese mobiilsuse
tõttu on sel probleemil tendents suureneda, eeskätt kutse- ja kõrghariduse tasemel.
Administratiivset, terviklikku ja tõhusat lahendust kõnealusel probleemil ei ole. Ühelt poolt
puudub Eesti ametiasutustel erinevalt Eestis omandatud haridusest teave välismaal omandatud
hariduse kohta. Teisalt ei ole isikul reaalset tarvidust oma välismaal omandatud haridusest
teavitada.
Teostatud analüüside põhjal võib osutada järgmistele võimalustele. Esiteks välismaal
õppivate, Eestist õppelaenu võtnud isikute haridustaseme omandamise info edastamine
EHIS-esse. Teiseks välismaalt Eestisse elama asunud isikutelt haridustaseme teave senisest
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fokuseeritum kogumine. Tõhusam viis selleks võiks olla teabe kogumine isiku esmasel
kokkupuutel Eesti ametiasutustega ja ühildatult vastavate protseduuridega (nt elamisloa
taotlemine, elukoha registreerimine). Kolmandaks tuleks parandada ENIC/NARIC-u
andmebaasi ühilduvust, et sinna laekuvat haridustaseme teavet oleks võimalik näiteks
õpingute teavet koondavasse põhiregistrisse (EHIS) ja/või RR-i edasi kanda.
3.15.5.2. RR: haridustunnuse staatuse tõstmine
RR-i haridustaseme tunnuse puhul tõstatavad analüüsil ilmnenud probleemid küsimuse,
millega on „vabatahtliku“ (mittetäieliku kaetuse ja ebapiisava aktualiseeritusega)
haridustunnuse RR-i andmekoosseisus hoidmine põhjendatud.
Üks arutamist vääriv võimalus on haridustaseme RR-i kohustuslike tunnuste hulka arvamine
ja andmetele õigusliku tähenduse omistamine. Sel juhul võiks avaliku sektori asutustele panna
kohustuse tööle kandideerijate või õppima asujate dokumentide menetlemisel kasutada RR-i
kantud haridusandmeid. See annaks RR-i haridusandmetele praegusega võrreldes suurema
funktsionaalsuse ja kaalu. Õigusliku tähenduse andmine tähendaks ühtlasi seda, et ka
haridusandmeid tuleb RR-i kanda dokumendipõhiselt.
Andmete RR-i kandmiseks võiks olla mitu erinevat (paralleelset) teed. Üks haridustaseme
andmete laekumise kanal võiks olla lõpetatud haridustaseme andmete pidev pealekandmine
EHIS-est ja ENIC/NARIC-ust, mis võiks toimuda automaatselt. Teine kanal võiks olla teabe
laekumine isikutelt näiteks isikudokumentide uuendamise käigus, perekonnaseisutoimingute
käigus või isiku enda algatusel e-riigi kaudu. See võimaldaks katta selle osa haridustaseme
teabest, mida EHIS-est ega ENIC/NARIC-ust lähtuv andmevoog ei hõlma. Kui isik esitab
RR-ile haridustaseme andmetega dokumendi, kantakse ka see skaneerituna registrisse
(perekonnaseisuaktide eeskujul). Õiguslik tähendus oleks haridustaseme registrikandel RR-is
juhul, kui see pärineb EHIS-est, ENIC/NARIC-ust (mõlemal juhul on tegemist
dokumendipõhise infoga) või oleks tõendatud RR-i kantud haridusdokumendiga. Soovitatud
lahenduse korral teave kogurahvastiku haridustaseme kohta rahvastikuregistrisse. Niisugune
lahendus oleks kooskõlas RR-i seadusega, mille kohaselt haridustase kuulub RR-i kogutavate
isikuandmete hulka, kuid annaks RR-i haridusandmestikule eeldatavasti aja jooksul parema
kvaliteedi. Kuivõrd EHIS sisaldab teavet vaid alates 1990. aastate lõpust Eestis omandatud
hariduse kohta, siis pole põhjust näha sellises lahenduses dubleerimist.
Nimetatud funktsiooni täitmiseks vajaks RR lisaressursse, tehnilise lahenduse loomist,
väljaõpet ja haridustaseme klassifikaatori uuendamist. Kirjeldatud funktsiooni võiks
põhimõtteliselt täita ka EHIS, kuid REGREL-i projekti raames peetud aruteludel suhtusid
EHIS-e esindajad rahvastiku haridustaseme teabe hoidmise ülesandesse tõrjuvalt.
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3.16. SÜNNIRIIK/-KOHT
3.16.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt tähistab sünniriik/-koht (country / place of birth)
ema alalist elukohta isiku sünni ajal või kui seda ei ole võimalik määratleda, siis kohta, kus
sünd toimus.
Loendusstandardi kohaselt kogutakse sünniriigi/-koha andmed riigi täpsusega. Riikide
liigitamiseks annab EK määrus nr 1201/2009, 30.11.2009 riikide loendi (riikide ja
territooriumide klassifikaator), liigitamine peab toimuma 1. jaanuaril 2011 kehtinud
rahvusvaheliste piiride alusel. „Euroopa Liidu (EL) liikmesriik“ tähendab, et riik on nimetatud
ajamomendil EL-i liige. Klassifikaatoris sisalduv kategooria „Andmed, mida ei ole võimalik
praeguste piiride järgi liigitada“ on mõeldud nende isikute märkimiseks, kelle sünniriik oli
olemas nende sünni ajal, kuid mida loenduse ajal enam ei eksisteeri ning keda ei ole võimalik
liigitada mõne loenduse ajal eksisteeriva riigi alla. Kategooria „Väljaspool kõiki riike“
hõlmab isikuid, kelle sünniaegne ema alaline elukoht ei ole teada ja/või kes on sündinud
väljaspool riike, nt merel või õhus.
3.16.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis koondab ka sünniriiki puudutavat teavet.
Sünniriigi teave on RR-i jõudnud mitmel erineval viisil.
Vastsündinutel märgitakse sünniriik RR-i sünnikande tegemisel. Sünni registreerimise ja
lapse sündi puudutavate andmete (sh sünnikoha) esitamise esmane kohustus on lapse
vanematel.
Enne RR-i loomist sündinud Eesti elanikel kanti isikuandmed, sh sünnikoht sünnitunnistuse
või Nõukogude Liidu passi alusel rahvastikuarvestuse andmebaasi Eesti Vabariigi isikut
tõendavate dokumentide väljastamisel. Aastatel 1994–2000 sündinute sünniandmed sisestati
rahvastikuarvestuse andmebaasi peale sünni registreerimist statistilistelt sünnilehtedelt, mille
perekonnaseisuametnik täitis sünni registreerimise ajal. Kõik need andmed kanti
rahvastikuarvestuse andmebaasist RR-i loomisel viimasesse üle. Hiljem on Eestis sündinud
isikute sünniandmeid olnud võimalik täpsustada digiteeritud arhiivsetelt sünniaktidelt
vastavalt digiteerimisprogrammi edenemisele.
Elamisõiguse alusel Eestisse elama asuvate Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike sünniriigi andmed kantakse RR-i elukoha
registreerimisel. Elukoha registreerimiseks peab elamisõiguse alusel esmakordselt Eestisse
elama asuv isik esitama isikukoodi saamiseks taotluse, mis sisaldab teavet sünniriigi,
maakonna ja valla või linna kohta.
Muude riikide kodanikud (samuti määratlemata kodakondsusega või kodakondsuseta isikud),
kes saabuvad Eestisse elamisloa alusel, esitavad elamisloa saamiseks taotluse, mis sisaldab
muuhulgas andmeid sünnikoha kohta. Elamisloa taotluse andmed kantakse elamislubade ja
töölubade registrisse, isikuandmed ja sünnikoha andmed edastatakse RR-i isikukoodi
andmiseks ja registriobjektina arvele võtmiseks. Muude riikide kodaniku elamisloakaardi ja
elamisõiguse alusel elavale EL-i kodanikule Eesti isikutunnistuse väljastamisel kantakse
andmed isikuttõendavate dokumentide andmekogusse. Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotluse
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(nii esmakordse kui ka pikendamise) juhises on märgitud, et sünnikoha andmed tuleb esitada
sünniriigi täpsusega ja kehtiva riigi nimega.
3.16.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.16.3.1. RR: sünnikoha määratluse erinevus loendusstandardist
Vastavalt kehtivale perekonnaseisutoimingute seadusele kantakse RR-i sünnikohana maakond
ja linn või vald, kus isik sündis. Sünnikohaks on seega ilmaletuleku koht, mitte ema alaline
elukoht isiku sünni ajal, nagu nõuab loendusstandard.14 Samas on sünnidokumentidele alati
märgitud ka ema alaline elukoht, mis on loendustunnuse puhul eelistatav (nt vastsündinu
arvatakse rahvastiku hulka mitte ilmaletuleku kohas, vaid ema alalises elukohas).
Välisriigi dokumentidest pärit sünnikohtade puhul on paljudel juhtudel raske kindlaks teha,
kas on lähtutud isiku ilmaletuleku kohast või ema elukohast isiku sünni ajal. Et enamik Eestis
elavatest välissündinutest on pärit Venemaalt ja teistest endise Nõukogude Liidu
vabariikidest, kus 1991. aastani kehtisid põhijoontes samalaadsed sünni registreerimise
reeglid, võib eeldada, et välissündinute enamiku puhul on isiku käes olevatesse
dokumentidesse (nt sünnitunnistus) kantud isiku ilmaletuleku koht.
Määratluse erinevus põhjustab loendustunnuse täpsusprobleemi. Sünniriigi tasemel on selle
mõju suhteliselt väike, sest teises riigis sünnitamas käimist esineb suhteliselt harva. Kui seada
aga loendusel eesmärgiks sünnikoha andmete esitamine Eesti maakondade ja
omavalitsusüksuste kaupa, hakkab RR-is kasutatav sünnikoha määratlus põhjustama suuremat
moonutust, mis tuleneb sünnitusabi pakkuvate tervishoiuasutuste koondumisest suurematesse
keskustesse. Detailanalüüsi raames tehtud RR-i ja EMSR-i 2008–2011 andmete võrdlus
näitas, et ema elukoha maakond EMSR-is kattus lapse RR-is kajastatud sünnimaakonnaga
mõlemas andmekogus kajastatud sündidest (n=61 708) 89,1%-l, lahknevust esines 10,9%-l
juhtudest. Teine analüüs, mis põhines RR-i andmetel ning võrdles isiku sünnikoha ja ema
elukoha (isiku sünnimomendil) kokkulangevust, näitas sünnimaakonna andmete suuremat
lahknevust. Peaaegu pooltes maakondades (Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Rapla,
Valga) ulatus lahknevus 25–50%-ni, ülejäänud maakondades oli lahknevus 10–24%. Linna
või valla tasandil on määratlusest tulenev lahknevus sünnikoha andmetes oluliselt suurem.
3.16.3.2. RR: sünnikoha kodeeringu ajareferentsi erinevus loendusstandardist
Vastavalt Rahvastikuregistri seadusele kantakse sünnikoha andmed RR-i isiku sünnihetkel
kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse alusel. Loendusstandard seevastu eeldab, et sünnikoha
andmed oleksid esitatud loenduse ajal (käesolevas loendusringis on ühtlustatud ajareferentsiks
1. jaanuar 2011) kehtiva liigituse alusel.
Määratluse erinevus põhjustab loendustunnuse täpsusprobleemi. Sünniriigi tasemel on
ajareferentsi erinevuse mõju ja sellest tulenev andmete ümberkodeerimise vajadus suhteliselt
väike. Kui loendusel seada eesmärgiks sünnikoha andmete esitamine ka Eesti maakondade ja
omavalitsusüksuste kaupa, kujuneb ajareferentsi erinevusest tulenev RR-i sünnikohaandmete
nüüdisaegsesse haldusjaotusse ümberkodeerimise töömahukus väga suureks. Eestis on välja
arendamata haldus- ja asustusüksuste aegpidev klassifikaator, mis võimaldaks selliseid
ümberkodeerimisi teha. Nende põlvkondade puhul, kes on sündinud pärast seda, kui RR-i
ADS-iga liidestumine saavutas 100% taseme, on selliseid ümberarvutusi võimalik tulevikus
14

RR-is leidub ka kirjeid, kus isiku sünnikohaks on märgitud ka ema alaline elukoht lapse sünni ajal, mis on
erinev ilmaletuleku kohast. See näitab, et RR-i andmestik ei ole sünnikoha määratluse seisukohalt täiesti ühtne.
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automatiseerida. Minevikus sündinud inimeste sünnikohateabe tänapäevasesse haldusjaotusse
teisendamise põhivahendiks jäävad ilmselt siiski üleminekutabelid, mis on eespool mainitud
haldus- ja asustusüksuste aegpideva klassifikaatori sisuks. Teoreetiliselt on mõeldav ka
mineviku sünniandmete geokodeerimine, kuid ka sellise andmestiku järgnev ühtlusarvutus
eeldab kõigi Eestis viimase 100 aasta vältel tehtud halduspiiri muutuste klassifikaatoriks
lõimimist.
3.16.3.3. RR: sünniriigi teabe puudumine, kodeeringu ebaühtlus ja tehnilised probleemid
andmeväljades
Detailanalüüsi kohaselt on puuduvate sünniriigi andmetega isikute osatähtsus kõigist RR-is
registreeritud isikutest (väljavõte seisuga 01.07.2011, n=1 446 869 in) väike (0,57% ehk 8258
isikut). Riikide nimekirjas esineb väärtus „määratlemata“, mis ilmselt tähistab samuti
sünniriigi teabe puudumist (0,02% ehk 291 isikut). Isikutel, kelle RR-i andmetes sünniriik
puudub, on märkimata ka maakond ja asula, mis ei võimalda riigi infot vastavatest andmetest
tuletada.
Mõned riikide koodiväljal esitatud koodid ei esine „Riikide ja territooriumide klassifikaatoris
2011v2“. Põhiliselt on tegu endiste riikidega, mis tuleneb RR-i põhimõttest lähtuda isiku
sünniajal kehtinud jaotusest.
Detailanalüüs tõi samuti esile mõned mittevastavused sünniriigi ja madalama taseme
haldusüksuste andmeväljades – näiteks Leningrad ja Uusimaa Afganistani Islamiriigis,
Kosovo Albaanias, Armeenia Aserbaidžaani Vabariigis, Bakuu Armeenias, Novgorodi,
Pihkva, Leningradi ja Omski oblastid Eestis, Harju rajoon, Krasnojarsk, Leningradi oblast ja
Saraatov Prantsusmaa Reunioni departemangus jne. Samuti on Petseri rajooni ja Petserimaa
puhul märgitud sünniriigiks Eesti (mitte „Eesti (endine)“ ega Venemaa).
Eestis sündinutel on sünnikoha täpsemat määratlust sisaldavad andmed sageli mittetäielikud,
näiteks puuduvad maakonna või linna/valla koodid ja esineb vaid tekstiline teave. RR-i
väljavõttes (1.01.2012) polnud võimalik 57 363 Eestis sündinud isikul (4,8% Eestis
sündinutest) sünnimaakonda määratleda ka tekstilist teavet kasutades.
3.16.3.4. RR: Eestis alaliselt elavatel emadel sündinud lapsed, kelle andmed pole RR-i
jõudnud
Detailanalüüs tõi välja ühe täiendava probleemi, mis ei ole seotud sünniriigi tunnuse
moodustamisega, vaid puudutab RR-i kvaliteeti üldisemalt.
Detailanalüüsi kohaselt on EMSR-is aastatel 2008–2011 registreeritud 62 463 lapse sünd.
Tegemist on Eesti tervishoiuasutustes toimunud või seal registreeritud (kui laps sündis kodus
või mujal väljaspool haiglat) sündidega. Neist 61 708 lapse andmed esinesid ka RR-is
(väljavõte seisuga 1.01.2012), 755 lapse andmeid RR-i väljavõttes ei esinenud. Neist 583-l
lapsel oli EMSR-is ja 555-l lapsel RR-is märgitud ema elukohaks Eesti (ülejäänutel oli
elukohaks välisriik). REGREL-i metoodikaprojekti raames teostatud analüüs ei võimalda
eristada, mis põhjustest täheldatud erinevus on tingitud (nt kas tegemist on aastatel 2008–
2011 Eestist lahkunud või surnud lastega). Seda tuleks täpsustada täiendava analüüsi
raames.15
15

Nimetatud lapsed võisid RR-i väljavõttest puududa surma või Eestist lahkumise tõttu enne väljavõtte tegemise
ajahetke (1.01.2012).
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3.16.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Sünniriigi/-koha tunnust on riigi täpsuse tasandil võimalik moodustada täielikult
registripõhisena. Kuigi tunnuse määratlus RR-is (lapse ilmaletuleku koht) lahkneb
rahvusvahelisest loendusstandardist (ema alaline elukoht lapse sünni ajal), ei põhjusta see
teostatud analüüside kohaselt riigi tasandil märkimisväärset andmete moonutust.
Neil juhtudel, kus RR-i on kantud teave ema elukoha kohta isiku sünnikuupäeva seisuga,
tuleks seda tunnuse moodustamisel eelistada RR-i standardsele, lapse ilmaletuleku kohast
lähtuvale sünnikohateabele. Detailanalüüs näitas, et ema elukoht isiku sünnimomendil on
RR-is olemas 447 209 inimesel ehk 30,9%-l RR-i väljavõttesse (01.01.2012) kuulunud
isikust. Neist 442 737 isikul oli ema elukohaks märgitud Eesti ja 4472-l välisriik. RR-i
loomise järel sündinud isikutel on teave ema elukoha kohta isiku sünnimomendil peaaegu
täielik.
Kui seada loendusel eesmärgiks sünnikoha andmete esitamine Eesti maakondade ja
omavalitsusüksuste täpsusega, kujuneb moonutus RR-i sünnikohaandmete kasutamisel
detailanalüüsi tulemuste kohaselt märkimisväärselt suureks. Mõeldavaid alternatiive RR-i
praegustele andmetele sünnikoha Eesti-sisese jaotuse kindlakstegemisel on kaks. Esimene
alternatiiv on selleks 2011. a loenduse sünnikohaandmete kasutamine nende isikute puhul,
kelle sünniriik on loenduse järgi Eesti. Teine võimalus on samade isikute puhul ema elukoha
teabe võtmine arhiivsetelt sünniaktidelt. See võimaldaks tugineda dokumenteeritud andmetele
ja tagaks eeldatavalt täpsema tulemuse. Lahenduse puuduseks on töömahukus, sest ema
elukoha andmeid isiku sünniaja seisuga ei ole Siseministeerium arhiivsetelt sünniaktidelt seni
süstemaatiliselt RR-i kandnud.
3.16.5. Soovitused
3.16.5.1. RR: sünniriigi kodeeringute ja andmeväljade kontroll
Tuleks rutiinselt (nt iga kalendriaasta alguses) kontrollida, et sünniriigi andmed oleksid
registris kodeeritud „Riikide ja territooriumide“ klassifikaatori kehtiva versiooni kohaselt ning
tunnuse andmeväljad ei sisaldaks vigaseid või vastuolulisi väärtusi.
Otstarbekas oleks kasutada eraldi riigikoodi aastatel 1920–1944 Eesti Vabariigile kuulunud
Petserimaal ja Narva-tagustes valdades sündinud isikute sünniriigi tähistamiseks. Praegu
kasutusel olev kategooria „Eesti (endine)“ ei täida seda otstarvet, kuna see tähistab kõiki
olukordi, kus isiku sünnikoha haldusüksus pole leitav EHAK-i viimasest versioonist.
„Riikide ja territooriumide“ klassifikaatori uuenemisel oleks otstarbekas riikide koodid RR-is
uue klassifikatsiooniga vastavusse viia.
3.16.5.2. RR: määratlemata sünniriigiga registrikirjete arvu vähendamine
Tuleks kavandada ja ellu viia kvaliteediprojekt eesmärgiga vähendada teadmata sünniriigiga
RR-i kirjete arvu. Kui sünnikohta ei õnnestu registris oleva dokumentatsiooni põhjal kindlaks
teha, peaks seda hankima otse isikutelt, näiteks isikudokumentide vahetuse või mõne muu
registrikande tegemise käigus.
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3.16.5.3. RR: Eestis sündinud isikute sünnimaakonna ja -linna/valla kodeeringute kontroll,
Eesti haldus- ja asustusjaotuse aegpideva klassifikaatori („ajalooline EHAK“)
väljatöötamine
Tuleks kavandada ja ellu viia kvaliteediprojekt eesmärgiga kontrollida ja vajadusel täpsustada
sünnimaakonna ja -linna/valla kodeeringuid Eestis sündinud isikutel. Töö tulemusena peaksid
Eestis sündinud isikute sünnikoha andmed olema täielikud, ühtlustatud statistilise
definitsiooniga (soovitavalt ema alalise elukohaga isiku sünnihetkel), kooskõlas isikute
sünniajal kehtinud haldusterritoriaalse jaotusega ja aegpideva klassifikaatori koodidega
varustatud.
Soovituse elluviimine ei ole REGREL-i seisukohalt vajalik, kui registripõhine loendus piirdub
minimaalsete euronõuete täitmisega ja käsitleb Eestis sündinud isikuid ühe piirkondlikult
diferentseerimata kogumina. Kuid kirjeldatud kvaliteediprojekt võiks olla otstarbekas RR-i
arenduse jaoks, sest andmeid kontrollimata ja kodeerimata pole registrisse kantud
sünnimaakonna ja -linna/valla andmed tõhusalt töödeldavad. Kuna RR-i põhimõte on, et
sünnikoht märgitakse isiku sünniajal kehtinud haldusjaotusest lähtudes, siis pole sünnikoha
kodeerimiseks võimalik kasutada tänapäevast haldusüksuste haldus- ja asutusjaotuse
klassifikaatorit (EHAK), vaid selleks tuleb välja töötada uus klassifikaator, mis hõlmaks
aegpidevana kõiki haldusjaotuse muutusi Eesti Vabariigi loomisest tänaseni („ajalooline
EHAK“).
Aegpidev klassifikaator peaks muu hulgas sisaldama üleminekutabeleid, milles on võimalik
ajaloolised haldusüksused nüüdisaegsetesse haldusüksustesse teisendada. Tegemist ei ole
ainult ajaloolist huvi pakkuva klassifikaatoriga, vaid selle rakendamine on hädavajalik ka
kavandatava haldusreformi kontekstis.
3.16.5.4. RR: Eestis sündinud isikute loendusstandardile vastavate sünnikohaandmete hõive
arhiivsetelt sünniaktidelt
Kui loendusel seatakse eesmärgiks sünnikohaandmete esitamine Eesti maakondade ja
omavalitsusüksuste täpsusega ning eelistatakse dokumendipõhiseid andmeid ütluspõhistele,
tuleb kavandada ja teostada nende andmete hõive arhiivsetelt sünniaktidelt. Töö eeldaks
eelmainitud „ajaloolise EHAK-i“ loomist ja kasutamist.
3.16.5.5. Täiendavad analüüsid
REGREL-i metoodikaprojekti ajakava tõttu ei tehtud sünniriigi isikupõhist võrdlust RR-i ja
2011. a loenduse vahel. Veendumaks loendustunnuse täieliku registripõhise moodustamise
võimalikkuses riigi tasandil, oleks otstarbekas selline isikupõhine võrdlus teha.
Teine täiendava analüüsi soovitus puudutab Eestis sündinud lapsi, kelle sünd on registreeritud
EMSR-is ja kelle ema alaline elukoht on Eestis, kuid kelle kohta REGREL-i
metoodikaprojektis kasutatud RR-i väljavõtetes info puudus.

87

3.17. KODAKONDSUS
3.17.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi järgi määratletakse kodakondsust (citizenship) erilise
õigusliku sidemena üksikisiku ja tema riigi vahel, mis on omandatud sünnijärgselt või
naturalisatsiooni korras, isiku avalduse või valiku alusel, abiellumise kaudu või mõnel muul
viisil riiklikele õigusaktidele vastavalt.
Loendusstandardi kohaselt liigitatakse kahe või enama kodakondsusega isik ainult ühe
kodakondsuse järgi. Sel juhul määratakse kodakondsus kindlaks järgmises tähtsuse
järjekorras: i) andmeid esitav riik, ii) muu Euroopa Liidu liikmesriik (kui isikul ei ole
andmeid esitava riigi kodakondsust) ja iii) muu riik väljaspool Euroopa Liitu (kui isikul ei ole
muu EL-i liikmesriigi kodakondsust: muu riik väljaspool Euroopa Liitu).
Neil topeltkodakondsuse juhtudel, kui mõlemad kodakondsuse riigid on Euroopa Liidu
liikmed, ent kumbki ei ole andmeid esitav riik, otsustab andmeid andev riik, millise
kodakondsuse alusel isik liigitada. „EL-i liikmesriik“ tähendab, et riik oli 1. jaanuaril 2011.
aastal Euroopa Liidu liige.
Riikide liigitamiseks annab EK määrus nr 1201/2009, 30.11.2009 riikide loendi (riikide ja
territooriumide klassifikaator). Isikud, kes ei ole ühegi riigi kodanikud ega kodakondsusetud
ning kellel on riigis mõned, kuid mitte kõik kodakondsusega seotud õigused ja kohustused,
liigitatakse „tunnustatud mittekodanikeks“ (recognised non-citizens), millele Eestis vastab
mõiste „määratlemata kodakondsus“.
3.17.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis koondab kodakondsust puudutavat teavet.
Kodakondsuse teave võib olla RR-i jõudnud mitmel erineval viisil.
Eestis vastsündinutel märgitakse kodakondsus RR-i lapse sünnikande tegemisel, võttes
aluseks vanemate kodakondsuse.
Seadusjärgsetel Eesti kodanikel, kelle kodakondsust sünni ajal ei registreeritud (nt nõukogude
okupatsiooni ajal sündinud), on kodakondsuse andmed RR-i kantud Eesti kodaniku passi või
Eesti kodaniku isikutunnistuse (ID kaardi) väljastamisel. Nimetatud dokumentide andmeid
hoitakse isikut tõendavate dokumentide andmekogus. Kui isikule on antud Eesti kodakondsus
naturalisatsiooni korras, kantakse see RR-i sellekohase otsuse alusel. Andmeid isiku eelmise
kodakondsuse kohta hoitakse Rahvastikuregistri arhiivis.
Elamisõiguse alusel Eestisse elama asuvate Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanike kodakondsus kantakse RR-i elukoha
registreerimisel. Elukoha registreerimiseks peab elamisõiguse alusel esmakordselt Eestisse
elama asuv isik esitama isikukoodi saamiseks taotluse, mis sisaldab teavet muuhulgas
kodakondsuse kohta.
Muude riikide kodanikud (samuti määratlemata kodakondsusega või kodakondsuseta isikud)
esitavad elamisloa saamiseks taotluse, mis sisaldab muuhulgas andmeid kodakondsuse kohta.
Elamisloa taotluse andmed kantakse Elamislubade ja töölubade registrisse, isikuandmed ja
kodakondsuse andmed edastatakse RR-i isikukoodi andmiseks ja registriobjektina arvele
võtmiseks. Muude riikide kodaniku elamisloakaardi ja elamisõiguse alusel elava EL-i
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kodanikule Eesti isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmed isikut tõendavate
dokumentide andmekogusse.
Isiku aktiivne kirje RR-is sisaldab isiku kehtivat kodakondsust. Kui isikul on lisaks Eesti
kodakondsusele mõne teise riigi kodakondsus, võib informatsiooni selle kodakondsuse kohta
RR-is sisalduda, kui vastavad välisriigi dokumendid on RR-i kandmiseks esitatud.
3.17.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.17.3.1. RR: alla 1-aastaste laste kodakondsuse osaline puudumine
Kui Eestis vastsündinud lapse vanematel on erinev välisriigi kodakondsus ja lapsele ei ole
veel elamisluba taotletud, võivad lapse kodakondsuse andmed RR-is puududa. Kui Eestis
vastsündinu vanemad pole Eesti või EL-i kodanikud, siis lapse andmed jäävad registrisse
ootele registri objekti ettevalmistava kirjena, kuni vanemad taotlevad lapsele elamisloa. Kui
aasta jooksul lapsele elamisluba ei taotleta, kantakse lapse andmed arhiivi. EL--i kodaniku
lapse sünni registreerimisel kantakse lapse kodakondsus RR-i vanemate avalduse alusel.
Selline olukord põhjustab kaetusprobleemi kodakondsustunnuse suhtes, kuid on võimalik, et
väikeses ulatuses eksisteerib kaetusprobleem ka Eestis sündinud alla ühe aasta vanuste laste
suhtes tervikuna. Detailanalüüsi kohaselt on kõnealuste probleemide ulatus tagasihoidlik.
Seisuga 1.07.2011 tehtud RR-i väljavõttes oli ootel kokku 612 last, kes olid sündinud 2010. ja
2011. aastal. Peaaegu kõigi neil lastel (603) puudub teave kodakondsuse kohta, kuigi
enamikul neist (476) oli elukohaks märgitud Eesti. Suhtväljenduses puudutab see probleem
(viivitus kodakondsuse määramise ja kirje ootel seisundist aktiivsesse seisundisse kandmisel)
kõige enam 3–4% Eestis elavatest alla ühe aasta vanustest lastest.
3.17.3.2. RR: kodeeringu ebaühtlus ja tehnilised probleemid andmeväljades
Kodakondsustunnuse kodeerimisel ei ole mitte alati kasutatud kolmekohalise „Riikide ja
territooriumide klassifikaatori“ 2011 a versiooni kolmekohalisi koode. Mõned väärtused
pärinevad varasemast klassifikaatori versioonist, samuti on nulli(de)ga algavad koodid ühevõi kahekohalised.
Detailanalüüsil kasutatud väljavõttes leidus vähesel määral nihkesse läinud andmevälju ja
tekstilise kodakondsusriigi täpitähtede asemel erinevaid sümboleid. Mainitud probleemid ei
pruugi iseloomustada RR-i, vaid võivad olla tekkinud ka väljavõtte tegemisel ja käitlemisel.
Loendustunnuse moodustamise seisukohalt on tegemist täpsusprobleemiga, mille mõju on
tagasihoidlik.
3.17.3.3. RR: eakate vanuseti süvenev ülekaetus ja välismaal elavate välismaalaste
kajastumine Rahvastikuregistris
Detailanalüüs tõi esile kaks täiendavat probleemi, mis ei ole seotud kodakondsustunnuse
moodustamisega, vaid puudutavad Rahvastikuregistri kvaliteeti üldisemalt.
Esimene täheldatud probleem on eakate ülekaetus RR-is. Selle väljenduseks on väljaspool
Eestit elavate suhtarvu suurenemine vanusrühmiti. Suhtarv hakkab suurenema pärast 80.
eluaastat ja kõige eakamatest (üle 100-aastased) Eesti kodanikest on juba enamiku elukohariik
mõni välisriik. Selline olukord on põhjustatud asjaolust, et välismaal elavate eakate Eesti
kodanike surmaandmed jõuavad RR-i puudulikult. Kuigi probleem muutub silmatorkavaks
väga eakate puhul, algab see tõenäoliselt juba 80–85-aastastest.
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Teine küsimusi tekitanud ja edasist täpsustamist vajav leid on 6957 välisriigi kodaniku ja
teadmata kodakondsusega isiku, kelle elukoht pole Eesti, kajastumine RR-i väljavõtte
aktiivses osas.
3.17.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Kodakondsuse loendustunnust on teostatud analüüside kohaselt võimalik moodustada
täielikult registripõhisena RR-i koondatud kodakondsuse andmetest. Detailanalüüsi kohaselt
puudub kodakondsus vaid 0,01%-l RR-is aktiivses staatuses olevatest isikutest. Vanusrühmi,
kus kodakondsuse andmed sageli puuduksid, ei ole.
3.17.5. Soovitused
3.17.5.1. RR-i protseduur: kodeeringute uuendamine ja andmeväljade kontroll
Tuleks rutiinselt kontrollida, et kodakondsusandmed oleksid registris kodeeritud „Riikide ja
territooriumide klassifikaatori“ kehtiva versiooni kohaselt ja kodakondsuse andmeväljad ei
sisaldaks vigaseid väärtusi (nt moondunud täpitähed vms). Klassifikaatori versiooni
uuendamisel tuleks registril tunnuse andmed vastavate üleminekutabelite alusel vanalt uuele
versioonile ümber arvutada (säilitades ka tunnuse algversiooni) niivõrd, kui see võimalik on.
3.17.5.2. RR-i protseduur: välismaal elavate (eakate) Eesti kodanike teabe aktualiseerimine
Tuleks otsida võimalusi, kuidas tagada välismaal elavate Eesti kodanike (surma)teabe
praegusest tõhusam aktualiseerimine. Eelistatav oleks regulaarse koostöö sisseseadmine
vastava riigi asutustega, kes registreerivad surmasid ja/või peavad rahvastikuarvestust (nt
edastades sellistele asutustele kontrolliks nimekirja riigis RR-i järgi elavatest Eesti
kodanikest, oleks võimalik lasta nende staatust perioodiliselt kontrollida). Taoline koostöö
oleks eriti oluline riikide puhul, kus elab suuremal arvul Eesti kodanikke. Selle soovituse
realiseerimine aitaks parandada RR-i täpsust.
3.17.5.3. Täiendavad analüüsid
REGREL-i projekti ajakava tõttu ei võrreldud isikupõhiselt RR-i ja 2011. a loenduse
kodakondsustunnust. Veendumaks loendustunnuse registripõhise moodustamise
võimalikkuses, oleks otstarbekas selline isikupõhine võrdlus teha.
Teine täiendava analüüsi soovitus puudutab Eestis sündinud alla 1-aastaseid lapsi, kelle ema
elukoht on RR-i kohaselt Eestis, kuid kes olid RR-i väljavõtte tegemise seisuga ootel ja kelle
kodakondsus oli teadmata. Täiendava analüüsi käigus võiks selgitada, kui suurel osal neist
lastest on kodakondsuse informatsioon esimeseks eluaastaks lisandunud (võib eeldada, et
nende laste kirje aktiivseks muutmine viibis vormistuslikel põhjustel, nt elamisloa
vormistamise tõttu).
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3.18. VÄLISMAAL ELAMINE JA RIIKI SAABUMISE AASTA
3.18.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvaheline loendusstandard ei määratle kõnealuse loendustunnuse kontekstis otseselt,
mida välismaal elamise all mõistetakse. Sisuliselt on välismaal elamise määratlus seotud
alalise elukoha mõistega. Sellest tulenevalt võib välismaal elamiseks lugeda kõik juhud, kus
isik elab välismaal pikemaajaliselt kui 12 kuud. Alalise elukoha määratlemisega seotud
üksikasjadest on juttu aruande vastavat loendustunnust käsitlevas osas.
Välismaal elanute puhul (ever resided abroad) fikseerib loendustunnus riiki saabumise aasta
(year of arrival in the country). Riiki saabumise aasta tähistab kalendriaastat, millal asus isik
viimati riiki alaliselt elama. Kui isik on riiki elama asunud korduvalt, tähistab saabumise aasta
kõige hilisema ja mitte esimese või mõne kõige hilisemale eelneva saabumise aastat. Seega
näitab kõnealune loendustunnus, mis ajast on isik antud riigis järjepidevalt elanud. Tunnus
võimaldab välja tuua rahvastikuosa, kes on osalenud riikidevahelises rändes. Kõnealune
rahvastikuosa koosneb kahest rühmast: i) välissündinutest ja ii) riigisündinutest, kes on
vahepeal elanud välisriigis, kuid naasnud loenduse ajaks oma sünnimaale.
Andmed välismaal elamise ja riiki saabumise kohta tuleb esitada kahe erineva detailsusega.
Esimene vähem detailne jaotus nõuab välismaal elanute ja 2000. aastal või hiljem riiki
saabunute eristamist nendest, kes ei ole kunagi välismaal elanud või on saabunud enne
2000. aastat. Teine detailsem jaotus nõuab 1980. aastal ja hiljem saabunute andmete esitamist
saabumisaastate kaupa.
Lisaks alalisele elukohale on kõnealusel loendustunnusel otsene seos ka loendustunnustega
„eelmine alaline elukoht ja praegusesse elukohta saabumise kuupäev või alaline elukoht üks
aasta enne loendust“ ja „sünniriik/-koht“. Kui isikul oli eelmine elukoht (või elukoht aasta
enne loendust) välisriigis, kuulub isik välismaal elanute hulka ja tema puhul on määratletud
riiki saabumise aasta. Sama kehtib ka välisriigis sündinud isikute kohta.
3.18.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis koondab loendustunnuse „välismaal elamine ja
riiki saabumise aasta“ moodustamiseks vajalikku teavet. RR-is võivad välismaal elamise
kohta teavet pakkuda sünnikoha andmed, elukoha andmed ja mõnel juhul ka välisriigi
isikukood.
Sünnikoht välisriigis on otsene teave varasemast elamisest välisriigis, sünniriigi/-koha
andmete registrisse kandmist on käsitletud vastava loendustunnuse juures. Loendustunnuse
„välismaal elamine ja riiki saabumise aasta“ moodustamiseks on lisaks sünniriigile vaja ka
Eestisse saabumise aega, mida sünniriigi andmetega seonduvalt registrisse kogutud ei ole. Ka
Eestis sündinute välismaal elamise kohta ei ole sünniriigi andmetest abi.
Teave Eesti alaliste elanike varasema välismaal elamise kohta kajastub RR-i arhiivis eelmiste
elukohtade andmetes. Isiku välismaalt saabumisel kantakse RR-i elukohateate alusel tema
aadress välismaal, mis sisaldab vähemalt riiki ja haldusüksust, samuti päeva, kuud ja aastat,
millal see isik Eestist välismaale lahkus. Kui isik registreerib elukoha, mis ei ole Eestis, tuleb
samuti märkida riik ja haldusüksus välismaal, ning võimaluse korral ka täpne aadress (kui see
on olemas). Elukohateatele tegelikku välismaale või Eestisse elama asumise aega ei märgita,
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need on võimalik tuletada teate esitamise aja või elukoha RR-i kandmise aja järgi. Elukoha
andmete RR-i kandmisest on põhjalikumalt juttu tunnuse „alaline elukoht“ juures.
Elamisloa alusel Eestis elavate välismaalaste välismaal viibimise kohta kogub andmeid
Politsei- ja Piirivalveamet. Kui välismaalane, kellel on elamisluba (kellele kohaldub
välismaalaste seadus) soovib Eestist eemal viibida rohkem kui 183 päeva aasta jooksul, peab
ta registreerima Eestist eemalviibimise Politsei- ja Piirivalveametis. Registreerimine toimub
Siseministri määruse „Eestist eemalviibimise registreerimise kord“ alusel. Eestist
eemalviibimise võib välismaalane registreerida kuni kaheks aastaks, sõltuvalt välismaalase
Eestist eemalviibimise kavandatavast kestusest ja põhjustest, kuid mitte kauemaks kui
välismaalase elamisloa kehtivusaeg. Eestist eemal viibimise registreerimisel teatab
välismaalane riigi, kus ta viibib. Eestist eemalviibimise registreerimise taotluste menetluste
käigus antud haldusaktide ja toimingute andmeid töödeldakse elamislubade ja töölubade
registris vastavalt „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärusele“.
3.18.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.18.3.1. RR: Välismaal elamise ja Eestisse saabumise aasta puudumine
Detailanalüüsi kohaselt on tunnus „Eestisse saabumise kuupäev“ RR-is täitmata 421 228
isikul ehk 29%-l registri väljavõttesse (1.01.2012, n=1 449 286) kuulunud isikutest. Sünniriigi
teave võimaldas kindlaks teha, et suurema osa puuduva saabumisajaga isikutest moodustavad
Eestis sündinud.
Välismaal sündinud isikutel peaks Eestisse saabumise aasta registris kindlasti märgitud olema.
Detailanalüüsil kasutatud RR-i väljavõttes oli 65 842 isikut, kelle sünniriik oli välisriik või
teadmata ning kelle Eestisse saabumise aasta oli märkimata. 1920.–1960. aastatel välisriigis
sündinute hulgas on puuduva saabumisaastaga isikute suhtarv 15–20%. Välissündinute
nooremates põlvkondades see suhtarv suurenes. 1980. aastatel välisriigis sündinutest puudus
Eestisse saabumise aasta 30–40%-l, 2000. aastatel välisriigis sündinute hulgas ulatus teadmata
saabumisaastaga isikute suhtarv koguni 70–80%-ni. Saabumisaasta andmed puudusid väga
sageli ka kõige eakamates välissündinute põlvkondades.
Eestis sündinud isikud võivad samuti olla välismaal elanud, kuid nende puhul oli
detailanalüüsis saabumisaasta andmete täielikkust raske täpselt hinnata. Pea täielikult puudub
teave enne RR-i loomist toimunud elukohavahetuste, sh välismaalt Eestisse asumise kohta.
Erinevalt Eestis koostatud perekonnaseisuaktidest pole Nõukogude Liidu aegsete
sissekirjutustalongide põhihulk säilinud, mis välistab arhiivse teabe kasutamise.
Rändesündmuste alaregistreerimise tõttu pole välismaal elamise teave ka 1990. ja
2000. aastate kohta täielik.
Detailanalüüsi raames võrreldi RR-i väljavõtet (01.01.2012) Statistikaameti rändeinfo
süsteemi (koondab andmeid peale RR-i ka PPA-st ja SA sünniandmekogust) andmetega. SA
rändeinfosüsteem kajastas ajavahemikul 2000–2011 25 176 sisserändajat, neist 2069 kohta
puudus RR-i väljavõttes info (pärast 683 surnud või välja rännanud isiku mahaarvamist).
Kahe andmestiku ühilduvas osas (n=22 424) puudus RR-is saabumisaasta 2063 isikul ehk
9%-l Eestisse 2000. aastatel sisserännanutest. Analüüs näitas olukorra paranemist viimastel
aastatel: 2011. aastal sisserännanutest puudus RR-is saabumisaasta vähem kui 1%-l isikutest.
Seisuga 31.12.2011 kajastus PPA elamislubade ja töölubade registris 219 Eestis elamisluba
omavat isikut, kes olid registreerinud oma pikemaajalise (üle 183 päeva) Eestist
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eemalviibimise. Nende isikute kõnealuse välisriigis elamise teavet on võimalik saada vaid
elamislubade ja töölubade registrist.
Loendustunnuse moodustamisel põhjustab välismaal elamise ja Eestisse saabumise aasta
osaline puudumine kaetusprobleemi, mis on suurema mõjuga välissündinute puhul, kuid
eksisteerib ka Eestis sündinute puhul.
3.18.3.2. RR: Eestisse saabumise aasta ei peegelda alati (viimast) riiki saabumist
Detailanalüüsi raames tehtud välissündinute analüüs näitas, et mitte alati ei pruugi
saabumisaasta peegeldada isiku tegelikku Eestisse saabumist. RR-i andmed näitavad
saabunute arvu hüppelist suurenemist aastatel 1992–1994. Mõneaastase kõrgseisu järel langeb
saabumiste arv kümneks aastaks väga madalale tasemele, kuid suureneb uuesti järsult pärast
Eesti liitumist Euroopa Liiduga.
Kumbki kirjeldatud võnge ei ole kooskõlas olemasoleva rändestatistikaga ja viitab
võimalusele, et saabumisaeg võib osaliselt kajastada varem saabunud isikute
dokumenteerimist (nt seoses elamislubade taotlemisega). Aastate 1992–1994 puhul toetab
sellist tõlgendust eakate suhteliselt suur osatähtsus sel perioodil saabunute hulgas. Rände
nooremasse ikka koondumist arvestades pole eriti tõenäoline, et tegu võiks olla nimetatud
aastatel Eestisse saabunutega.
Välismaal elamise ja saabumise aasta määratlemist komplitseeris ka asjaolu, et RR-i
väljavõttes polnud Eestisse saabumise aasta isiku sünniaastast eristatav. Kahel kolmandikul
Eestis sündinud isikutest langes sünniaasta ja Eestisse saabumise aasta kokku, mis viitab
sellele, et väljavõttes on saabumisena kajastatud ka Eestis sündinud laste sünniaeg.
RR-i väljavõtte (1.01.2012) ja Statistikaameti rändeinfo süsteemi andmestiku ühilduvas osas
(2000–2011 Eestisse sisserännanud, n=22 424) esines saabumisaasta lahknevust eri allikates
2%-l juhtudest. Loendustunnuse moodustamise seisukohalt põhjustavad kõik need asjaolud
täpsusprobleemi.
3.18.4. Tunnuse moodustamise võimalused
Välismaal elamise ja riiki saabumise aasta loendustunnuse registripõhiseks moodustamiseks
on piiratud võimalused. Tunnuse täielikku registripõhist moodustamist takistab andmete
osaline kaetus registrites, eriti enne RR-i loomist välismaal elamine ja saabumisaasta andmete
kohatine ebatäpsus.
Selles olukorras on mõeldav loendustunnuse moodustamine kombineerituna, kasutades
2011. a rahva ja eluruumide loenduse ning registrite andmeid. Tunnuse moodustamisel võib
aluseks võtta rahvaloenduse vastava küsimuse ja täiendada seda RR-i andmetega loenduse
järel toimunud elukohamuutuste kohta (Eestist välismaale ja välismaalt Eestisse asumine).
Samuti võiks tunnuse moodustamisel kasutada elamislubade ja töölubade registrisse kantud
teavet elamisloa alusel Eestis elavate isikute ajutise välismaal viibimise kohta. Välismaal
elamisena tuleks käsitleda olukordi, mille puhul Eestist äraolek on olnud vähemalt 12 kuu
pikkune. Tuleb tähele panna, et loendustunnuse registripõhisel moodustamisel peegeldab
Eestisse saabumise aeg mitte tegelikku saabumisaega, vaid elukoha registreerimise aega.
Mõlema kirjeldatud skeemi järgimisel sõltub loendustunnuse täpsus edaspidi sellest, kui
täielik ja täpne on elukoha registreerimine. Kõik tegevused, mis on suunatud alalise elukoha
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registreerimise parandamisele, teenivad ka välismaal elamise ja riiki saabumise aasta
loendustunnuse kvaliteedi parandamise huve.
Alternatiiviks on puuduva teabe täpsustamine isikutelt (nt isikudokumentide uuendamise
käigus) ja koondamine RR-i. Selle variandi eelis on andmete edaspidine kasutamisvõimalus
registrites ja mujal väljaspool Statistikaametit.
3.18.5. Soovitused
3.18.5.1. RR: Isiku sünniaja ja riiki saabumise aja eristamine
Tagada RR-i andmetes Eestis sündinud isikute sünniaja selge eristamine Eestisse saabumise
ajast. Tegemist on erineva tähendusega teabega, mille ühte ja samasse registritunnusesse
koondamine pole põhjendatud.
3.18.5.2. Täiendavad analüüsid
Mitmed kõnealuse loendustunnusega seotud küsimused vajavad täiendavat analüüsi.
Esiteks tuleks isikupõhiselt võrrelda RR-i andmete põhjal tuvastatud välismaal elamist ja
Eestisse saabumise aastat vastava 2011. a loenduse tunnusega, mis REGREL-i
metoodikaprojekti ajagraafikusse ei mahtunud. Erilist tähelepanu tuleks soovitatava võrdluse
raames pöörata andmete kooskõlale isikute puhul, kes ühe või teise allika kohaselt on Eestisse
saabunud pärast RR-i loomist. Kahe andmeallika lahknevuse põhjuste selgitamiseks võiks
kaaluda väikesemahulise valideerimisuuringu korraldamist, mis täpsustaks loendustunnuse
väärtust valimipõhiselt otse isikutelt. Andmeallikate võrdlus koos valimipõhise
valideerimisega annaks vastuse, kui hästi õnnestub käsitlusalust loendustunnust registrite
alusel moodustada.
Teiseks vajavad selgitamist põhjused, miks välissündinute nooremates pärast RR-i loomist
sündinud põlvkondades Eestisse saabumise aasta suurel hulgal isikutest puudub. Kui tegemist
pole REGREL-i projekti jaoks tehtud registriväljavõtte probleemiga, tuleb täiustada RR-i
protseduure, et vastava teabe laekumine oleks tulevikus tagatud.
Kolmandaks tuleks selgitada, miks ligi kümnendik SA rändeandmebaasis kajastuvatest
ajavahemikul 2000–2011 Eestisse saabunud isikutest puudus projekti raames kasutatud RR -is
(tõenäoline põhjus on arhiivsete kirjete puudumine väljavõttest). Samuti on tarvis selgitada,
miks ligi kümnendikul mõlemas andmeallikas kajastuvatest isikutest puudub RR-is Eestisse
saabumise aasta. Kui tegemist pole REGREL-i projekti jaoks tehtud registriväljavõtte
probleemiga, tuleb täiustada RR-i protseduure, et tagada vastava teabe laekumine.
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3.19. EELMINE ALALINE ELUKOHT JA PRAEGUSSE ELUKOHTA SAABUMISE
KUUPÄEV või ALALINE ELUKOHT ÜKS AASTA ENNE LOENDUST
3.19.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt võivad riigid selle tunnuse puhul valida kahe
erineva variandi vahel.
Esimese täisvariandi puhul liigitatakse isikud, kes on oma alalist elukohta muutnud, eelmise
elukoha järgi. Riigi sees elukohta vahetanute puhul kogutakse andmeid sama geograafilise
detailsusega kui loendustunnuse „alaline elukoht“ puhul. Kui eelmine elukoht asus välisriigis,
kogutakse andmed riigi täpsusega. Riikide liigitamisel lähtutakse samadest põhimõtetest, mis
loendustunnuse „sünniriik/-koht“ puhul.
Teise lihtsustatud variandi puhul kogutakse andmeid vaid praeguse alalise elukoha ja üks
aasta enne loendust olnud alalise elukoha seose kohta. Sellest lähtudes jaotatakse rahvastik
järgmistesse rühmadesse: i) alaline elukoht ei ole muutunud, ii) alaline elukoht oli aasta enne
loendust samas NUTS3 piirkonnas, kus asub praegune elukoht, iii) alaline elukoht oli aasta
enne loendust väljaspool seda NUTS3 piirkonda, kus asub praegune elukoht, iv) saabunud
väljastpoolt andmeid esitavat riiki, v) täpsustamata ja vi) ei kohaldata. Viimati mainitud
kategooriasse liigitatakse alla ühe aasta vanused lapsed.
Täisvariandi kasutamisel kogutakse suure ruumilise detailsusega teave nii loendusele
eelnenud aasta kui pikemate ajavahemike kohta. Lihtsustatud variandi puhul saadakse
väiksema ruumilise detailsusega teave loendusele eelnenud aasta kohta.
3.19.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Rahvastikuregister (RR) on põhiregister, mis elukoha teavet koondab. Ülevaade
elukohaandmete kajastumisest RR-is on esitatud tunnuse „alaline elukoht“ juures.
3.19.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.19.3.1. RR: enne registri loomist toimunud elukohavahetuste teabe puudumine
Kuna käsitletava loendustunnuse põhiprobleemid kordavad tunnuse „alaline elukoht“ puhul
täheldatut, siis eraldi analüüsi selle tunnuse kohta ei koostatud.
Täiendava probleemina väärib eelmise elukoha puhul märkimist RR-i elukohaandmete
piiratud ajaline sügavus, eriti juhul, kui loendustunnus soovitakse moodustada täisvariandi
järgi. Kuna RR-i hakati looma 1990. aastatel, siis puudub selles teave varem toimunud
elukohavahetuste kohta. Hinnanguliselt võib see probleem puudutada 300 000–400 000 enne
1990. aastat sündinud isikut ehk ligikaudu neljandikku kogurahvastikust. Lihtsustatud
variandi puhul RR-i piiratud ajaline sügavus omaette probleemina tähelepanu ei vääri.
3.19.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Sõltumata sellest, kas eelmise alalise elukoha loendustunnus moodustatakse täisvariandi
(eelmine alaline elukoht ja praegusse elukohta saabumise kuupäev) või lihtsustatud variandi
(alaline elukoht üks aasta enne loendust) järgi, on võimalused tunnuse registripõhiseks
moodustamiseks piiratud.
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Mõlema variandi puhul takistab tunnuse moodustamist registrites kajastuva ja tegeliku
elukoha lahknevus, millest oli põhjalikumalt juttu tunnuse „alaline elukoht“ juures. Seal
tõdesime, et kiire ja garanteeritud lahendus probleemile puudub. Kui lähema 3–4 aasta
jooksul olukorra paranemist saavutada ei õnnestu, tuleb arvestada võimalusega, et 2021. a
rahvaloendus korraldatakse segameetodil, kus elukohateave ja sellel põhinev leibkonnateave
kogutakse otse respondentidelt.
Eelmise alalise elukoha täisvariandi kasutamisel lisandub sellele tõsise probleemina
varasemate elukohavahetuste teabe puudumine. Lisaprobleemi saab vältida, kui piirduda
loendusel eelmise elukoha tunnuse lihtsama variandiga.
3.19.5. Soovitused
3.19.5.1. Täiendavad analüüsid
Kui soovitakse täpsemat hinnangut võimaluste kohta moodustada eelmise alalise elukoha
tunnus täisvariandi kohaselt, tuleks tellida vastav RR-i väljavõte ja seda täiendavalt
analüüsida. Analüüsiks vajaminev teave peaks hõlmama RR-is Eestis elanikena registreeritud
isikute elukohti alates praegusest ja lõpetades kõige varasemaga.
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3.20. LEIBKONNA JA PEREKONNA TUNNUSED
3.20.1. Loendustunnuse määratlus
Leibkonna ja perekonnaga on seotud kuus loendustunnust – (isiku) seisund leibkonnas, (isiku)
seisund perekonnas, tuumperekonna tüüp, tuumperekonna suurus, tavaleibkonna tüüp,
tavaleibkonna suurus. Nende tunnuste käsitlust on otstarbekas ühendada, alustades leibkonna
ja perekonna mõiste selgitamisest.
Leibkond (household) on statistiline üksus, mis võib koosneda ühest või mitmest isikust.
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt võivad riigid tavaleibkonna (private household)
määratlemisel valida kahe erineva variandi vahel. Esimese klassikalise variandi rakendamisel
lähtutakse (tava)leibkonna määratlemisel majapidamisüksuse mõistest. Selle kohaselt
moodustavad leibkonna üks isik või mitu isikut, kes elavad omaette elamuüksuses või selle
osas ning varustavad end toidu ja vajaduse korral muu eluks vajalikuga. Leibkonnaliikmed
võivad oma sissetulekuid väiksemal või suuremal määral ühiselt kasutada. Isikute leibkonda
kuulumise määravad selle variandi puhul kaks tingimust – ühine eluase (sama alaline elukoht)
ja ühise majapidamise (söögikordade) jagamine.
Teise variandi puhul määratletakse leibkond vaid ühe tingimuse, ühise eluaseme (aadressi)
põhjal. Leibkonna aadressipõhisel määratlemisel loetakse kõik samas elamuüksuses alaliselt
elavad isikud ühte leibkonda; asustatud elamuüksuste arv ja neis elavate leibkondade arv
langeb sel juhul kokku. Teise variandi kasutamine on tüüpiline registripõhises loenduses, kus
puudub võimalus koguda ja arvestada teavet ühist eluaset jagavate isikute majandamissuhete
kohta.
Tuumperekond (family nucleus) on statistiline üksus, mis koosneb vähemalt kahest isikust,
kes elavad alaliselt samas leibkonnas ning on üksteisega seotud abikaasade, kooselupartnerite
või vanema ja lapsena. Seega kujutab tuumperekond endast leibkonna „allüksust“, milleks
võib olla lasteta paar, ühe või enama lapsega paar või ühe või enama lapsega üksikvanem.
Lapsena käsitletakse tuumperekonna kontekstis lihast, kasu- ja/või lapsendatud last
(olenemata vanusest või perekonnaseisust), kes elab ühe või mõlema vanemaga samas
leibkonnas (aadressil) ning kellel ei ole samas leibkonnas partnerit ega lapsi. Eestkoste all
olevaid lapsi ja nende eestkostjaid tuumperekonnana ei käsitleta. Seega võib leibkond
sisaldada ühte või mitut tuumperekonda, kuid leibkonda võivad kuuluda ka isikud, kes pole
omavahel seotud abikaasa/elukaaslase ega lapse ja vanema suhetega.
Leibkondade määratlemisel on aluseks teave isikute alalise elukoha kohta (eluruumi
lähiaadressi täpsusega), millele klassikalise loenduse puhul lisandub teave ka ühise
majapidamise jagamise kohta. Tuumperekondade määratlemisel võetakse aluseks teave
leibkonnaliikmetevaheliste suhete kohta. Euroopa Komisjoni määrus nr 763/2008 ja
1201/2009 ei esita ühtset standardit, millest lähtudes tuleks loendusel leibkonnaliikmete
seoste teavet koguda. Osa riike (sh Eesti 2011. aastal) kogub seda maatriksina st iga leibkonda
kuuluva isiku puhul fikseeritakse suhted kõigi ülejäänud leibkonnaliikmetega. Teine osa riike
kasutab jätkuvalt klassikalist meetodit, mille puhul fikseeritakse iga isiku puhul vaid suhe
leibkonna viiteisikuga. Maatriksmeetodi eelis on üksikasjalikum teave leibkonnaseoste kohta,
mis on eriti oluline keerukamate mitmest tuumperest koosnevate leibkondade puhul.
Maatriksmeetodi rakendamisel tuleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni soovituse kohaselt
eristada kuut leibkonnaliikmetevahelise seose tüüpi: abikaasa (abielumees või -naine),
kooselupartner, laps, vanem, muu sugulane, mittesugulane (CES 2006). Detailsema käsitluse
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puhul võivad riigid vastavalt oma vajadustele eristada kooselupartnerite hulgas sama- ja
erisoolisi partnereid ning mittesugulaste hulgas eestkoste all olevaid lapsi, kostilisi,
koduteenijaid ja teisi. Kui soovitakse eristada põlvkondadevahelise lõhega leibkondi, tuleb
muude sugulaste hulgas eristada lapselapsi ja vanavanemaid. Viiteisiku meetodi rakendamisel
eristatakse üldjoontes samu seosetüüpe, kuid andmekogumine piirdub suhetega viiteisiku ja
ülejäänud leibkonnaliikmete vahel.
Kirjeldatud kahest elemendist – isikute jagunemine leibkondadesse ja leibkonnaliikmete
vahelised seosed – on tuletatud kõik eelpool mainitud kuus leibkonda ja perekonda
puudutavat loendustunnust. Kui loendusel rakendatakse aadressipõhist leibkonda, siis piirdub
leibkonna ja perekonna tunnuste moodustamiseks kogutav teave ühe tunnusega
(isikutevahelised suhted leibkondades).
Loendustunnus „seisund leibkonnas“ liigitab loendusrahvastiku vastavalt leibkonna- ja
peresuhetele kolmel erineva detailsusega tasandil. Esimesel kõige üldisemal tasandil tehakse
vahet tavaleibkonnas ja väljaspool tavaleibkonda elavate isikute vahel. Järgmisel detailsemal
tasandil eristatakse tavaleibkonnas elavate seas tuumperekonda kuuluvad ja mittekuuluvad
isikud. Kolmandal tasandil liigitatakse tuumperekondade liikmed omakorda abikaasadeks,
partneriteks registreeritud kooselus, partneriteks registreerimata kooselus, üksikvanemateks ja
lasteks.16 Soovi korral võivad riigid eristada ka abikaasasid ja partnereid eri- ja samasoolistes
kooseludes ning paaride ja üksikvanemate lapsi. Tavaleibkonnas elavate, kuid tuumperekonda
mittekuuluvate hulgas eristatakse üksielavaid ja mitmeliikmelises leibkonnas elavaid isikud.
Viimaste hulgas võivad riigid vajaduse korral välja tuua sugulaste ja (üksnes)
mittesugulastega leibkonna moodustavad isikud. Väljaspool tavaleibkonda elavate hulgas
tuleb eristada asutusleibkonnas elavaid isikuid ja esmaselt kodutuid (isikud, kes ei ela
varjupaigas ning kellel puudub igasugune peavari). Soovi korral võidakse ka
asutusleibkondadesse kuuluvad isikud alaliigitada tuumperekonda kuulumise ja peresuhete
alusel, tehes vahet partnerite, üksikvanemate ja laste vahel.
Loendustunnus „seisund perekonnas“ kattub tunnuse „seisund leibkonnas“ selle osaga, mis
liigitab tavaleibkonnas elavaid tuumperekonna liikmeid. Vastavalt jagatakse
tuumperekondade liikmed abikaasadeks, partneriteks registreeritud kooselus, partneriteks
registreerimata kooselus, üksikvanemateks ja lasteks. Soovi korral võivad riigid eristada
abikaasasid ja partnereid sama- ja erisoolistes kooseludes ning paaride ja üksikvanemate lapsi.
Isikud, kes ei kuulu tuumperekonda, liigitatakse rühma „Ei kohaldata“.
Loendustunnus „tavaleibkonna tüüp“ liigitab isikud vastavalt tavaleibkonna tüübile, milles
isik elab. Kõige üldisemal tasandil liigitakse tavaleibkonnad leibkonda kuuluvate
tuumperekondade arvu järgi kolme rühma: tavaleibkonnad, mis ei sisalda ühtegi
tuumperekonda, ühepereleibkonnad ning kahe- või mitmepereleibkonnad. Esimesse rühma
kuuluvate leibkondade hulgas eristatakse järgmisel tasandil ühe- ja mitmeliikmeliste
leibkondi. Ühepereleibkondade puhul tehakse järgmisel tasandil vahet abielupaaride,
registreeritud kooselus elavate paaride, registreerimata kooselus elavate paaride, üksikisade ja
üksikemade leibkondade vahel. Veelgi detailsemal tasandil eristatakse abielu- ja
kooselupaaridega ühepereleibkondade seas lasteta paare, alla 25-aastas(t)e lapsega(lastega) ja
25-aastas(t)e või vanema(te) lapsega(lastega) paare. Ka üksikvanemate leibkonnad
16

Eesti kuulub nende riikide hulka, kus registreeritud partnerlust pole seni perekonnaõiguse mõttes kasutusse
võetud (http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_et.htm). Selle tõttu pole
antud kooseluliiki (nagu ka samasooliste kooselu) käesolevas alapeatükis käsitletud (seda polnud võimalik teha
ka raporti aluseks olevates meta- ja detailanalüüsides).
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alaliigitatakse vastavalt sellele, kas noorim leibkonnas elav laps on alla 25-aastane või vanem.
Soovi korral võivad riigid eristada abielu- ja kooselupaaridega ühepereleibkondi veel selle
järgi, kas tegemist on eri- või samasooliste paaridega. Kahe- või mitmepereleibkondades
elavaid isikuid väiksematesse rühmadesse ei jaotata.
Loendustunnus „tavaleibkonna suurus“ liigitab isikud vastavalt leibkonnaliikmete arvule.
Loendusstandardi järgi tuuakse välja 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10- ja 11+ liikmelises
leibkonnas elavad isikud.
Loendustunnus „tuumperekonna tüüp“ liigitab isikud vastavalt tuumperekonna tüübile, milles
isik elab. Tuumperekondade puhul tehakse kõige üldisemal tasandil vahet abielupaaride,
registreeritud kooselus elavate paaride, registreerimata kooselus elavate paaride, üksikisade ja
üksikemade perekondade vahel. Detailsemal tasandil eristatakse abielu- ja kooselupaaridega
perekondade seas lasteta paare, alla 25-aastas(t)e lapsega(lastega) ja 25-aastas(t)e või
vanema(te) lapsega(lastega) paare. Ka üksikvanemate perekonnad alaliigitatakse vastavalt
sellele, kas noorim peres elav laps on alla 25-aastane või vanem. Soovi korral võivad riigid
alaliigitada abielu- ja kooselupaaridega perekondi veel selle järgi, kas tegemist on eri- või
samasooliste paaridega.
3.20.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Leibkonna ja tuumperekonna loendustunnuste moodustamiseks vajalikku teavet koondav
põhiregister on Rahvastikuregister (RR). Loendustunnuste moodustamine nõuab RR-is
sisalduva mitme erineva tunnuse kasutamist. Leibkondade aadressipõhisel määratlemisel on
aluseks isikute registreeritud alaline elukoht RR-is, mida on käsitletud aruande eelmistes
osades. Leibkondade raames tuumperekondade eristamise aluseks on teave isikute
perekonnaseisu, abikaasade, laste ja vanemate kohta (isiku seaduslik perekonnaseis, abikaasa,
vanemate ja tuletatuna ka laste isikukoodid). Kõnealune teave tekib RR-i erinevate
perekonnaseisutoimingutega (abielude, lahutuste, sündide, surmade, lapsendamiste
registreerimise jms) seotud kannete tulemusena.
RR ei sisalda teavet institutsioonides (hoolekandeasutustes, eestkosteasutustes,
kinnipidamiskohtades, (kodutute) varjupaikades elamise kohta, mida tuleb hankida muudest
allikatest. Pikaajaliselt (üle 12 kuu) asutusleibkonnas elava rahvastiku alarühmadest on praegu
võimalik usaldusväärset registripõhist teavet saada üksnes kinnipeetavate kohta
(Kinnipeeturegister). Väljaspool tavaleibkondi elavate isikute määratlemisel on võimalik
tugineda ka Ehitisregistri andmetele hoonete kasutusotstarbe kohta.
Leibkonna ja/või tuumperekonna liikmete vaheliste suhete kohta võib osalist teavet leida ka
muudest registritest (nt Maksukohuslaste register, Eesti meditsiiniline sünniregister,
Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister), kuid see puudutab vaid väikest osa rahvastikust
ega ole rakendatud määratluste poolest RR-iga võrreldav. Kõnealuste registrite andmed on
kasutatavad piiratud ulatuses ja valikuliselt RR-i andmete täiendusena.
3.20.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.20.3.1. RR: aadressipõhisest leibkonnamoodustusest põhjustatud nihe andmetes
Registripõhisel loendusel moodustatakse leibkonnad elamuüksuse põhiselt. Kuna kõiki samas
elamuüksuses elavaid isikuid käsitletakse automaatselt ühe leibkonnana, toob see leibkonna
klassikalisel määratlusel põhineva loendusega võrreldes kaasa nihke suuremate ja keerukama
struktuuriga leibkondade osatähtsuse suurenemise poole.
99

3.20.3.2. RR: registreeritud ja tegeliku elukoha lahknevus
Registripõhisel loendusel sõltub leibkondade moodustamine aadressiandmete täpsusest.
Detailanalüüsi raames teostatud 2011. a loenduse ja RR-i väljavõtte (seisuga 31.12.2011,
Eesti alaliste elanike arv n=1 365 661) võrdlus näitas alalise elukoha lahknevusmääraks
kohaliku omavalitsuse tasandil 12%. Vanusrühmiti saavutas lahknevusmäär maksimaalse
taseme 20–24-aastaste hulgas, ulatuses 27%-ni. Lähiaadressi tasemel on lahknevusmäär
suurem, kuid töömahukuse tõttu vastavaid võrdlusi REGREL-i projektis ei tehtud.
Varasemate analüüside põhjal võib see ulatuda ca 20%-ni rahvastikust. Registreeritud ja
tegeliku elukoha lahknevuse mõju leibkonnatunnusele võib puudutada veelgi suuremat osa
rahvastikust, sest ühe isiku olemasolu või puudumine leibkonna koosseisus mõjutab ka kõigi
ülejäänud samasse leibkonda kuuluvate isikute leibkonna- ja perekonnaandmeid.
3.20.3.3. RR: elukoha aadressiandmete mittetäielikkus
RR-is olevad elukoha aadressiandmed peaksid vastama aadressiandmete süsteemi standardile,
mis eeldab kõigi aadresside puhul aadressi- ja objektikoodi olemasolu. Analüüs näitas, et
seisuga 01.01.2013 oli aadressi- ja objektikood märgitud 87,8%-l RR-is registreeritud Eesti
alalistest elanikest (n=1 360 250). Objektikood puudus 4,6%-l ja mõlemad koodid 7,6%-l
elanikest. Maakonniti varieerub vastav suhtarv vahemikus 5–13%. Nende 166 417 isiku puhul
polnud aadressipõhist leibkonda võimalik määratleda.
3.20.3.4. RR: elukoha aadressandmete ebatäpsus
Detailanalüüsi raames kontrolliti RR-i aadressi põhiselt moodustunud väga suuri, 21- või
enama liikmega leibkondi (RR-i väljavõte seisuga 01.01.2013, n=1360250). Ehitisregistri
andmeid kaasanud kontroll näitas, et ehitise tüübi koodiga EE (elukondlik hoone), ER
(eluruum) või ME (mitte-elukondlik hoone) unikaalne ADS objekti kood võib teatud juhtudel
olla omistatud hoone aadressile, kus ilmselt paikneb rohkem kui ühe leibkonna eluase.
Näiteks tuvastati mitu ühe aadressiobjektina kodeeritud elumaja, kuigi leibkondade
moodustamiseks peaks igal korteril olema eluruumi kood. Samuti leidus aadressipõhiselt
moodustunud väga suurte leibkondade hulgas mitu ühiselamut. Kui ühiselamute asukaid ei
ole kavas käsitleda institutsionaalse rahvastikuna, kelle üle peetakse arvet mingis eraldi
registris, siis tuleb ühiselamutes paiknevaid lähiaadresse ADS-is, RR-is ja EHR-is kirjeldada
eluruumi (toa, korteri) täpsusega.
3.20.3.5. RR: institutsionaalse rahvastiku tegeliku elukoha mittekajastamine
Ühe spetsiifilise probleemina tõi analüüs välja institutsionaalse rahvastiku elukoha
kajastumise. Loendusstandardi kohaselt tuleks institutsioonis asuvate isikute alaliseks
elukohaks loenduses märkida institutsioon, kui nad on seal elanud või tõenäoliselt elavad seal
12 kuud või kauem. RR-i seadus sätestab, et isiku haiglasse statsionaarsele ravile,
hoolekandeasutusse, eestkosteasutusse, kinnipidamisasutusse või kaitseväeteenistusse
asumine või paigutamine ei ole elukoha aadressi muutmise aluseks. Institutsioonides elav
rahvastik kajastatakse RR-is oma endises elukohas ka neil juhtudel, kus institutsioonis
viibimise kestus eeldaks loendusreeglite kohaselt elukoha aadressi muutmist. Eesti oludes
puudutab kõnealune probleem eeskätt hoolekandeasutusi, eestkosteasutusi ja
kinnipidamisasutusi, sest kohustusliku ajateenistuse ja statsionaarsel haiglaravil viibimise
kestus on reeglina lühem kui 12 kuud.
Leibkonnatunnuse detailanalüüs tõi välja, et RR-i aadressi põhjal moodustatud leibkondade
hulka kuulub siiski ka asutusleibkondi. Nii leidus väga suurte aadressipõhiste leibkondade
seas 8 hooldekodu, 2 hoolduskeskust ja 2 pansionaati, mis moodustasid 55% aadressipõhistest
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21- või enama liikmega leibkondadest (RR-i väljavõte seisuga 01.01.2013, n=1 360 250).
Asutusleibkondi sisaldub ilmselt ka väiksemate kui 21-liikmeliste leibkondade hulgas, mida
REGREL-i projekti raames süstemaatiliselt ei kontrollitud. Tulemus näitab, et RR-i seaduse
nõuet, mille järgi ei saa hoolekandeasutusse paigutamine olla aadressi muutmise alus, pole
tegelikkuses täiel määral järgitud. Tavaleibkondade ja asutusleibkondade eristamisel ei saa
tugineda RR-i aadressiandmetele.
3.20.3.6. RR: üksielavad alaealised lapsed
Detailanalüüsis ilmnes, et RR sisaldab 369 kuni 15-aastast last (190 poissi ja 179 tüdrukut),
kes moodustavad üheliikmelise leibkonna. Kõnealune rühm vajab edasist analüüsi nii
statistika kui lastekaitse seisukohalt.
3.20.3.7. RR: abikaasasuhete andmete mittetäielikkus
Tuumperekonna loendustunnuste moodustamise üks eeldus on see, et isikuteregistris
sisalduvad perekonnaseisu andmed oleksid täielikud ja täpsed ning kõigil abielus olevatel
isikutel oleks märgitud abikaasa isikukood.
Seadusliku perekonnaseisu detailanalüüs näitas, et seisuga 1.07.2011 oli perekonnaseis
teadmata 7,5%-l RR-i kantud isikutest. 1974–2006 sündinud põlvkondades oli teadmata
perekonnaseisuga isikute suhtarv väike (1% suurusjärgus), kuid suureneb varem sündinud
põlvkondades. 1965–1972 sündinud meestel jäi see 10–15% vahemikku, naistel 7–10%
vahemikku. 1930.–1940. aastatel sündinute hulgas oli teadmata perekonnaseisu osatähtsus 5–
6%, kuid suurenes vanemate põlvkondade suunas liikudes ligikaudu 30%-ni.
Võib oletada, et teadmata perekonnaseisuga isikute hulgas leidub küllalt palju neid, kes on
tegelikult abielus, kuid kelle abielu ja abikaasa andmed RR-is ei kajastu. Täpsemini õnnestus
hinnata nende isikute arvu, kes on abielus, kuid kelle abikaasa isikukood pole registris
tuvastatav. Isikuid, kelle abielusolek on RR-is dokumendipõhiselt tõendatud, kuid kelle
abikaasa isikukood puudub, oli registris 9287 ehk 2% abielus olijate arvust (väljavõte
1.01.2013, n=1 453 039). Kui lisada ka need isikud, kelle abielusoleku teave ei pärine otseselt
registrisse kantud abieluaktilt, suureneb abikaasa isikukoodita abielunaiste ja -meeste arv
50 747 inimeseni ehk 11%-ni kõigist abielus olijate arvust.
Arvestades ka teadmata perekonnaseisuga isikuid, võib abielusidemete alakaetus RR-is olla
veelgi suurem. Abielusuhete alakaetust on võimalik hinnata 2011. a rahvaloenduse taustal,
mis fikseeris 426 128 abielus olevat isikut (32,9% loendatutest). RR-i väljavõttes oli abielus
olevaid isikuid 414 138 (28,5%). Suhtarvuliselt vastab sellele koguni 15,4%-ne abielusuhete
alakaetus, kuid arvestades seaduslikus abielus meeste ja naiste arvu 1,5%-st erinevust 2011. a
loenduses, ulatub reaalne abielusuhete alakaetus vähemalt 14–15% tasemele.
Puudulike abieluandmetega isikute seisundit leibkonnas ja tuumperekonnas pole RR-i
andmete põhjal võimalik õigesti klassifitseerida. Abielusuhete alakaetuse ebaühtlus erinevates
rahvastikurühmades põhjustab registripõhistes andmetes süstemaatilisi moonutusi.
Detailanalüüs tõi muuhulgas esile eksitavalt kõrge vabaabielude esinemissageduse IdaVirumaal, eriti eakamates vanusrühmades. See leid on kooskõlas perekonnaseisu
loendustunnuse analüüsil täheldatud teabe sagedasema puudumisega väljaspool Eestit
sündinutel ning välisriikide kodanikel.
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3.20.3.8. RR: vastuolud perekonnaseisu ja abikaasa andmetes
Lisaks eespool mainitud abikaasa isikukoodi puudumisele abielus olevatel isikutel tõi
detailanalüüs esile ka muid vastuolusid isiku perekonnaseisu ja abikaasa andmetes. RR-is
(väljavõte 1.01.2013, n=1 453 039) leidus 2248 dokumentidega tõendatud perekonnaseisuga
lahutatud, lesestunud või vallalist isikut, kellel oli registris märgitud ka abikaasa isikukood.
Neile lisandus 2476 dokumentidega tõendamata lahutatut, leske või vallalist ning 875
teadmata perekonnaseisuga isikut, kellel oli abikaasa isikukood registrisse kantud. Kokku
moodustavad need 1% väljavõttes sisalduvatest abikaasa isikukoodi omavatest isikutest.
Samuti ilmnes detailanalüüsil väiksemal arvul muid anomaaliaid RR-i kantud abielusuhete
andmetes. Näiteks oli 11 abielus oleval isikul seos abikaasaga märgitud vaid ühepoolselt:
isikul oli tema abikaasa isikukood märgitud, kuid abikaasal seevastu oli isiku enda kood
märkimata. 502 abielus oleval isikul oli abikaasa isikukood olemas, kuid abikaasal oli lisatud
kellegi kolmanda isikukood. Sama probleemi veidi erinevas vaates käsitlemine tõi välja 301
abielupaari, kellest üks on abikaasana seotud veel kolmanda isikuga.
3.20.3.9. RR: registreerimata kooselusuhete andmete mittetäielikkus
Registreerimata kooselusuhete kohta RR-is otsest teavet ei koguta. Selle tõttu tuli
kooselupartnerid määratleda kaudselt, milleks kasutati kahte alternatiivset moodust. Esimese
kitsama määratlemismeetodi puhul võeti aluseks (erisooliste) partnerite ühiste laste
olemasolu. Teise laiema määratlusmeetodi alusel määratleti kooselupartneritena ka ühiseid
lapsi mitteomavad eri soost isikud, kes olid vähemalt 18 aastat vanad ja kelle vanusevahe ei
ületanud 15 aastat. Detailanalüüsi raames tehtud arvutuste kohaselt õnnestus RR-i andmetes
(väljavõte 1.01.2013, n=1 453 039) esimese meetodi rakendamisel määratleda 80 628
registreerimata kooselusuhtes elavat isikut (40 312 erisoolist paari). Teise meetodi
rakendamisel suurenes kooselusuhtes elavate isikute arv 133 222-ni (66 611 paari). Võrdlus
2011. a loenduse tulemustega (170 260 registreerimata kooselus elavat isikut ehk 85 130
paari) osutab ametlikult registreerimata kooselusuhete ulatuslikule alakaetusele RR-is. Kui
2011. a loenduse andmetel elas registreerimata kooselupaarina 13,5% rahvastikust, siis vastav
registripõhine suhtarv piirdub 10,9%-ga. Nende tulemuste põhjal otsustades ulatub
registreerimata kooselusuhete alakaetus RR-is kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt
20%-ni. Tegelik alakaetuse määr on kõrgem, sest abikaasasuhete andmete mittetäielikkus
RR-is tingis puudulike andmetega abielupaaride eksliku liigitamise registreerimata
kooselupaarideks.
Koosvõetuna moodustasid abielupaarina ja registreerimata kooselupaarina elavad isikud
2011. a loendusel 42,3% rahvastikust. Registripõhiselt moodustatud loendustunnuse puhul
ulatus vastav suhtarv 32,6%-ni, mis tähendab paarisuhtes elavate isikute ligi 30%-st
alakaetust. Isikutasemel on loenduse ja registripõhiste andmete lahknevus ilmselt veelgi
suurem, sest automaatse otsustusreegli põhjal määratletakse kooselupaaridena kõik sobiva
vanusvahega erisoolised, ühiste lasteta isikud, kelle vahel registriandmed sugulussuhet
tuvastada ei võimaldanud. Teisalt jäävad kõrvale need kooselupaarid, kes automaatse
otsustuse tingimustele ei vasta, näiteks partnerite eeldatust suurema vanusevahe tõttu. Samuti
jäävad välja kõik samasoolised kooselud.
3.20.3.10. RR: muude leibkonna- ja peresuhete andmete mittetäielikkus
Detailanalüüsil tuvastatud abielu- ja registreerimata kooselusuhete alakaetus tähendab, et
samas suurusjärgus kaetusvead esinevad ka leibkonna- ja perekonnaseisutunnuste ülejäänud
positsioonides, ehkki REGREL-i projekti ajaraam ja 2011. a rahvaloenduse andmete
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avaldamisgraafik ei võimalda aruandes spetsiifilisi arvulisi võrdlusi esitada. Abikaasa- ja
partnerisuhete kõrval on teine olulisem kitsaskoht laste ja vanemate vaheliste suhete
mittetäielik kajastumine. Analoogia põhjal perekonnaseisuandmetega on peamine andmete
mittetäielikkuse põhjus väljaspool Eestit alguse saanud lapse-vanema suhted, mille kohta pole
võimalik teavet saada Eestis asuvatelt arhiivsetelt perekonnaseisu dokumentidelt.
3.20.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Leibkonna ja perekonna loendustunnuste registripõhiseks moodustamiseks on piiratud
võimalused. Tunnuse moodustamist takistab esmajoones registrites kajastuva ja tegeliku
elukoha suur lahknevus. Tõsiseks probleemiks on leibkonna ja tuumperekonna liikmete
vahelised suhted (abikaasade ja elukaaslaste vahelised suhted, laste ja vanemate vahelised
suhted). Samuti pärsib loendustunnuste moodustamist institutsioonileibkondade puudulik
kajastamine registrites.
Registrites kajastuva ja tegeliku elukoha lahknevuse põhjuste mitmekesisus tähendab seda, et
kiire ja garanteeritud lahendus probleemile puudub. Tegemist on ilmselt kõige suurema
takistusega registripõhise loenduse teel, mille vähendamine – kuna probleem puudutab
ühiskonda, mitte registrite või statistika toimimist, siis selle täielikku kõrvaldamist loota oleks
ebarealistlik – nõuab pikaajalist ja sihipärast tegutsemist. Kui lähema 3–4 aasta jooksul
olukorra radikaalset paranemist saavutada ei õnnestu, tuleb 2021. a rahvaloendus korraldada
segameetodil, kus (vähemalt) elukoha-, leibkonna- ja perekonnateave kogutakse otse isikutelt.
Järgnevas on esitatud REGREL-i projekti analüüsidel põhinevad soovitused olukorra
parandamiseks, mis seonduvad spetsiifiliselt leibkonna ja tuumperekonna liikmete vaheliste
suhete registripõhise kajastamisega. Leibkonna ja tuumperekonna tunnuste moodustamise
võimaluste parandamise eesmärki teenivad ka alalise elukoha ja perekonnaseisu
loendustunnuste juures antud soovitused.
3.20.5. Soovitused
3.20.5.1. RR-i täiendamine arhiivsete perekonnaseisuaktide teabega
Tuleks lõpule viia 2000. aastatel alanud arhiivsete perekonnaseisuaktide RR-i kandmine. Selle
tulemusena peaks vähenema dokumenteerimata perekonnasuhete (abikaasade ning laste ja
vanemate vaheliste suhete) esinemissagedus isikutel, kes on sündinud ja elanud Eestis.
3.20.5.2. RR: välismaalt saabuvate uute isikute perekonnasuhete registrisse kandmine
Välismaalt Eestisse elama asuvatele isikutele tuleks muuta perekonnasuhete (abikaasade, laste
ja vanemate info) kohta andmete esitamine kohustuslikuks. Praegu ei ole Politsei- ja
Piirivalveametil elamislubade väljastamisel selliste dokumentide nõudmise üldist kohustust
(andmeid kogutakse vaid juhul, kui elamisluba antakse abiellumise tõttu). Samuti ei pea
teistest Euroopa Liidu riikidest elamisõigusega Eestisse saabuvad isikud end kohalikus
omavalitsuses registreerides oma vastavaid dokumente esitama. Mõlemal juhul tuleks muuta
olemasolevaid regulatsioone nii, et riiki saabunud isikutel tekiks kohustus esitada
dokumendid. Samuti tuleb välja töötada protseduur, mille alusel kantakse vastav teave RR-i.
Väikese hulga isikute jaoks, kelle andmeid kirjeldatud viisil saada ei õnnestu, tuleb luua
täiendav menetluskord.
Kui taoline regulatsioon ja protseduurid välismaalt saabuvate isikute jaoks kehtestada, tuleks
silmas pidada kogu katmata teabevajadust saabuvate isikute osas (teised loendustunnused)
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ning vastavad protseduurid võimalusel ühitada. Arvestades igal aastal välismaalt Eestisse
asuvate isikute hulka, on lisanduv halduskoormus ametiasutuste jaoks väike ning saabuva
välismaalase jaoks põhjendatud. Täiendavalt aitaks halduskoormust vähendada erinevate
protseduuride ühitamine (nt andmete registrisse esitamise ühitamine elamisloa taotlemisega,
isikut tõendava dokumendi saamisega, esmaskordse elukohateate esitamisega jms).
3.20.5.3. RR: varem välismaalt saabunud isikute perekonnasuhete registrisse kandmine
Kui p-s 3.20.5.2 kirjeldatud regulatsioon otsustatakse jõustada, nõuab eraldi tähelepanu enne
selle jõustamist välismaalt Eestisse saabunud isikute perekonnaseisumuutuste RR-i kandmine.
Üks võimalus on Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonosakonna (KMO)
arhiivis leiduvate perekonnaseisudokumentide läbitöötamine. See menetlus oleks sarnane
Siseministeeriumi arhiivsete perekonnaseisuaktide sisestusele, kuid nõuaks eelnevat
teostuvusuuringut.
Samas ei leidu KMO arhiivis kindlasti kõigi varem välismaalt Eestisse saabunute
perekonnaseisudokumente. Selle tõttu tuleks välja töötada ja jõustada eraldi regulatsioon, mis
kohustab enne p-s 4.2.2 kirjeldatud korra kehtima hakkamist välismaalt saabunuid oma
perekonnasuhete dokumendid teatud aja jooksul esitama. Dokumentide esitamise võib
seostada muude RR-i kannete tegemise või isikudokumentide vahetamisega. Andmete
esitamine puudutab vaid ca 10% isikutest ning isikudokumentide vahetamisega seostamine
võimaldab vastavat koormust viie aasta ulatuses hajutada. Väikese hulga isikute jaoks, kelle
andmeid sel viisil täpsustada ei õnnestu, tuleb ette näha täiendav menetluskord.
Kui taoline regulatsioon ja protseduurid välismaalt varem Eestisse saabunud isikute jaoks
kehtestada, tuleks silmas pidada kogu katmata teabevajadust saabuvate isikute osas (teised
loendustunnused) ning vastavad protseduurid võimalusel ühitada. Ühitamine võimaldaks
halduskoormust vähendada.
3.20.5.4. RR: leibkonnasuhete registrisse kandmine
Detailanalüüs näitas, et vaatamata ühiste laste teabe kasutamisele ulatub registreerimata
kooselusuhete alakaetus RR-is ka kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt 20%-ni.
Isikutasandil on tuletatud andmete ebatäpsus ilmselt veelgi suurem.
Probleemi lahendus võiks olla leibkonnaliikmetevaheliste seoste süstemaatiline kandmine
registrisse. Vastavate kannete tegemise võib ühendada elukohateate esitamisega: ennast uude
elukohta registreeriv isik peab teadet esitades määratlema oma suhte kõigi samas elukohas
varem registreeritud isikutega. Esmapilgul võib selline lahendus paista andmeesitajatele
koormav, kuid tegelikkuses saab vastava teabe enamiku suhete puhul eeltäita. 2000. a
loendusel oli abikaasade ning lapse ja vanema suhetega võimalik ära kirjeldada 84,8%
tavaleibkondade liikmetest (arvestatud on ka ligi 200 000 üheliikmelist leibkonda, mille puhul
halduskoormus ei suurene). Seega tuleks vastavat teavet reaalselt märkida vaid seitsmendikul
või kaheksandikul isikutest. On võimalik, et kõnealune proportsioon kujuneb veelgi
väiksemaks, sest juba praegu on RR-i kasutades võimalik väikese töökuluga arvutada
kaugemaid sugulussuhteid (nt isiku lapselaps, isiku vanavanem, õde/vend jne). Nende isikute
puhul, kes elukohta ei vaheta, võib leibkonnasuhete teavet koguda isikudokumentide
vormistamise või perekonnaseisutoimingute käigus. Andmete kasutamise seisukohalt on
tähtis, et leibkonnaliikmete suhete teave ei asuks statistilises registris, vaid RR-is, kust seda
oleks võimalik kasutada erinevateks haldustoiminguteks (nt sotsiaaltoetuste määramine jms).

104

Tuginedes Belgia kogemusele, kus vastavat süsteemi on juba paar kümnendit rakendatud,
võib prognoosida, et leibkonnaliikmete suhete fikseerimine aitab kaasa ka elukohateabe
täpsuse paranemisele. Näiteks võivad ühte eluruumi (nt individuaalmaja) jagavad isikud selle
protseduuri käigus määratleda ennast erinevate leibkondadena. Ruumiandmete seaduse abil
saavad nad soovi korral algatada ka ühe aadressi/eluruumi eraldi aadressideks/eluruumideks
jagamise. Sellisel juhul tuleks leida lahendus, et ühe eluruumi osadeks jagamine kajastuks ka
EHR-i andmetes. Kuna aadressi jagamise algatus tuleb isikutelt, siis oleks kõige parem, kui
aadresside jagamise ja EHR-i andmete täiendamise protseduuri saaks KOV-i tasemel
sünkroniseerida.
3.20.5.5. RR: rutiinsete kontrollide tõhustamine
Tõhustada andmekontrolle RR-is, mis suunaksid perekonnaseisuametnikke rutiinselt
andmekvaliteedi probleemidega tegelema. Muuhulgas vajaks selgitamist p-s 3.20.3.8
märgitud probleemid. Samuti oleks otstarbeks ühtlustada elukoha registreerimine
institutsioonides ja majutusruumides. Kui ühiselamuid ei käsitleta institutsioonina, siis peaks
neis elunevate isikute aadressid olema RR-is antud eluruumi täpsusega ja EHR kajastama
vastavate eluruumide omadusi.
3.20.5.6. RR: Täiendavad analüüsid
REGREL-i projekti ajaraami ei mahtunud registripõhiselt moodustatud leibkonna- ja
perekonnatunnuste isikupõhine võrdlus 2011. a loenduse andmetega, selle võrdluse tegemine
aitaks oluliselt täpsustada registrite praegust arendusseisu registripõhise loenduse vajaduste
seisukohalt. Võrdluseks tuleks kasutada registriväljavõtet seisuga 1.01.2013, kitsendades selle
isikutele, kes RR-i andmetel loendusele järgnenud aasta vältel elukohta ei vahetanud. Samuti
tuleb võrdlusest kõrvale jätta leibkonnad, mille koosseisus leidub 2012. aastal sündinud ja
surnud isikuid. Analüüs võimaldaks muuhulgas selgitada, milline osa 2011. a loenduse ja
RR-i leibkonna- ja perekonnatunnuste erinevusest on tingitud isikute registripõhise ja tegeliku
elukoha lahknevusest ning kui suur osa perekonnasuhete puudulikust dokumenteeritusest.
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3.21. ELUASEME KASUTAMISE ALUS, TAVAELURUUMI ASUSTATUS JA
OMANDISUHE
3.21.1. Loendustunnuse määratlus
Loendustunnused käsitlevad eluruumide kasutamist isiku ja eluruumi aspektist.
Isiku aspektist peegeldab seda tunnust eluruumi kasutamise alus (tenure status of household).
Tunnus kajastab tingimusi, mille alusel tavaleibkond elamuüksuses või selle osas elab.
Tavaleibkondade liikmed võivad elada tavaeluruumides, muudes elamuüksustes kui ka
ühiseluruumides, mida tähistab eluruumi ehk elamuüksuse (housing unit) mõiste. Eluruumi
kasutamise aluse järgi jagunevad tavaleibkondade liikmed järgmistesse rühmadesse (tunnust
ei rakendata asutusleibkondade liikmetele ja kodututele).
1. Tavaleibkondade liikmed, kus vähemalt üks leibkonnaliige on antud eluruumi omanik.
Kui keegi leibkonnast on samal ajal üürnik, liigitatakse kõik leibkonna liikmed
omanike rühma.
2. Kui leibkonnaliikmete hulgas pole ühtegi eluruumi omanikku, kuid vähemalt üks
leibkonnaliige on antud eluruumi üürnik, liigitatakse leibkonna kõik liikmed üürnike
rühma.
3. Kui leibkonna liikmed kasutavad eluruumi tasuta või maksavad ainult
kommunaalkulusid, liigitatakse leibkonna liikmed eluruumi muu valdusvormi alusel
kasutajate rühma.
4. Ülejäänud juhtudel jääb eluruumi kasutamise alus täpsustamata.
Eluruumi aspektist kajastab ruumi kasutamist tunnus „tavaeluruumide valduslik olukord“ ehk
of conventional dwellings). Tavaeluruumideks
loetakse ehituslikult eraldatud ja iseseisvaid ruume kindlas asukohas, mis on ette nähtud
aastaringseks elamiseks. „Eraldatud“ tähendab ümbritsevate seinte ja katuse või lae
olemasolu, et vähemalt üks isik saab eluruumi eralduda. „Iseseisev“ tähendab otsest
juurdepääsu tänavalt, trepilt, trepikojast, käigust või krundilt. Asustatuse seisukohalt
liigitatakse tavaeluruumid kahte põhirühma:

„tavaeluruumide asustatus“ (occupancy status

1) asustatud (tava)eluruumideks, kus elab loenduse ajal alaliselt vähemalt üks isik;
2) asustamata (tava)eluruumideks, kus loenduse ajal alalised elanikud puuduvad.
Soovi korral võivad riigid asustamata tavaeluruumide hulgas eristada vabu eluruume ja
eluruume, mis on ette nähtud hooajaliseks või teiseseks kasutuseks. Kui tavaeluruumides
elavad isikud, kes ei kuulu loendusrahvastiku hulka, liigitatakse need ruumideks, mis on ette
nähtud hooajaliseks või teiseseks kasutuseks.
Loendustunnust „eluruumi omandisuhe“ (type of ownership) kohaldatakse ainult asustatud
tavaeluruumidele. Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt eristatakse omandiliigi järgi
asustatud tavaeluruumide järgmisi põhirühmi:
1)
2)
3)
4)

omaniku kasutuses;
kuulub kooperatiivile (Eestis hooneühistule);
üüritud (ükski leibkonnaliige pole eluruumi omanik ja vähemalt üks maksab üüri);
muud liiki omand (nt tasuta kasutuses vms).
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3.21.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Isikute (tavaleibkonna liikmete) aspektist eluruumi kasutamist peegeldav tunnus „eluruumi
kasutamise alus“ on seotud kõigepealt nende registritega, mis võimaldavad tavaleibkondi ja
asutusleibkondi üksteisest eristada (RR, VANGIS/KIR, STAR, SKAIS17 jt). Kõiki
tavaleibkondi peab olema võimalik seostada nende alalise elukoha aadressiobjekti unikaalse
identifikaatori kaudu eluruumiga EHR-is. Eluruumi kasutamise aluse määratlemiseks läheb
peale aadressiobjekti identifikaatori kaudu omavahel vastavusse seatud tavaleibkondade
liikmete ja nende eluruumide vaja täiendavat teavet KR-ist kinnisasja/korteriomandi kohta,
ARIREG-ist hooneühistu kohta, EHR-ist vallasasjade kohta ning RR-ist üürilepingu alusel
eluruumide kasutamise kohta (vastavalt Regionaalministri määrusele nr 5, 2005. RTL 2005,
13, 116).
Asustatud tavaeluruumide omandisuhte määratlemisel on aluseks EHR-i põhjal moodustatud
tavaeluruumide kogum, mis hõlmab elamiskõlblikke hooneid ja hoonete osi / kortereid, mis ei
ole kasutusotstarbe järgi institutsioonid, kaasates ka korterid mitte-elamutes. See kogum
seostatakse tavaeluruumi aadressiobjekti identifikaatori abil RR-is olevate isikute
elukohtadega, et määratleda tavaeluruumi asustatus. Kõigi asustatud tavaeluruumide puhul
tehakse isikukoodi ja aadressiobjekti identifikaatorit kasutades kindlaks, kas tegemist on
omaniku eluruumiga, vastavalt KR-ist kinnisasjana ja EHR-ist vallasasjana kajastatud
eluruumi puhul. ARIREG-ist tehakse kindlaks, kas tegemist on hooneühistu eluruumiga ning
RR-ist saadakse teave üürilepingu alusel eluruumi kasutamise kohta18. Järelejäänud osa
asustatud tavaeluruumidest, mille kohta neist registritest omanditeavet saada ei õnnestunud,
liigitatakse täpsustamata omandisuhtega eluruumideks. Asustamata tavaeluruumid liigitatakse
rühma „Ei kohaldata“.
3.21.3. Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.21.3.1. Tavaleibkondade eluruumi kasutamise aluse, tavaeluruumide asustatuse ja
omandisuhte alakaetus registrites
Leibkondade registripõhise määratlemisega seotud probleeme on käsitletud eelmises
alapeatükis (vt p 3.20.3.3–3.20.3.5). Tavaeluruumide asustatuse selgitamisel need probleemid
võimenduvad, sest loendustunnuse moodustamiseks vajaliku teabe hulk on suurem ja
mitmekesisem kui leibkonna puhul. REGREL-i metoodikaprojekti raames ei õnnestunud
eluruumi kasutamise aluse ning omandisuhte tunnust piisava kvaliteediga moodustada.
Tunnuse moodustamiseks ei saanud kasutada RR-is leiduvat teavet üürilepingute kohta, sest
need polnud infotehnoloogiliselt töödeldavad. Isegi kui see oleks õnnestunud, katab RR-i
teave suure tõnäosusega vaid väikese osa tegelikust üürisuhte alusel eluruumide kasutamisest.
Registripõhiselt oli võimalik eristada vaid osa tavaleibkondadest, kes kasutavad oma eluruumi
omanikuna (45,2%); ülejäänud tavaleibkondade puhul polnud eluruumi kasutuse alust
võimalik kindlaks teha. Küsitlusuuringute taustal on eluruumi omanikena kasutavate
tavaleibkondade suhtarv registripõhiselt (RR-i, EHR--i ja KR-i andmete seostamisel) ligi
poole võrra alahinnatud. Eesti Sotsiaaluuringu andmetel ulatub vastav suhtarv Eestis
tegelikult 80%-ni (2011).

17

Analüüsi tegemise ajal oli võimalik kasutada vaid VANGIS/KIR andmekogu, kuna teistes andmekogudes
puuduvad isikute ja asutuse eluruumi vahelised seosed.
18
RR-i andmeid üürisuhete kohta ei kasutatud projekti analüüsides, sest need polnud digitaalselt töödeldavad
ning ekspertide hinnangul on RR-is kajastatud väga väike osa tegelikest üürisuhetest.
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Samalaadsed probleemid ilmnesid ka tavaeluruumide omandisuhte määratlemisel.
Registriandmete alusel oli võimalik teatud ulatuses eristada vaid neid asustatud tavaeluruume,
mis olid omaniku valduses (EHR, KR ja RR andmete seostamisel 33,3%) või kooperatiivi
omanduses (EHR, RR, ARIREG andmete seostamisel 0,03%). Muud liiki omandisuhet
(üüritud, muud liiki omand, ei kohaldata) ei olnud võimalik registripõhiselt eristada.
Detailanalüüsi käigus EHR-i ja RR-i andmeid seostades saadi tavaeluruumide asustatuse
määraks 69,4% (EHR-is seisuga 1.01.2013 kajastuvatest tavaeluruumidest). Võrdluseks oli
REL2011 andmetel tavaeluruumide asustatuse määr 2011. a lõpul 83,9%, kusjuures ka see
määr on SA ekspertide hinnangul tegelikuga võrreldes alahinnatud. REL2011 andmetes oli
täpsustamata kasutusega eluruume vaid 1,7%. Registripõhiselt ei olnud võimalik eristada
asustamata tavaeluruumide hulgas vabu eluruume neist, mis olid leibkondadele hooajaliseks
või teiseseks kasutuseks.
3.21.3.2. Aadressi- ja objektikoodide puudumine ja registrite ühilduvusprobleemid
Tavaeluruumide asustatuse ja omandisuhte määratlemiseks on tarvis, et kõigis
asjassepuutuvates registrites oleksid aadressiobjektid ühesuguste identifikaatoritega
varustatud. Analüüsi kohaselt polnud vähemalt 4% alaliste elanike eluruumidest EHR-is
kajastatud, samuti ei ühildunud 3,5% KR-is kajastatud alaliste elanikega eluruumidest
EHR-iga.
Eluruumitunnuste registripõhiseks moodustamiseks on tähtis, et registrites sisalduksid kõik
tegelikkuses eksisteerivad registriobjektid st EHR-i puhul kõik ehitised ja nende osad ning
KR-i puhul kõik kinnisasjad / korteriomandi reaalosad. Mõttelised osad oleksid aga
varustatud elektrooniliselt töödeldaval kujul oleva kasutuskorra teabega, kui see on
asjakohane. Teave kasutuskorra kohta on vajalik eeskätt kaasomandis olevate objektide puhul,
mis moodustavad 18% kinnistusraamatus aadressiobjektina kajastuvatest üksustest.
Kaasomandis olevate objektide puhul peaks kasutuskorrast selguma, kuidas omanikud
eluruumi ja selle osi kasutavad. Samuti on tähtis, et teave nimetatud registrites oleks ühtlaselt
ADS 8. taseme täpsusega. Need aadressiobjektid, mille puhul ADS 8. tase ei pea olema
täidetud (nt üksikelamu, mis ei jagune korteriteks), peaksid olema registrites eristatavad
objektist, kus 8. tase on nõutav, kuid mingil põhjusel andmetega täitmata. Andmete
ühilduvuse tagamiseks on võtmetähtsusega kõigi registrite ADS-iga liitumise lõpuleviimine.
Analüüsis ei leitud EHR-is vastet 7%-le hoonetest, milles REL2011 kohaselt asuvad
eluruumid. Kuna osal EHR-i kantud hoonetest pole eluruume (kortereid) eristatud, siis oli
vastavus RR-i isikute alalise elukoha ja EHR-i eluruumide vahel eelmainitust veelgi
madalam. Nii ei õnnestunud RR-i isikutest alalise elukoha kaudu EHR-iga kokku viia ligi
13%. Lisaks on ADS-i ja EHR-i objektide ühildamisel takistuseks see, et EHR-is puuduvad
paljudel hoonetel koordinaatandmed (vt Ruumiandmete seadus § 3 lg 3), mis ei võimalda
eristada ühel ja samal aadressil asuvaid hooneid, kui aadressiobjekti identifikaator on sama.
3.21.3.3. KR: surnud ja arhiivi kantud omanikud
Omanikega eluruumide määratlemisel selgus, et teatud juhtudel oli tegemist surnud ja arhiivi
kantud endiste omanikega, kelle vara pärinud isikute ehk uute omanike kohta oli kanne
kinnistusraamatusse tegemata. Pärandimenetluse kestuse tõttu võib olla täielikumate andmete

108

saamiseks otstarbekas kinnisturaamatu mitme järjestikuse väljavõtte kombineeritud
kasutamine19.
3.21.3.4. RR: puudub üürnike ja tasuta eluruumi kasutajate info
Registrites ei kajastu praegu piisavalt eluruumide kasutamine üürilepingu alusel. Olemasolev
teave RR-is ei ole infotehnoloogiliselt töödeldav ning katab vaid väikese osa tegelikest
üürisuhetest. Koos p-des 3.21.3.1–3.21.3.4 esile toodud probleemidega muudab see
kokkuvõttes eluruumi kasutamise aluse, tavaeluruumi asustatuse ja omandisuhte
loendustunnuste moodustamise võimatuks.
.3.21.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Võimalused loendustunnuste eluruumi kasutamise aluse, tavaeluruumi asustatuse ja
omandisuhe tunnuse moodustamiseks on piiratud. Eluruumi kasutamise aluse ja tavaeluruumi
asustatuse tunnuse moodustamist takistavad kõigepealt isikute alalise elukoha määratlemisega
seotud probleemid (vt aruande alapeatükk 3.1), millele lisanduvad käesolevas alapeatükis
kirjeldatud probleemid eluruumi määratlemisel (hoonete alakaetus EHR-is, ehitise osadeks
jaotuse kohatine puudumine, andmete koordinaatandmete kohatine puudumine, aadressi- ja
objektikoodide olemasolu registrites jms).
Tunnuse „omandisuhe“ moodustamisel on täiendavad probleemid kaasomandis olevate
eluruumide kasutuse ning pärimise tõttu toimuvate omanikuvahetuste kajastamine. Samuti on
probleemiks üürisuhete mittetäielik kajastumine RR-is ja vastava elektrooniliselt töödeldava
tunnuse puudumine RR-is. Omandisuhte loendustunnuses kõik need erinevad probleemid
kumuleeruvad.
Probleemide lahendamise eelduseks on mitme ministeeriumi (JUM, MKM, SIM, SOM)
haldusalasse kuuluvate registrite tihe koostöö.
3.21.5. Soovitused
3.21.5.1. Eluruumide registrites kajastatuse parandamine
Üks võimalus on elukoha ja/või eluruumiga seonduvate toimingute puhul kontrollida
süstemaatiliselt registrites olevaid eluruumiandmeid ning neid vajadusel täpsustada.
Näiteks elukohateate menetlemisel võiks menetlust tegev KOV-i ametnik kontrollida
eluruumi kajastatust ADS-is ning samuti EHR-is. Eluruumi notariaalse ostu-müügi tehingu
vormistamisel võiks kohustada notarit kontrollima hoone/eluruumi kajastatust ADS-is ja
EHR-is. Andmete mittetäielikkuse tuvastamisel võiks olla hoone/eluruumi omaniku kohustus
vajalikud andmed mõistliku aja vältel registrisse kanda, kusjuuures kannete tegemise võib
seada vastava tehingu eeltingimuseks (vt ka ptk 3.21.5.5).
Samalaadselt võiks registriandmeid kontrollida muude ehitisi ja eluruume puudutavate seotud
toimingute puhul (kindlustuslepingute sõlmimine, hoonetele energiamärgiste omistamisel
jms). Näiteks võiks kaaluda lahendust, mille puhul tuleb kindlustuslepingu sõlmimisel (nii
kindlustusagendi abil kui e-kindlustuses) kindlustatava objekti andmed vastava IT-lahenduse
kaudu EHR-ist ja KR-ist lepingusse alla laadida. Registriandmete aktiivsem kasutamine
suunaks eluruumide omanikke neid ajakohastama.
19

Samuti tuleb vajadusel kasutada pärimisregistri andmeid, kuhu kantakse pärandvara menetluste ja
pärimistunnistuste teave (http://www.just.ee/34235).
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Soovi korral võib omanik/kaasomanik algatada uue aadressiobjekti ADS-i lisamise (nt
kaasomandis oleva elamu jagamine mitmeks eraldi aadressiga objektiks). Sellistel juhtudel on
oluline tagada, et aadressiinfo muutmise järel tehtaks vajalikud täpsustused ka teistes
registrites. Eeskätt on siis tarvis seostada isikute elukohad RR-is uu(t)e aadressi(de)ga ning
varustada uus aadressiobjekt eluruumiandmetega EHR-is (vajadusel muuta ka olemasolevate
objektide andmeid, näiteks ühe aadressiga eluruumi jagamise puhul mitme aadressiga
eluruumiks).
Samuti on oluline, et ühiseluruumid oleksid ADS-is kirjeldatud unikaalselt identifitseeritavate
aadressiobjektidena, mille tehnilised andmed on kirjeldatud EHR-is. Metoodikaprojekti
raames peetud aruteludel eelistati varianti, mille kohaselt ühiseluruumides elavate isikute
seostamine eluruumiga toimuks valdkondlikus registris (VANGIS/KIR/STAR/SKAIS), mitte
RR-is.
3.21.5.2. KR: omanike teabe ajakohasuse tagamine
REGREL-i metoodikaprojekti analüüsid tõid esile omandisuhete suure alakaetuse
registripõhiselt moodustatud loendustunnuses.
KR-i puhul selgus probleem omaniku surma järel kinnisasja/korteriomandi pärinud uute
omanike teabe KR-i kandmisel. Praeguse korralduse puhul sõltub KR-i teabe ajakohastamine
sellest, kas vara pärinud uus omanik esitab avalduse uue omaniku kinnistusraamatusse
kandmiseks. Soovitus on muuta vastava kande tegemine kohustuslikuks ja automaatseks
(vastava infotehnoloogilise lahenduse abil hakkaksid notarid ja kohtud päritud
kinnisasja/korteriomandi andmeid KR-i kandma uue omaniku avaldusest sõltumata). KR-is
vajab läbimõtlemist ka see osa protseduuridest, mis puudutab lammutatud või hävinud
hoonete kustutamist.
Nende juhtude eristamiseks, kus kinnisasi on kaasomandis ning on olemas kasutuskord, mis
sätestab eluruumi jaotuse kaasomanike poolt kasutatavateks osadeks, on soovitus luua KR-i
tunnused, mis võimaldavad eluruumi kasutuskorraga eristatud osi eraldi aadressi- ja
objektikoodidega varustada ning selle kaudu EHR-i ja RR-iga siduda. Kaasomanikel, kes on
sõlminud eluruumi jagamist sätestava kasutuskorra, peaks olema võimalus ja võib-olla ka
kohustus algatada vastava infotehnoloogilise lahenduse abil eluruumi osade määratlemine
unikaalselt idenfitseeritud aadressiobjektidena ja kanda vastavaid täiendusi väikese lõivu eest
registritesse (KR, EHR, RR). Vastavat võimalikku lahendusteed on analüüsitud aruande ühe
lisana esitatud õigusanalüüsis. Mõneti lihtsam alternatiiv eraldi aadressiobjektide loomisele
on kaasomanike kasutuses olevate eluruumi osade suuruse (nt tubade arvu või pinna
ruutmeetrite kaudu) fikseerimine KR-is infotehnoloogiliselt eristatava tunnusena.
3.21.5.3. RR: teave üürnikest ja muul alusel eluruumi kasutajatest
Üks peamine probleem eluruumi kasutamise aluse, asustatuse ja omandisuhte määratlemisel
on üürisuhete teabe puudumine registrites. RR-is on küll olemas võimalus laadida üles
üürileping, mis tõendab omaniku nõusolekut isiku eluruumi registreerimisel, kuid see
lahendus vajaks arendamist infotehnoloogiliselt töödeldavaks tunnuseks (nt millised
üürilepingut iseloomustavad tunnused tuleks registrisse kanda). Sellise lahenduse juures
tuleks mõelda, kuidas tagada vastava teabe aktualiseerimine (nt saates eluruumi omanikule ja
üürnikule meeldetuletused, kui registrisse kantud üürilepingu kehtivus on lõppenud, kuid
üürniku elukoha registreering ei ole muutunud ning uue üürilepingu teavet ei ole registrisse
lisatud). Praegu on üürilepinguid kajastatud RR-is väga vähe, ilmselt tingituna omanike
soovist tulumaksu maksmisest hoiduda. Kui soovida üürnike alalise elukoha ja üürisuhete
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täielikumat kajastamist registrites, mis on eelduseks eluruumi valduse ja omandisuhte
tunnuste moodustamisel, võiks kaaluda üüritulu (teatud mõistliku piirini) tulumaksust
vabastamist ning analüüsida selle otsuse finantsmõju.
Kehtivate üürilepingute tagantjärele registrisse (RR-i) kandmiseks võiks kasutada samu
kanaleid, mida on aruandes soovitatud isikutunnuste puuduva osa registritesse kandmiseks (nt
täpsustamine isikudokumentide vahetamisel). Täiendavat teavet oleks tarvis hankida kindlasti
neil juhtudel, kui eluruumi registreeritud elanikeks pole omanik ise ega tema pereliikmed.
Samalaadse teabe laekumise regulaarseks tagamiseks võiks lisada elukohateatisele
informatiivse tähendusega, kuid kohustusliku andmevälja, kuhu märgitakse, kas eluruumi
kasutatakse omanikuna (see osa teabest on KR-i andmete põhjal automaatselt täidetav),
üürisuhte või muul alusel. Kirjeldatud teabe kogumine elukohateate kaudu aitaks muu hulgas
vahet teha üürnikel ja eluruumi muul alusel (sh ilma üüritasuta) kasutajatel, keda praegu
eristada ei õnnestu. Kui eluruumi kasutamine kestab vähemalt 12 kuud ning tegemist ei ole
omanikupoolse kasutusega, peaks olema kohustus märkida, millist osa eluruumist kasutatakse
(nt tubade arvu, elamispinna ruutmeetrite kaudu või protsentuaalselt, kui tegu ei ole terve
eluruumi kasutamisega).
3.21.5.4. EHR: puuduolevate hoonete registrisse kandmine
REL2011-ga võrreldes puudus EHR-is 7% tavaeluruumidega hoonetest (Maa-ameti hinnangul
on puudu kuni 20% hoonetest, kuid need sisaldavad ka mitte-elamiskõlblikke hooneid). Ka
KR-i andmete ühildamisel EHR-i andmetega jäi EHR-is leidmata 3,5% KR-is kajastunud
hoonetest. RR-i isikutest ei õnnestunud eluruumidega seostada ligi 13% isikuid ning EHR-iga
seostatud isikutel ei leitud 4,4%-l vastavat hoonet.
Kui tegemist on vanemate hoonetega (REL2011 andmete abil on võimalik selgitada,
millisesse ehitusperioodi puudujäänud hooned kuuluvad), võib soovitada puuduvate hoonete
hooneregistri arhiivitoimikute kasutamist hoonete teabe EHR-i lisamisel. Teiseks on
soovitatav teha EHR-i ja ADS-i andmete süstemaatiline võrdlus ning muuta KOV-i töötajatele
ülesandeks kanda (eluruumi omanikuga koostöös) teatud mõistliku aja jooksul EHR-i sealt
praegu puuduvate hoonete/eluruumide andmed. Töö käigus tuleks tuvastada ja kõrvaldada ka
EHR-is sisalduvad topeltkirjed ning kanda EHR-i arhiivi praeguseks lammutatud, hävinud või
muul põhjusel registriobjekti staatuse kaotanud eluruumid. Seda tööd võib teha eraldi
projektina, mille raames addresseeritakse lisaks registriobjektide olemasolule ka muid EHR-i
kvaliteediprobleeme.
3.21.5.5. EHR: eelandmete infokihi loomine
Luua EHR-is eelandmete infokiht, kuhu kantaks teavet selliste ehitiste kohta (võib-olla ka
ümberehituste ja parenduste kohta), mis on olemas/kasutuses, kuid mida pole veel registris
nõuetekohaselt dokumenteeritud. Näiteks võib tuua buumiaegsed uuselamud, milles ammu
elatakse, kuid millel sageli puuduvad tänaseni kasutusload. Selle infokihi täitmisel (uute
objektide lisamine) võiks aluseks olla ADS-i andmed, mida täiendatakse perioodiliste
vaatluslendude teabega. Teine andmete allikas võiks olla KOV-i töötajatelt/eluruumi
omanikult laekuv teave.
Eelandmete kihi moodustamisel on oluline eelandmete eristamine EHR-i dokumendipõhisest
teabest ja täpsete juhendite olemasolu. Eelandmete EHR-i lisamisel tekiks omanikul kohustus
teha teatud mõistliku aja jooksul vastavad protseduurid (nt uuselamule kasutusloa taotlemine),
et objekt või selle andmete muutus registris nõuetekohaselt dokumenteerida. Kirjeldatud
uuenduse toimimiseks on tarvis läbi mõelda ka vastavate teenuste (nt kasutusloa taotlemine)
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pakkumine riigi ja erasektori koostöös, mida eluruumide omanikud saaksid soovi korral
kasutada.
3.21.5.6. Täiendavad analüüsid
REGREL-i metoodikaprojekti ajagraafiku tõttu polnud projekti raames võimalik teha
registrite detailseid võrdlusanalüüse REL2011 eluruumiandmetega (ainus erand on üldkogumi
moodustamine). Arvestades registripõhiselt moodustatud eluruumitunnustes ilmnenud
kaetusprobleeme, on kindlasti tarvis teha võrdlused REL2011 andmetega. Muuhulgas vajab
analüüsimist REL2011 ja EHR-i tavaeluruume sisaldavate hoonete loendite vastavus, mida on
registris 7% vähem (nt millistel juhtudel on tegemist eraldiseisvate eluruumidega, mida EHR
kirjeldab ühena; kas tegemist võis olla ruumidega, kuhu loendaja ei pääsenud sisse jms).
Võrdluste puhul tuleb arvestada, et andmete lahknevuse põhjus on ka registrites ja REL-is
rakendatud metodoloogia erinevused. Täiendavate analüüside alusel on võimalik täpsustada
ettepanekuid registritele ning soovitusi REGREL-i eluruumitunnuste moodustamiseks.
Soovitatav on analüüsida ehitistega seotud lubade taotlemise protseduure (asjaajamise
keerukus ja kulud, sh riigilõivud), et vähendada eluruumide omanike koormust ning
parandada registreerimisdistsipliini. Selle soovituse realiseerimiseks tuleks teha uuring
kasutuslubade mittetaotlemise põhjuste väljaselgitamiseks ja võimalike lahenduste
leidmiseks.
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3.22. ELURUUMI TÜÜP JA TEHNILISED TUNNUSED
3.22.1. Loendustunnuse määratlus
Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt osutab tunnus „eluaseme korraldus“ (housing
arrangements) eluruumi tüübile, milles rahvastik loenduse ajal elab. Loendustunnus eristab
tavaeluruumide elanikke, ühiseluruumide (sh institutsioonide) elanikke ning muude
elamuüksuste (nt küünide, onnide, haagissuvilate jms) elanikke ja kodutuid. Eluaseme
korraldus on võtmetunnuseks rahvastiku elamistingimuste kirjeldamisele isiku vaates.
Eluruumi vaates kirjeldab sama jaotust tunnus „eluruumi tüüp“ (type of living quarters).
Tunnus kirjeldab, kas tegemist on asustatud tavaeluruumiga (mõiste selgitus on antud
eelmises alapeatükis 3.21.1), muu elamuüksusega (hütid, onnid, osmikud, haagissuvilad,
paatmajad, küünid, veskid, koopad või muud varjualused, mida kasutatakse loenduse ajal
elamiseks, olenemata sellest, kas nad on eluasemeks mõeldud või mitte) või ühiseluruumiga
(mida kasutavad ühise eluasemena paljud leibkonnad või suur inimhulk).
Ehitise aspektist kirjeldab elamistingimusi tunnus „eluruumi hoone tüüp“ (dwelling by type of
building), mis osutab eluruumide arvule hoones. Tunnus eristab tavaeluruume
ühepereelamutes, kaksik- ja ridaelamutes ning kortermajades korterite arvu järgi
(tavaeluruumid ühekorterilistes, kahekorterilistes ning vähemalt kolmekorterilistes elamutes)
ning tavaeluruume mitte-elamutes.
Riigi territooriumil elavad isikud seostatakse eluruumidega tunnuse „elanike arv eluruumis“
(number of occupants) kaudu. Elanike arvu määramisel arvestatakse vaid eluruumi alalisi
elanikke.
Eluruumide tehnilised tunnused kirjeldavad elanike elamistingimusi asustatud eluruumides.
Asustamata eluruumide kohta neid tunnuseid esitama ei pea. Tehniliste tunnuste hulka kuulub
„kasulik põrandapind“ ja/või „elamuüksuse tubade arv“ (useful floor space / number of rooms
in a housing unit), mis nõuab alla 30, 30–39, 40–49, 50–59, 60–79, 80–99, 100–119, 120–140
ja 150+ m2-suuruse pinnaga ning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9+ toaga elamuüksuste eristamist.
Liikmesriigid esitavad andmed kasuliku põrandapinna kohta või kui see ei ole võimalik, siis
tubade arvu kohta. Neist tunnustest tuletatakse eluruumi asustustihedus (density standard),
mis suhestab ruutmeetrites mõõdetud kasuliku põrandapinna või tubade arvu eluruumi alaliste
elanike arvuga.
Tehniline tunnus „veevarustussüsteem“ (water supply system) näitab, kas eluase on varustatud
kraaniveega; „tualettruum“ (toilet facilities) selgitab, kas eluruumis on veeklosett;
„pesemisvõimalus“ (bathing facilities) näitab, kas eluruumis on sisseehitatud vann/dušš;
„küttesüsteemi tüüp“ (type of heating) selgitab, kas elamuüksust köetakse keskküttega
(kaugkütte või ehitisse/elamuüksusse paigaldatud kütteseadme abil, olenemata
energiaallikast). Tunnus „eluruumid ehitusaja järgi“ (dwellings by period of construction)
täpsustab eluruumi elamuüksusena esmakordselt kasutusele võtmise perioodi (enne 1919,
1919–1945, 1946–1960, 1961–1970, 1971–1980, 1981–1990, 1991–2000. 2001–2005, 2006
ja hiljem).
3.22.2. Loendustunnuse kajastumine registrites
Põhiregistrid, mis sisaldavad käsitletavate loendustunnuste moodustamiseks vajalikku teavet,
on EHR ja RR. Peale nende tuleb kasutada ka registreid, mis sisaldavad alaliselt
institutsioonides elavate isikute (tegeliku) elukoha andmeid. Praegu on ainus selline
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kinnipeetute register (VANGIS/KIR), kuid tulevikus võib selliste registrite hulk suureneda (vt
alapeatükk 3.1).
EHR peaks põhimääruse kohaselt sisaldama andmeid kõigi hoonete kohta, kus leidub
loendustunnustes eluaseme korraldus, eluruumi tüüp ja hoone tüüp kajastamist vajavaid
tavaeluruume, ühiseluruume ja muid eluruume. EHR-i, RR-i ja VANGIS/KIR-i andmeid
seostades on võimalik moodustada tunnus „elanike arv eluruumis“. Tava- ja ühiseluruumide
elanikke (tunnused „eluaseme korraldus“ ja „tavaeluruumide asustatus“) on praegu võimalik
registripõhiselt määratleda vaid osaliselt. Selleks tuleb kasutada EHR-i teavet ehitise
kasutamise otstarbe ja ehitise liigi (kas tegemist on korteri või mitteeluruumiga) kohta ning
RR-i ja VANGIS/KIR-i teavet isikute alalise elukoha kohta.
Ehitise kasutusotstarbe määratlemine on EHR-is sätestatud eraldi määrusega.20 Ehitise
kasutusotstarbe alusel saab eluruumid liigitada tavaeluruumideks või mitte-eluruumideks.
Mitme kasutusotstarbega ehitiste puhul eeldab loendusstandard, et kasutusotstarve
määratletakse eri otstarbeks kasutatava pinna suuruse alusel, kuid EHR-is ei ole praegu teavet
erineva kasutusotstarbega pinna suuruse kohta. Raske on eluaseme korraldust määratleda ka
neil juhtudel, kui eluruum asub mitte-elamus. Samuti võivad hoone tüübid olla määratletud
sellise kasutusotstarbega, mis ei anna tegelikku teavet hoone tüübi kohta (nt arhitektuurimälestis).
Alalise elukoha tunnuse saab enamiku isikute kohta moodustada RR-is sisalduvate andmete
alusel.21 Ühiseluruumides elava rahvastiku rühmadest peetakse praegu registrit üksnes
kinnipeetavate kohta (VANGIS/KIR). RR-i, VANGIS/KIR-i isikute ja EHR-i andmete
ühendamine toimub aadressiobjekti unikaalse identifikaatori kaudu. Sel viisil saadakse teave,
mis on aluseks tunnuste „eluaseme korraldus“ ja „elanike arv eluruumis“ moodustamisel.
Muude ühiseluruumides alaliselt elavate rahvastikurühmade kohta pole registritest võimalik
praegu teavet saada.
Eluruumi tehniliste tunnuste ja neist tuletatud tunnuste (asustustihedus) registrites kajastumine
sõltub suurel määral sellest, kas EHR-is on hoone jagatud osadeks ning kas iga osa tehniline
varustatus on registris täpselt kirjeldatud. Eluruumi kasulik pind / tubade arv tuletatakse
järgmistest EHR-i tunnustest: i) ehitise puhul tunnusest „eluruumi pind“ (eluruumide
olemasolu korral), ii) korteri puhul tunnusest „pind“, iii) mitte-eluruumide puhul tunnusest
„kasulik pind“. Tubade arvu kajastab EHR „toalisuse“ tunnuses, kuid üle 8-toalistes
elamuüksustes ei võimalda see registritunnus eristada konkreetset tubade arvu. Probleemiks
võivad olla tavaeluruumina kasutatavad mitte-elamute osad, mille puhul registriteave võib
piirduda hoonet tervikuna iseloomustavate tehniliste andmetega, milles eluruumi spetsiifilised
andmed ei pruugi olla eristatavad.
EHR-i praegune veevarustuse klassifikaator eristab üksnes võrgu ja lokaalse
veevarustussüsteemi olemasolu, mis ei võimalda eristada kraanivee olemasolu. Samuti ei ole
EHR-i andmekoosseisus täpset vastet veeklosetile. Pesemisvõimaluse puhul ei ole võimalik
leida EHR-is täpset vastet vanni/duši või sauna olemaolu kohta eluruumis. Kehtiva määruse22
kohaselt märgitakse EHR-is küttesüsteemi puhul ära põhiline küttesüsteem. Küttesüsteemi
puhul annaks loendusstandardile täpsema vaste see, kui registris oleks võimalik märkida mitu
20

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 78, 1.01.2013
Alalise elukoha tunnuse moodustamise probleeme on kirjeldatud alapeatükis 3.1. Need probleemid
raskendavad ka eluruumitunnuste moodustamist.
22
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 69, 9.01.2003
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küttesüsteemi tüüpi. Eluruumide ehitusaeg on registris kajastatud tunnuses „esmane
kasutusloa väljastamise aasta“.
3.22.3.Meta- ja detailanalüüsil tuvastatud probleemid
3.22.3.1. EHR ja RR: aadressiobjektide ja eluruumide kajastumine EHR-is
EHR-is ei kajastu kõik tegelikkuses eksisteerivad hooned. Maa-ameti kvaliteediprojekti
kohaselt puudus EHR-ist ADS-iga võrreldes ca 20% hooneid. On täpselt teadmata, kui suurel
määral leidub puuduvates hoonetes eluruume. Alakaetuse minimaalseks määraks võib hinnata
4% RR-i püsielanikest, kelle puhul hoone infot EHR-ist ei õnnestunud leida. Tõenäoliselt on
EHR-is puuduvate hoonete hulk, kus elanikud RR-i andmetel alaliselt elavad, suurem, sest
RR-i aadressiandmete mitteühildumise tõttu ei õnnestunud ligi 13% RR-i püsielanikest
EHR-iga seostada. Seetõttu pole ka teada, kui suurele osale nimetatud 13%-st EHR-is
eluruum leidub. Võrdlus REL2011 andmetega näitas, et EHR-is puudub 7% tavaeluruumidest.
KR-i seostamisel EHR-iga ei õnnestunud EHR-is leida 3,5% KR-is kajastatud hoonetest.
Isegi juhul, kui eluruume sisaldav hoone EHR-is kajastub, ei pruugi registris olevad andmed
peegeldada eluruumi taset. Nii on ADS 8. tase märkimata 30%-l eluruumidest. Tegemist on
enamikus küll ühepereelamutega, kuid ka nende puhul võib esineda jagunemist mitmeks
eluruumiks (eraldi sissepääsuga), milles elavad erinevad leibkonnad. Projekti raames
analüüsitud EHR-i hoonetest moodustasid 0,3% mitmekorterilised elamud, mille puhul
eluruumide info puudus.
Hoonete osaline puudumine ja registrite ühildumise probleemid viitavad sellele, et
aadressiobjektide kogumid erinevates registrites ei ole ADS-iga täielikult ühildatud (vt p
3.21.3.2 ja 3.21.5.4). Kirjeldatud probleemid (vt ka p 3.22.3.2 ja 3.22.3.3) takistavad eluruumi
kasutamise aluse ja eluruumi tüübi loendustunnuste registripõhist moodustamist.
3.22.3.2. Institutsionaalse rahvastiku eluruumid
Kui kinnipeetavad (VANGIS/KIR) välja arvata, ei leidu registrites praegu teavet ühegi
institutsionaalse rahvastiku alarühma tegeliku elukoha kohta.23 Institutsioonide elanikud
moodustasid REL2011 andmetel veidi üle 1% Eesti kogurahvastikust, 80-aastaste ja vanemate
hulgas ulatus vastav suhtarv üle 4%. Eluea pikenemisel see tulevikus tõenäoliselt suureneb.
3.22.3.3. EHR: hoone tüüp ja kasutusotstarve pole eristatavad
EHR-i klassifikaatorid ei võimalda praegu eristada, millist laadi hoonetes institutsionaalne
rahvastik elab. Näiteks vanemliku eestkosteta lapsed võivad olla majutatud pereelamu,
ridaelamu või suure korterelamu tüüpi hoonetesse, kuid neid erinevaid hoonetüüpe ei ole
võimalik registris välja tuua (ehitise kasutusotstarbeks on asenduskodu/institutsioon, eraldi
teave hoone tüübi kohta puudub).
3.22.3.4. EHR: kasutusotstarve on ehitise osale kinnistamata
Ehitistel, millel on mitu kasutusotstarvet, peaksid konkreetsed kasutusotstarbed olema
seostatavad ehitise konkreetsete osadega, sh eluruumidega. Samuti peaks sellistel hoonetel ka
tehnilised tunnused olema ehitise erineva kasutusotstarbega osade kohta eraldi kirjeldatud.
Metoodikaprojekti raames kasutatud EHR-i andmefailis, mis kirjeldas EHR-i objektide
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Detailanalüüsis selgus, et osal hooldekodude elanikest on RR-is siiski märgitud elukohaks hooldekodu. Selline
märkimisviis pole valdav ning on kehtivate seadustega vastuolus.
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(hoone või hooneosa) kasutusotstarvet, oli kasutusotstarve 95% ulatuses seotud ehitise kui
tervikuga, vaid 5% objektide puhul on kasutusotstarve seotud ehitise osadega.
3.22.3.5. EHR: registriteabe mittetäielikkus ja lahknevus andmeallikate vahel
Andmed EHR-is pärinevad hooneregistritest ja nende kvaliteet varieerub piirkonniti olenevalt
kunagiste töötajate korrektsusest. Registriteabe mittetäielikkus ja tegelikkusele mittevastavus
on kõige silmatorkavam ehitise kasutuselevõtu aasta andmete puhul. Analüüsi kohaselt on ligi
31%-l EHR-i kantud hoonetest ehitusaasta tunnus täitmata, analüüsitud eluruumidest puudus
ehitusaasta 25%-l. REL-iga ühildatud hoonete puhul ei langenud ehitusaasta vahemikud
loendusandmetega kokku 11%-l.24 Ehitise kasutuselevõtu aasta andmete ebatäpsusele EHR-is
on uute ehitiste puhul tähelepanu juhtinud ka Riigikontroll (2011).
Tubade arvu kohta puudus EHR-is teave 4% analüüsitud eluruumide puhul. Samuti ilmnes
märkimisväärne lahknevus EHR-i ja REL-i tubade arvu andmete vahel. Eluruumide puhul,
kus tubade arv oli mõlemas andmestikus teada, oli see 18%-l juhtudest erinev. Pinna suurus
osutus EHR-i ja REL-i andmestikes erinevaks 33% eluruumide puhul.
Kirjeldatud lahknevused võivad osaliselt johtuda võrdluseks kasutatud REL-i andmete
ebatäpsusest. Erinevuste põhjustele täpsema hinnangu andmiseks tuleks tuvastatud erinevused
valimipõhiselt täpsustada.
3.22.3.6. EHR: andmete ajakohastamine ja klassifikaatorite rakendamine
Eelmises punktis kirjeldatud andmete lahknevust erinevates allikates võib põhjustada ka
ehitiste (ja nende osade) teabe mittetäielik ajakohastamine, kui näiteks parenduste info
registrisse kandmine viibib või ei toimu üldse. Suurem osa nimetatud probleemist puudutab
tehnilisi tunnuseid, kuid võrdlus REL2011-ga tõi välja ka suvilate enamkajastatuse EHR-is.
Selle põhjus on tõenäoliselt suvilate muutmine aastaringselt kasutatavateks elamuteks, mille
kasutusotstarve on jäänud aga registris muutmata.
3.22.3.6.1. EHR: tunnus toalisus
Tubade arvu kajastab EHR „toalisuse“ tunnuses, kuid üle 8-toalistes elamuüksustes ei
võimalda see eristada tubade arvu. Mõistlik oleks ka suurte elamuüksuste puhul kanda
registrisse konkreetne tubade arv, mitte rakendada klassifikaatorit „toalisuse liik“.
Rahvusvahelise loendusstandardi jaoks on vaja eristada 8 tuba ning 9+ tuba.
3.22.3.6.2. EHR: mitte-elamutes asuvate eluruumide teave
Mitte-elamutes asuvate eluruumide puhul on minimaalselt nõutav kasuliku pinna teave. Sageli
pole seda teavet konkreetse eluruumi kohta võimalik saada, sest hoones eristatakse vaid üht
kasutusotstarvet, millest lähtudes ehitise tehnilised andmed on registrisse kogutud. Soovitatav
oleks koguda teavet ka mitte-elamus asuvate eluruumide teiste tehniliste tunnuste kohta
(veevarustus, tualettruumide olemasolu, pesemisvõimalus ning küttesüsteem).
3.22.3.6.3. EHR: veekloseti olemasolu eristamise vajadus
Vajalik oleks eristada lisaks tualettruumide arvule ka veekloseti olemasolu. Tualettruumi
olemasolu andmed erinesid EHR-i ja küsitlusuuringute võrdluses 34%-l eluruumidest.
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Hoonetest, kus inimesed elavad, on EHR-i staatuse järgi kasutusel 94%. Hoonetest 4% on menetluses ja 2%
on ehitamisel (vt vastavad detailanalüüsid).
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3.22.4. Tunnuse moodustamise võimalikkus
Eluruumiga seotud tunnuste „eluaseme korraldus“ ja „eluruumi tüüp“ registripõhiseks
moodustamiseks on piiratud võimalused. Tunnused seovad isikud nende alalise elukoha
eluruumidega, mistõttu tunnuse moodustamise võimalikkus sõltub alalise elukoha
määratlemise võimalustest (alapeatükk 3.1). Teisalt oleneb tunnuste moodustamise
võimalikkus sellest, kui täpselt on eluruumid registrites kirjeldatud ning aadressiobjektide
unikaalsete identifikaatoritega tähistatud. Elanike ning eluruumide kokkuviimine eeldab kõigi
eluruumide kajastatust ADS-is, eluruumide kirjeldatust EHR-is ning isikute elukohaandmete
õigsust rahvastiku elukohta fikseerivates registrites.
Tunnuse „eluaseme korraldus“ puhul tuleb eluruumidega seostada kogu alaline elanikkond.
Lisaks isikutele, kes elavad loenduse ajal tavaeluruumides, hõlmab tunnus ka neid, kes elavad
ühiseluruumides või muud tüüpi elamuüksustes, samuti neid, kes on peavarjuta, ööbivad
tänaval või kodutute varjupaigas.Tunnuse moodustamist takistab kõige enam elukohateabe
ebatäpsus ja institutsioonides elavate isikute elukohateabe puudumine registrites (v.a
kinnipeetavad). Samuti on probleem varjupaikadega seotud isikute ja kodutute teabe
puudumine registrites ning osa eluruumide mittekajastatus EHR-is.
Tunnuse „eluruumi tüüp“ moodustamist takistab hoone kasutusotstarbe ja hoone tüübi
klassifikaatori mitteeristamine ning mitme kasutusotstarbega hoonetes hoone osade
konkreetse kasutusotstarbe fikseerimata jätmine, mis ei võimalda tavaeluruume alati täpselt
eristada. Arvestades, et asutusleibkonnad asuvad üha enam tavaeluruumi tüüpi eluruumides,
ei võimalda EHR-i ehitise kasutusotstarvet määratlev klassifikaator iseloomustada nende
elanike tegelikke elutingimusi.
Eluruumi tehnilisi andmeid kirjeldavate loendustunnuste moodustamist takistab lisaks eespool
kirjeldatud probleemidele mõnede EHR-is kasutusel olevate klassifikaatorite puudulikkus
(eluruumi hoone tüüp, toalisus, tualettruum, pesemisvõimalus, kütmise tüüp) ning tehnilise
teabe kohati puudulik aktualiseerimine. Eluruumi ehitusaja tunnuse moodustamist takistab
EHR-i teabe puudulikkus ühelt poolt vanemate hoonete ja teisalt uusehitiste kohta (ehitus- ja
kasutuslubade hilinenud või mittetäieliku vormistuse tõttu).
3.22.5. Soovitused
Eluruumidega seonduvate tunnuste detailanalüüs tehti REGREL metoodikaprojektis peamiselt
Eesti Sotsiaaluuringu (ESU) ja REL prooviloenduse (PL) andmete alusel. Soovitus on korrata
eluruumitunnuste analüüsi REL2011 andmestikku kasutades. Täiendava analüüsi tulemused
võivad alljärgnevaid soovitusi täpsustada.
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3.22.5.1. Eluruumide määratlemine:isiku alalise elukoha (RR, VANGIS/KIR jt),
aadressiobjekti (ADS) ja eluruumi (EHR) seostamine
Analüüsides ilmnenud probleemide – 4% RR-i kantud isikuid ei õnnestu seostada konkreetse
hoone/eluruumiga ning 12%-l RR-i isikutel ei ole unikaalselt identifitseeritavat
aadressiobjekti – lahendamine nõuab vastavuse tagamist ADS-i, EHR-i ja RR-i vahel sellisel
viisil, et iga isiku alaline elukoht ja eluruum oleksid nimetatud registrites üheselt tuvastatavad,
unikaalsete identifikaatoritega varustatud ja seostatavad. Selle eesmärgi saavutamiseks võiks
kaaluda eraldi kvaliteediprojekti elluviimist, kaasates sellesse kohaliku omavalitsuse töötajad.
Samuti võiks elukohateadete menetlemisel rutiinselt kontrollida teates näidatud eluruumi
aadressi olemasolu ADS-is ja selle olemasolu EHR-is. Samalaadset rutiinset kontrolli tuleks
rakendada ka muudes elukohta registreerivates registrites (mõeldud on registreid, kus
peetakse institutsionaalse rahvastiku elukohaarvestust).
Teiseks tuleb kindlustada kõigi aadressandmeid kasutavate registrite liidestumine ADS-iga, et
aadresside loendi toimuvad muutused jõuaksid sünkroniseeritult kõigisse vastavatesse
registritesse. Kui 2020. aastaks ei ole kõik eluruumid vastavates registrites korralikult
kirjeldatud, tuleb loendus korraldada segameetodil. Sel juhul tuleks loendust reguleerivas
seaduses ette näha, et loenduse käigus kogutud eluruumide andmeid saab kasutada registrite
teabe kontrolliks ja täiendamiseks. Lähemalt on neid küsimusi käsitletud REGREL-i
metoodikaprojekti õigusanalüüsis (eluruumi määratlemine).
3.22.5.2. Institutsioonilise rahvastiku eluase ja elamistingimused
Ühiseluruumide elanikest on praegu vaid kinnipeetavad VANGIS/KIR registri kaudu
eluruumiga seostatavad (vähemalt hoone täpsusega). Institutsionaalse rahvastiku ühegi teise
alarühma tegelik alaline elukoht registrites ei kajastu, mistõttu nende eluruumi ega
elamistingimuste kohta pole võimalik registripõhist teavet saada. Selle teabe saamiseks tuleb
luua üldhooldekodu, asenduskodu, toetatud elamise, kogukonnas elamise ja ööpäevaringse
erihooldekodu teenuse kasutamist peegeldav register (näiteks STAR-i või SKAIS osana), kus
peetaks arvestust alaliselt (vähemalt 12 kuud) institutsioonides elavate isikute tegeliku
elukoha üle aadressiobjekti unikaalse indentifikaatori täpsusega.
Ehkki kodutute kohta teabe esitamine on vastavalt rahvusvahelisele loendusstandardile riigi
otsustada, tuleks valdkondlike registrite arendamisel mõelda ka sellele, et talveperioodil
sotsiaalmajutusüksustes viibivad kodutud saaksid isikupõhiselt arvele võetud. Selleks võiks
luua varjupaigaregistri, mis koondaks teavet erinevat tüüpi sotsiaalmajutusüksuste teenuseid
kasutavate isikute kohta, kelle aadress on RR-is kajastatud vaid kohaliku omavalitsuse
täpsusega. Varjupaigaregistri arendamine on mõeldav nii eraldiseisva registrina kui mõne
arendatava registri, näiteks STAR-i osana.
Edaspidi vajab otsustamist küsimus, kas ühiseluruumide tehnilisi andmeid hakatakse hoidma
eluruumi täpsusega vastavas valdkondlikus registris (selline lahendus oli eelistatav
VANGIS/KIR registris) või EHR-is, kus vastavad hoone tasemel objektid koos oma
andmetega on juba olemas. Institutsionaalse rahvastiku eluasemetingimuste täpsemaks
iseloomustamiseks tuleks eraldada eluruumi hoone tüübi ja kasutusotstarbe klassifikaatorid
ning kasutada neid paralleelselt (p 3.22.5.4).
3.22.5.3. Tehniliste andmete uuendamine
Registrite sünkroniseerimine eeldab, et iga elukohta tähistava aadressiobjekti loomisel ADS-is
tuleks sellele vastav eluruumi kirje moodustada ka EHR-is. KOV-i töötajad peaksid koostöös
omanikuga saama esitada (vähemalt tavaeluruumide puhul) kõik eluruumi puudutavad
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põhiandmed (hoone tüüp, pind, toalisus, veevarustussüsteem, tualettruumide olemasolu,
pesemisvõimalus, küttesüsteem, ehitise ehitusaeg). Soovitame kaaluda tehniliste andmete
eluruumi tasemel kirjeldamist ka ühiseluruumide puhul.
Tuleks leida võimalusi eluruumi andmete EHR-i kandmise operatiivsuse suurendamiseks.
Üks võimalus on muuta üksteisest sõltumatuks tavaeluruumide tehniliste andmete esitamine
omaniku poolt ja muud protseduurid, luues selleks eraldi eelandmete infokihi. Sellesse kihti
tekiks omanikul kohustus andmeid kanda kohe pärast aadressiobjektile vastava kirje
moodustamist EHR-is. Teine võimalus on lihtsustada kasutus- jm lubadega seotud
protseduure, vähendada nende eest võetavaid lõive ja teenustasusid ning suurendada vastavate
menetlusteenuste pakkumist. Koos nende muutustega võiks panna eluruumiga seotud
tehingute puhul (notaris, kohtus) tehingu vormistajale kohustuse eluruumi andmeid registrist
kontrollida ning omanikule kohustuse neid uuendada. Kõiki toiminguid peaks saama teha
elektroonselt, teenused peaksid olema varustatud selgete juhenditega.
3.22.5.4. EHR-s ehitise kasutuotstarbe ja hoone tüübi klassifikaatorite eristamine
Eluruume sisaldavate ehitiste kirjeldamiseks tuleks võtta kasutusele kaks eraldi
klassifikaatorit, millest üks kirjeldaks ehitise kasutamise otstarvet, teine aga hoone tüüpi.
Eluruumi hoone tüüpi iseloomustava klassifikaatori puhul on tähtis, et seda rakendatataks
peale tavaeluruumide ka ühiseluruumide ja muude elamuüksuste puhul. Klassifikaatori
väljatöötamiseks tuleks moodustada asjatundjatest töörühm.
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4.

KOKKUVÕTE

Aruande eelmine peatükk esitas REGREL-i metoodikaprojekti tulemused süstemaatiliselt
loendustunnuste kaupa, tuginedes tehtud meta- ja detailanalüüside tulemustele. Peatükk 4
üldistab projekti tulemused ja püüab luua tervikliku pildi registripõhise loenduse praegusest
arendusseisust ning lahendamist ootavatest ülesannetest. Enne arendusseisu kokkuvõtte ja
ülesannete juurde asumist esitame mõned tähelepanekud, mis puudutavad registripõhise
loenduse arendust üldisemal tasandil.
4.1. ÜLDISED TÄHELEPANEKUD
REGREL-i metoodikaprojekt süvendas veendumust, et rahvaloenduse registripõhiselt
korraldamine peaks loomuliku osana kuuluma Eesti kui eduka e-riigi ja innovaatilise riigi
juurde.
Riigi Infosüsteemi haldussüsteemis kajastatud andmekogude, infosüsteemide ja registrite arv
on suurenenud tänaseks mitmesajani. Eestis toimib juba aastaid edukalt ID-kaardil põhinev
digitaalne isikutuvastus. Edukate e-teenuste näide on e-maksuamet, mille kaudu toimiv
mugav elektrooniline suhtlus kodanike, ettevõtete ja riigiasutuse vahel on varasema
paberdokumentide esitamise rohkem kui 90% ulatuses asendanud. 2011. aastal registreeriti
rohkem kui 95% uutest ettevõtetest elektrooniliselt ning viimastel Riigikogu valimistel antud
häältest oli 24,3% e-hääled (e-Governance Academy 2011).
Selle taustal on ühteaegu kummastav ja kurvastav, et 2011. a loenduse eel – 20 aastat pärast
Eesti taasiseseisvumist – tuli tõdeda, et vaatamata mitmetele edulugudele e-riigi arendamisel
pole Eesti registripõhiseks rahvaloenduseks kaugeltki valmis (Tiit 2009). 2011. a
rahvaloenduse korraldajatel tuli näha väga tõsist vaeva, et seda olukorda teadvustada ning
põhjendada küsitlusloenduse vajalikkust poliitikute ja kõrgemate ametnike ees, kes oleksid
hea meelega eelistanud registripõhist loendust (Sarapuu 2010). Kui lugeda statistikute
tollaseid ja hilisemaid põhjendusi, siis viidatakse neis enamasti konkreetsetele puudustele
spetsiifilistes registrites (Tiit 2010; 2013a). Ühe keskse probleemina tuuakse välja RR-is
kajastuvate elukohaandmete ulatuslik lahknevus tegelikust elukohast, samuti mitme
loendustunnuse osaline (nt „haridustase“ kesk- ja vanemaealistel) või täielik (nt „amet“)
puudumine ning andmete automaatset ühildamist võimaldavate tehniliste standardite (nt
aadressistandard) mittetäielik evitamine registrites.
REGREL-i metoodikaprojekti tulemused kinnitasid nende probleemide olemasolu ning tõid
välja ka palju teisi konkreetsete loendustunnustega seotud probleeme. Samas viisid projekti
käigus statistikute ja registripidajate osalusel peetud töökoosolekud mõttele, et osa neist
konkreetsetest puudustest võivad ise olla mõne üldisema probleemi väljenduseks. Kui see
oletus tõele vastab, siis võib nende üldprobleemide selgem teadvustamine hõlbustada
registripõhise loenduse teel seisvate konkreetsete takistuste ületamist ja lahenduste leidmist.
4.1.1. Registrite rolli suurenemine statistikas: uued kohustused kõigile osalistele
Administratiivregistrite laienev rakendamine on nüüdisaegse riigistatistika üks oluline
suundumus.25 Selle suundumuse tekke ja tugevnemise taga võib näha mitut laadi asjaolusid
(Wallgren, Wallgren 2007).

25

Selguse mõttes olgu meenutatud, et käesolevas aruandes registritest kirjutades on silmas peetud eelkõige
administratiivregistreid, mis on ellu kutsutud teatud haldusülesannete, mitte statistika vajadustest lähtudes.

121

Esiteks on selle tinginud ühiskonna üldise infotarbe suurenemine, registrite laienev
rakendamine riigihalduse erinevatel aladel koos seda hõlbustanud infotehnoloogia arenguga.
Teiseks on statistikuid registrite kasutamisele suunanud vajadus toota statistikat väiksemate
kuludega. Kuivõrd administratiivregistrid on ellu kutsutud teatud haldusülesannete täitmiseks,
ei tule nende kasutamisel kulutada suuri vahendeid andmekogumisele, mis moodustab
primaarstatistiliste (ainult statistika vajadusi teenivate) andmeallikate kasutamise puhul suure
osa statistikatootmise kuludest. Kolmandaks tähendab registriandmetele tuginemine reeglina
väiksemat koormust andmeesitajatele, sest nende käest pole tarvis koguda samu andmeid
statistika tarbeks. Neljandaks, kui registriandmed on piisavalt kõrge kvaliteediga, lisanduvad
loetletud praktilistele kaalutlustele ka sisulised eelised tavapäraste andmeallikate ees. Kuna
kvaliteetsed registriandmed on kõiksed, täpsed, aktuaalsed ja tuvastatavad, annab see
võimaluse toota statistikat ka väikeste piirkondade ja rahvastikurühmade kohta (erinevalt
valimipõhistest andmeallikatest), lõimida paljude erinevate andmeallikate teavet, arendada
longituudseid andmebaase ning olla korratavad aastapõhiselt või vajadusel sagedamini
(erinevalt tavapärasest loendusest).
Nende eeliste rõhutamisel jääb tihti märkamata, et registripõhiste andmeallikate laieneva
kasutamise tagajärg on andmete rahvusvahelise võrreldavuse vähenemine, mis on statistika
kvaliteedi üks tähtsamaid kriteeriume.26 Organisatsiooniliselt on registripõhisuse tagajärjeks
Statistikaameti sõltuvuse järsk suurenemine registreid haldavatest riigiasutustest. Seda
tõendasid ka REGREL-i metoodikaprojekti raames toimunud arutelud, mille käigus võis
veenduda, et ametkondlike haldusülesannetega võrreldes paistavad riigistatistika vajadused
registritele sageli teisejärgulistena. Selle mõtteviisi iseloomulikuks, kuid kaugeltki mitte
ainsaks näiteks võib tuua RR-i, kuhu kogutavatest andmetest ühte osa käsitletakse
statistilisena.27 Paradoksaalselt tähendab selline staatus aga seda, et statistilisena määratletud
andmeid ei ole tegelikult võimalik statistika tegemiseks kasutada. Nimelt on statistiliste
andmete esitamine Rahvastikuregistri seaduse kohaselt vabatahtlik, mille tõttu ei hakka need
mitte kunagi rahvaloenduse nõuetele (kõiksus ja täpsus) vastama. Lugejale jääb mõtlemiseks,
kuidas andmeesituse sätestatud vabatahtlikkus on ühildatav registrite üldiste põhimõtetega
(andmete kõiksus ja aktualiseeritus). Et tegemist ei ole üksiku probleemiga, näitasid arutelud
Eesti registrites praegu puuduvate tunnuste („amet“, „toimla“) üle, mille käigus ametkonnad
väljendasid soovi loenduse jaoks vajalikud andmed selgesti „oma“ andmetest distantseerida.
Selline hoiak võib olla psühholoogiliselt mõistetav, kuid asetab paraku registripõhise statistika
arendamise teele tõsise takistuse. Selle ületamiseks on tarvis kõigil asjaga kokkupuutuvatel
asutustel teadvustada, et eksklusiivselt statistika vajadusi teenivast küsitlusloendusest
loobumine eeldab muutusi mitte ainult Statistikaametis, vaid see toob kaasa uusi kohustusi ka
registrite ja nende haldajaks olevate ametkondade poolel. Viimaste jaoks tähendab
registripõhine statistika valmisolekut võtta registrite koosseisu ka sellist teavet, mis
26

Võrreldavuse vähenemisel on kaks peamist põhjust. Esiteks pole registripõhist teavet võimalik saada nähtuste
kohta, mida registrites ei dokumenteerita. Sellised nähtused võib tinglikult liigitada kahte rühma. Esimese rühma
moodustavad nähtused, mille usaldusväärne registrites dokumenteerimine on keeruline, ebaotstarbekas või liiga
kulukas. Teise rühma kuuluvad nähtused, mis põhinevad isiku enesemääratlusel (nt majandusüksusena
määratletud leibkond, rahvus, usk ja muud „subjektiivsed“ tunnused). Võrreldavusprobleemi ulatusest annab
teatud ettekujutuse Norra 2011. a rahva ja eluruumide loenduse analüüs [Andersen and Utne 2007]. Kuigi
registripõhiselt õnnestus moodustada kõik loenduse kohustuslikud tunnused, polnud neist 18% rahvusvaheliste
standarditega kooskõlas. Mittekohustuslikest tunnustest ei õnnestunud registripõhiselt moodustada 44%.
Tunnustest 23% polnud standarditega kooskõlas. Norra Statistika Keskbüroo analüüsi kohaselt vastas
rahvusvahelistele standarditele täielikult vaid 33% mittekohustuslikest tunnustest. Administratiivsetel andmetel
põhineva statistika kasutamisel peavad võrreldavuse vähenemisega arvestama seega ka väga hästi arenenud
registrisüsteemiga riigid.
27
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt (§ 21) on sellised tunnused rahvus, emakeel, haridus ja tegevusala.
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ametkonna ülesannete seisukohalt ei pruugi üldse vajalik olla. Sellise teabe kogumine võib
nõuda täiendava pädevuse omandamist riigistatistika jaoks tarvilike tunnuste
registreerimiseks, andmete kogumise ja töötlemise protseduuride täiendamist ning küllalt
suures mahus igapäevast andmetööd. Kuivõrd statistika jaoks vajalike andmete kogumine ja
esmane töötlus hakkab toimuma registrites, siis oleks väär loota, et neid töölõike hakkavad
täitma erinevatesse ametkondadesse lähetatud Statistikaameti töötajad. Statistikaameti jaoks
toob registripõhine statistika kaasa senisest palju suurema kohustuse registreid andmete
kogumisel juhendada ja nende tegevust koordineerida, eriti andmekvaliteeti tagavate
tegevuste ja meetmete osas.
Milliseks Statistikaameti ning registrite/ametkondade tööjaotus ja koostöö kujunevad, on
läbirääkimiste teema, kuid tulemusteni jõudmine eeldab täiendavate kohustuste võtmist
mõlemal poolel.
4.1.2. Kulude ja halduskoormuse muutus: vähenemine ja suurenemine ühel ajal
Teine üldisemat laadi tähelepanek puudutab halduskoormuse muutumist seoses
registripõhisele statistikale üleminekuga. Küsitlusmeetodil korraldatav loendus on teadagi
seotud suurte kuludega ning vastajate jaoks küllalt koormav. Seepärast on üks tähtis
registripõhise statistika pooltargument sellest johtuv kulude kokkuhoid ja halduskoormuse
vähenemine.
Üllataval moel võib kulude ja halduskoormuse vähendamise põhjendatud eesmärk saada
uuenduste teel takistuseks. Kui REGREL-i metoodikaprojekti raames tulid arutlusele
registripõhise loenduse tegemiseks vajalikud ümberkorraldused, võis küllalt sageli kohata
suhtumist, mille kohaselt registripõhisele loendusele üleminek on küll vajalik, kuid see ei tohi
tuua endaga kaasa lisakulusid ja halduskoormuse suurenemist. Kui süveneda projekti raames
tehtud analüüside tulemustesse, siis on olukord mitmete registrite/ametkondade jaoks paraku
vastupidine – registripõhine loendus ja statistika tähendavad senisega võrreldes hoopis kulude
ja halduskoormuse teatud suurenemist. See on ka loomulik, kui arvestada, et registritesse
tuleb hakata koguma kõikset teavet, mida varem ei ole kogutud, tellima ja juurutama uusi ITsüsteeme; koolitama töötajaid, kes oleksid pädevad registripõhiseks statistikaks vajalikke töid
igapäevaselt tegema, andmeesitajaid nõustama jne.
Ka andmeesitajate – füüsiliste ja juriidiliste isikute jaoks – ei tähenda registripõhine
rahvaloendus sugugi andmeesituse koormuse ühesuunalist vähenemist. Tänu uuendustele võib
küll ära langeda tarvidus loenduse ajal põhjalikku küsimustikku täita, kuid seda asendab
kohustus tagada kogu vajaliku teabe olemasolu registrites kõiksel, täpsel ja aktualiseeritud
kujul. Mitme tunnuse puhul suureneb haldus- ja vastamiskoormus sellega seoses oluliselt.
Näiteks „ameti“, „töökoha asukoha“ ja „tegevusala (majandusharu)“ puhul tuleb vastavat
teavet hakata koguma pidevana, kajastades sõltuvalt valitud lahendusest isikute kõiki või
vähemalt iga-aastasi seisundimuutusi. Samuti oleks lihtsameelne arvata, et registrites
tuvastatud hulgaliste probleemide kõrvaldamine ja andmete kvaliteedi loenduse nõuetega
kooskõlla viimine oleksid võimalikud ilma täiendavaid jõupingutusi tegemata.
Neis riikides, kus registripõhine loendus on tegelikkuseks saanud, on sellele eelnenud mitme
aastakümne pikkune hästi koordineeritud ja sihipärane töö (UNECE 2007). Väga tõenäoliselt
– kuigi aruande autoritel ei õnnestunud konkreetseid finantsarvutusi leida – ületavad loenduse
kvaliteedinõuetele vastava registrisüsteemi loomise ja käigushoidmise kogukulud kokkuhoiu,
mida kord kümnendi vältel tehtava küsitlusloenduse ärajäämisega võiks säästa. Riigi
seisukohalt tuleb registripõhise statistika arendamise otstarbekust põhjendada pigem
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teistsuguste argumentidega. Nimelt kulub registrite arendus- ja tegevuskuludeks igal aastal
summasid, mille taustal võivad registrite loendusküpsuse saavutamiseks vajalikud
spetsiifilised investeeringud osutuda suhteliselt tagasihoidlikeks, eriti kui neid investeeringuid
otstarbekalt plaanida ja registrite endi vajadusest lähtuva arendusega ühitada.
Kulusid säästva ühitatud arenduse näiteks võib saada Maksu- ja Tolliameti juurde kavandatav
töösuhete (alam)register, kui selle loomisel võetakse arvesse ka registripõhise statistika
vajadusi ning lülitatakse selle andmekoosseisu praeguses Eesti registrisüsteemis puuduv
ametitunnus. Ühiskonna ja riigi jaoks viib niisugune lähenemine sihile kindlasti odavamalt
kui administratiivseks ja statistiliseks otstarbeks eraldi lahenduste tekitamine. Registrit pidava
ametkonna jaoks tähendab aga statistika vajadustega arvestamine samas lisakulu. Seega tuleb
registripõhise statistikasüsteemi arendamisel silmas pidada, et pikaajalist ja üldist kokkuhoidu
pole võimalik saavutada ilma investeeringute ja panuse suurenemiseta konkreetsetes
registrites. Viimaste tarbeks tuleb leida niisugune kulude katmise mehhanism, mis tagaks
kulutuste sihipärasuse ja tõhususe, kuid väldiks samal ajal ametkondliku huvi vastandumist
ühiskonna kui terviku huve teeniva statistika vajadustele.
4.1.3. Nõrgima lüli printsiip: „mahajääjad otsustavad“
Kolmas üldisemat laadi tähelepanek rõhutab registripõhise loenduse terviklikku iseloomu.
Loendustunnuste moodustamiseks tuleb kasutada paljude erinevate administratiivregistrite
teavet. Selle paljukomponendilise sisendi puhul ei määra registripõhise loenduse teostuvust ja
kvaliteeti mitte erinevates registrites saavutatud keskmine või parim tase, vaid kõige
nõrgemate lülide olukord. REGREL-i metoodikaprojekti raames teostatud analüüsid
kinnitasid selle põhimõtte paikapidavust nii loenduse tunnuskomplekti kui terviku kui
konkreetsete loendustunnuste tasemel.
Tunnuskomplekti tasemel määravad registripõhise loenduse teostuvuse esiteks need tunnused,
mida praeguse süsteemi raames registrites üldse ei kajastata (amet, töökoha asukoht ja
majandusharu toimla täpsusega). Kui neid tunnuseid lähematel aastatel registrite
andmekoosseisu ei lülitata, tuleb järgmises loendusringis küsida neid otse inimestelt.
Varasemast teadaolev registripõhise loenduse tõsine takistus, mis REGREL-i
metoodikaprojekti raames taas kinnitust leidis, on alalise elukoha registreerimise ebapiisav
täpsus. Sellest sõltuvad loendusrahvastiku üldkogumi määratlemise võimalused nii riigi kui
piirkondlike üksuste tasemel, samuti leibkonna ja perekonnatunnuste moodustamise
võimalused.
Lisaks võib „nõrgima lüli“ olemasolu täheldada ka loendustunnuste piires. Tunnuste piires on
selleks teatud rahvastikurühmad, kelle puhul andmete olemasolu või täpsusega esineb
probleeme. Näiteks mitme loendustunnuse (perekonnaseis, haridustase) puhul osutusid
selliseks probleemrühmaks välismaalt saabunud, kelle oluliste elusündmuste kohta Eesti
registrites teave puudub. Üksikasjalik teave iga tunnuse puhul tuvastatud probleemrühmade
kohta on esitatud aruande eelmises peatükis. Kuigi probleemrühmad ei ole reeglina
suhtarvuliselt suured, viivad nad registripõhiselt moodustatud tunnuste vastamismäära siiski
küsitlusloenduse vastamismääradest tuntavalt allapoole.28

28

2011. a loenduse tunnuste vastamismäärasid ei ole veel tervikuna publitseeritud. Üle-eelmisel, 2000. a
loendusel ulatus vastamismäär enamiku tunnuste puhul üle 98% [Beltadze 2010]. Nõukogudeaegsetel ja
sõjaeelsetel loendustel olid vastamismäärad veelgi kõrgemad [EKDK 2005; RSKB 1924–1927; 1934–1937].
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Üks oluline järeldus nõrgima lüli printsiibist on see, et registripõhise loenduse võimalikkuse
määrab suuresti suutlikkus probleemsete tunnuste ja rahvastikurühmade registrites kajastatust
parandada. Et tegemist on „tülikamate“ juhtumitega, nõuab selle ülesandega toimetulek
registritelt ka tavapärasest suuremaid jõupingutusi ning protseduuride repertuaari avardamist.
See on ühtlasi põhjus, miks loenduse nõuetele vastavaks arendamine toob registritele senisega
võrreldes tööd juurde. Teine ja positiivsem järeldus nõrgima lüli printsiibist on see, et
keerulisemad probleemid on enamasti seotud väikese osaga loendustunnustest ja rahvastikust.
Isegi paljukurdetud elukoha registreerimise puhul näitasid projekti tulemused, et kohaliku
omavalitsuse täpsusega vastab ligi 9/10 Eesti elanike registreeritud elukoht nende tegelikule
elukohale. Küllaldase tahte ja sihipärase tegutsemise puhul on kindlasti võimalik vastavust
suurendada ka ülejäänud 1/10 puhul, mis viib meid edasi neljanda ja viimase üldise
tähelepaneku juurde.
4.1.4. Registreerimiskultuur: parandamise vajadus ja viisid
Eespool tõdesime, et loenduspõhise statistika arendamist ei saa käsitleda ühe ametkonna
projektina, vaid selles valdkonnas läbimurde saavutamine nõuab ametkondlike barjääride
ületamist. Kui analüüsida lähemalt Põhjamaade praktikat, kes on olnud maailmas
registripõhise statistika arendamisel vähestena edukad ning võrrelda seda teiste riikide
kogemusega, siis ilmneb, et riigi statistikaasutuse ja teiste ametkondade läbimõeldud ja tõhus
koostöö on registripõhise andmekorralduse eeldusena küll vajalik, kuid mitte piisav.
Võrdlused Euroopa Liidu piires osutavad tõsiasjale, et määravaks eduteguriks registripõhise
statistika arendamisel pole riikide jõukus: SKT ja elatustaseme poolest ei ole Põhjamaad
ülejäänud „vanast“ Euroopast kvalitatiivselt paremal järjel. Võrdlus Eestiga osutab sellele, et
ka uuenduslike e-teenuste loomine ning nende laiaulatuslik kasutamine ei kindlusta
automaatselt edu registripõhise statistika arendamisel. Coleman (2013) on antud kontekstis
kriitilise edutegurina rõhutanud ajaloolise kogemuse ja kultuuri tähenduslikkust. Nii võib
Põhjamaade saavutusi registrisüsteemide arendamisel käsitleda mitme sajandi taha ulatuva
rahvastikuregistreerimise traditsiooni jätkuna (League of Nations 1926). Kohalike
rahvastikuregistrite pikaajaline toimimine enne IT-revolutsiooni andis selle piirkonna
rahvastele ainulaadse kogemuse, mille põhjalt isikukoodi juurutamine ja mitmesuguste
üleriigiliste keskregistrite asutamine 1940.–1960. aastatel tähendas küll tehnoloogilist, kuid
mitte kultuurilist arenguhüpet. Põhjamaade fenomeni teiseks oluliseks osaks võib pidada
ühiskonna demokraatlikku korraldust, mis on aidanud kasvatada kodanikes nii usaldust oma
riigi vastu kui ka vastutustunnet. Teistlaadse kogemuse kurikuulus näide on Saksamaa, kus
1933. ja 1939. a loenduse materjalid leidsid kasutamist juudiküsimuse „lahendamiseks“
tarvilike nimekirjade koostamisel (Aly jt 2004). Kuigi nüüdne Saksamaa on ligi 70 aastat
olnud demokraatlik maa, suunab Kolmanda Riigi traumaatiline kogemus jätkuvalt sealseid
andmekorralduslikke valikuid (Augustyniak 2008). Samuti paistavad sakslased Euroopa
Liidus silma väga madala usalduse poolest riikliku statistika vastu (Ainsaar 2012).
Eesti ajalooline pagas on registreerimiskultuuri seisukohalt vastuoluline. Pikemas tagasivaates
liigitatakse Eesti sageli Põhjamaadega samasse rühma mitte ainult rahvastikuarengu
sünkroonsuse (malthusliku abielumudeli teke 17.–18. sajandil, varane demograafiline
üleminek), vaid ka samasse ajajärku ulatuva rahvastikuregistreerimise poolest (Coleman
2013). Sarnasust kinnistas muuhulgas rahvastikuregistri (tollal nimetati seda
perekonnakirjadeks) asutamine 1925. a perekonnaseadusega (Teder 1939). Registrisse kanti
demograafiline põhiteave rohkem kui 1,2 miljoni Eesti Vabariigi kodaniku kohta, registri
pidamine jätkus ka sõja-aastatel ja pärast sõja lõppu; ametlikult lõpetati sissekannete tegemine
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registrisse mõni nädal enne 1949. a märtsiküüditamist29. Pagasi teise osa moodustab
okupeeritud Eestis kehtinud rahvastikuregistreerimise süsteem, mis teenis valitseva
totalitaarse režiimi vajadusi. Eriti kehtib see passi- ja kohustusliku elukoha registreerimise
(sissekirjutuse) süsteemi kohta, mille projekteeris 1930. aastate algul vahetult NKVD
(Matthews 1993). Rahvastikuregistreerimise süsteemi kaudu püüdis riik administreerida
migratsiooni ja tööhõivet, ohjeldada kuritegevust ja distsiplineerida kodanikkonda. Tähtsama,
kuid varjatud ülesandena pidi süsteem kindlustama, et režiim suudaks iga huvipakkuva
kodaniku soovi korral kiiresti üles leida; praktikas rakendati seda võimekust tervete
sotsiaalsete ja etniliste rühmade represseerimiseks.
Rahvastikuregistreerimise valdkonnas Eestis 1990. aastatel astutud samme – eeskätt
kohustusliku sissekirjutusnõude tühistamist – võib hinnata reaktsioonina okupatsiooniaastatel
kehtinud praktikale. Ajaloolaste hinnangul määrati Eesti NSV-s aastatel 1944–1991
passirežiimi rikkumise eest umbes 5000 kriminaalkaristust, mille lisandus ligi 400 000 (sic!)
administratiivasja (Paavle 2011). Nõukogude Liidu pärandist vabanemise hind oli elukoha
vahetuste registreerimise täielikkuse järsk vähenemine 1990. aastatel, mis sisuliselt tõi kaasa
rändestatistika kokkuvarisemise. Statistikaamet loobus 1990. a-te lõpul ligi kümneks aastaks
usaldusväärsuse kaotanud andmete avaldamisest, mis viis elukohavahetuste alaregistreerimise
probleemi küll avalikkuse eest varjule, kuid ei aidanud seda vähemalgi määral lahendada.
2000. a-tel on elukoha registreerimise täielikkus küll mõnevõrra paranenud (Tammur jt 2009),
kuid REGREL-i metoodikaprojekti raames tehtud andmeanalüüsid näitasid siiski
registripõhise ja 2011. a loendusel fikseeritud tegeliku elukoha küllalt ulatuslikku lahknevust
(Eesti-siseselt oli elukohaandmete keskmine lahknevusmäär KOV-i täpsusega mõõdetuna
12%, lähiaadressi täpsusega võib see ulatuda ligikaudu 20%-ni).
Tähelepanelikumad vaatlejad arvatavasti märkasid, et 2011. a loenduse eel peetud arutelud
tõid Eestis käibele ühe siinmail uudse mõiste – regist(ree)ri(mis)kultuur (Ergma 2010; Palo
2010). See mõiste rõhutab tõsiasja, et registrid ja registripõhine statistika ei toimi ilma
kodaniketa, kes on teadlikud oma kohustusest andmeid esitada ja seda täidavad. REGREL-i
metoodikaprojekti kogemuse põhjal võib väita, et see oluline tahk on registrite valdavalt
(info)tehnoloogilistes arendusprojektides seni peaaegu täielikult tähelepanuta jäänud. Sellest
tähelepanekust hargneb edasi mitmeid küsimusi. Paljud mäletavad 2011. a loendusega kaasas
käinud intensiivset selgitustööd meediakanalites, mis ilmselt andis teatud panuse
veebiloenduse maailmarekordi püstitamisse. Kuid kas keegi mäletab mõnd samalaadset katset
registrite teabe parandamiseks mõnes probleemses lõigus, näiteks elukoha registreerimisel
(kohalike omavalitsuste püüded üksteiselt elanikke üle lüüa siinkohal arvesse ei lähe)? Kas
regist(ree)ri(mis)kultuurist kui nüüdisaegse kodanikukultuuri loomulikust osast räägitakse
midagi üldhariduskooli kodanikuõpetuse tundides?
Regist(ee)ri(mis)kultuuriga seondub veel kaks REGREL-i metoodikaprojektis üles kerkinud
küsimust. Esiteks, kas ja millises vormis sobib riigil oma kodanikele andmeesituse kohustust
personaalselt meelde tuletada? Registrite ristkasutus pakub küllalt mitmekesiseid viise näiteks
elukohateabe vastuolulisust tuvastada, kuid võimalust andmete vastuolulisust inimestele
tagasisidestada kasutatakse väga harva. Väärib järelemõtlemist, kas selle põhjuseks on ainult
ressursside nappus. Erinevates registrites viimastel aastatel elluviidud kvaliteediprojektide
hulk viitab võimalusele, et meid võib selles osas ebateadlikult kammitseda Nõukogude Liidu
aegse süsteemi vari, kus riik tõepoolest esindas võõrast ja vaenulikku jõudu. Registripõhise
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TLÜ Eesti Demograafia Instituut digiteeris sõjaeelse registri säilinud arhiivse materjali taristuprojekti TAP17–
5 raames (2011–2013). Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakond kavandab digiteeritud andmete liitmist
Rahvastikuregistri infosüsteemi.
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andmekorralduse huvides oleks aeg neist kammitsatest üle saada ning esimene samm selle
poole võiks olla mõttevahetus personaalse tagasisidestamise vajaduse ja tingimuste üle.
Teine regist(ree)ri(mis)kultuuriga seonduv küsimus on see, kuidas kehtivad regulatsioonid
suunavad inimesi oma andmeid registrites esitama. Näiteks, kas kodualuse maa
maksuvabastuse kehtestamine või omavalitsuseti varieeruvad soodustused on mõjutanud
elukoha registreerimist. Sellistele küsimustele vastuse leidmiseks tuleks uurida spetsiifilisi
rahvastikurühmi, keda niisugused regulatsioonid on suurema tõenäosusega võinud mõjutada
(nt mitut kinnisvara omavad pered maamaksu puhul). Selleteemaliste analüüside teostamine
väljub arusaadavalt REGREL-i metoodikaprojekti raamidest ja sobib paremini seadusandluse
mõjuanalüüside konteksti.
4.2. LOENDUSTUNNUSTE REGISTRIPÕHISE MOODUSTAMISE VÕIMALIKKUS
Alapeatükk võtab REGREL-i metoodikaprojekti käigus tehtud analüüsidele tuginedes kokku
Eesti registrite praeguse valmisoleku rahvaloenduse teostamiseks. Hinnang põhineb loenduse
andmekvaliteedi kahel kõige olulisemal dimensioonil.
Neist esimene, kaetus, iseloomustab registrite võimet hõlmata kogu riigi püsirahvastik ja
pakkuda selle kohta täielikku tunnusteavet. Seda kvaliteedidimensiooni on REGREL-i
projektis mõõdetud tunnusest sõltuvalt kaetusmäära või vastamismääraga. Kaetusmäära
arvutamisel on võrdlusalusena kasutatud 2011. a loenduse koondandmeid. Kui kaetusmäär
ulatub üle 100%, on tegemist ülekaetusega, st registripõhise tunnusega hõlmatud või selle
alarühmaga kuuluvate isikute arv on suurem kui 2011. a loenduses. Kaetusmäära
miinimumväärtuseks on 0%, konkreetne maksimumväärtus sellel mõõdikul puudub. Kui
kaetusmäär jääb alla 100%, ei kata registripõhine tunnus küsitlusloenduse tunnust täies
ulatuses ning tegemist on alakaetusega. Mida lähemal on kaetusmäär 100%-le, seda täpsemini
vastab registripõhine tunnus andmetega hõlmatud kogumi suuruse poolest küsitlusloenduse
analoogsele tunnusele.
Kaetusmäärasid oli võimalik arvutada vaid nende tunnuste puhul, mida sai tehniliselt
registrite alusel moodustada ning mille küsitlusloendusel põhineva tulemuse oli Statistikaamet
detailanalüüsi teostamise ajaks avaldanud. Nende tehniliselt registritest moodustatavate
tunnuste osas, mille 2011. a andmeid polnud Statistikaamet avaldanud, põhineb
kaetushinnang registripõhise tunnuse vastamismääral. Vastamismäär näitab, kui suurel osal
registrisse kantud isikutest on vastav tunnus korrektse teabega täidetud. Vastamismäär
varieerub vahemikus 0–100%. Maksimaalne vastamismäär (100%) tähistab ideaalset
olukorda, mille puhul on tunnuse teave olemas kõigi registri objektide kohta.
Andmekvaliteedi teine põhidimensioon, täpsus, iseloomustab registrite võimet liigitada
rahvastikku vastavalt rahvusvahelistele loendusstandardi nõuetele. REGREL-i projektis on
seda mõõdetud tunnuse vastavus- ja lahknevusmääraga. Nende näitarvude puhul on
võrdlusalusena kasutatud 2011. a loenduse üksikandmeid, mis on isikupõhiselt seotud
registriandmetega. Vastavusmäär mõõdab iga tunnuse puhul selle väärtuse kokkulangevust
samadel isikutel erinevates andmestikes; lahknevusmäär peegeldab tunnuse väärtuse erinevust
andmestike vahel. Vastavusmäär varieerub vahemikus 0–100%. Maksimaalne vastavusmäär
(100%) peegeldab olukorda, kus kõigil võrdlusega hõlmatud isikutel ühtib registripõhise
tunnuse väärtus analoogse tunnuse väärtusega etalonandmestikus, 2011. a loenduses.
Euroopa Komisjoni määruse nr 1201/2009 järgi liikmesriikidele kohustuslikud
loendustunnused on ülalmainitud kahe dimensiooni alusel liigitatud nelja klassi vastavalt
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sellele, kas tunnuse registripõhise moodustamise võimalused on täielikud (klass A), osalised
(klass B), piiratud (klass C) või puuduvad praegu täielikult (klass D). Nelja hinnanguklassi
vahelised piirid ei ole absoluutsed, kuid koos tabeli 4.1 veergudes 4 ja 5 toodud
kvaliteedinäitajatega võimaldavad neid tunnuseid valmiduse järgi pingeritta asetada.
Tulemuste tõlgendamisel peab samuti arvestama, et kaetus- ja vastavusmäärade arvutamisel
võrdlusandmestikuna kasutatud 2011. a loendus pole ise absoluutne, vaid sisaldab vastamisja mõõtmisvigu.
Kokkuvõte ei lasku iga tunnuse puhul tuvastatud probleemide üksikasjadesse, millest oli juttu
aruande eelmises peatükis.
4.2.1. Kohustuslikud isikutunnused
Tabel 4.1 esitab loendustunnuste registripõhise moodustamise analüüsi tulemused
kohustuslike tuletamata isikutunnuste kohta. Täielike võimaluste ehk A-klassi on liigitatud
neli tuletamata isikutunnust – „sugu“, „vanus“, „kodakondsus“ ja „sünniriik/-koht“. „Sugu“ ja
„vanus“ kuuluvad isikukoodi koosseisu ja viimase puudumist Eesti alalistel elanikel võib
pidada äärmiselt erandlikuks. Projekti raames tuvastati väike arv pikaajaliselt
kinnipidamiskohtades viibivaid isikuid, kes kuuluvad loendusrahvastiku hulka (Eesti alalised
elanikud), kuid kellele pole väljastatud isikukoodi. Vähesel määral leidus isikukoodita isikuid
ka Pensionikindlustuse registris, nende puhul jääb edasise analüüsi selgitada, kas tegemist on
Eesti alaliste elanikega.
„Kodakondsuse“ ja „sünniriigi/-koha“ kaetus registrites on täielik või sellele väga lähedane
(vastavalt 99,9% ja 99,4%), kuid REGREL-i metoodikaprojekti ajaraami tõttu jäi tegemata
tunnuste isikupõhine võrdlus 2011. a loenduse andmestikuga. Selle tõttu tuleb neile tunnustele
antud A-kategooriat käsitleda tingimuslikuna. Sünniriigi/-koha puhul tuleb tähele panna, et
registritest saadaolev teave võimaldab esitada sünnikoha andmeid lapse ilmaletuleku koha,
mitte ema alalise elukoha järgi lapse sünni ajal, mis oleks loendusstandardi seisukohalt
eelistatud. Andmete esitamisel riigi täpsusega on lahknevus eri määratlustel põhinevate
andmete vahel väike (0,4%, 2008–2011). Probleem suureneb hüppeliselt, kui sünnikoha
andmeid soovitakse esitada ka Eesti piirkondade kaupa: sünnikohaandmete esitamine
sünnitushaiglate asukohta järgi oleks üsna sisutu.
Osaliste võimaluste ehk B-klassi on liigitatud kaks tuletamata isikutunnust – „praegune
hõiveseisund“ ja „tööalane seisund“. „Praegune hõiveseisund“ on projektiga hõlmatud
loendustunnustest moodustamise skeemi poolest kõige komplekssem (tunnuse
moodustamiseks on kasutatud kaheksa erineva registri andmeid). Hõiveseisundi kolm
suuremaarvulist alarühma – hõivatud, pensionärid, õppurid, kes hõlmavad üle 85% Eesti 15+
vanuses olevast rahvastikust – võimaldasid projekti raames testitud tunnuse moodustamise
variantide puhul saavutada nii mõõdukat üla- kui alakaetust. Nimetatud kolme rühma
kaalutud absoluutkeskmine kaetusviga jäi testitud variantide puhul vahemikku 3,1–4,8%
(tunnuse kõigi alarühmade keskmisena 4,4–7,7%). Hõivatute, pensionäride ja õppurite puhul
ühtis registripõhiselt määratletud hõiveseisund 2011. a loenduse vastava tunnusega 89,5–
91,6%-l 15-aastasest ja vanemast rahvastikust (kõigi rühmade keskmisena oli vastavusmäär
86,4–88,1%). Ootuspäraselt tekkis kõige suurem probleem töötute registripõhisel
määratlemisel, mille puhul seisundi kaetusmäär jäi variandist olenevalt vahemikku 53,8%–
71,7% ning vastavusmäär vahemikku 34,4–44,4%. Töötuse registripõhine alakaetus on ühtlasi
osaline põhjus, miks jääkrühma (kodused ja muud) registripõhine määratlus on samuti
suhteliselt ebatäpne (kaetusmäär 111,2–139,2%, vastavusmäär 53,6–59,8%). Analüüs näitas,
et peale „mustalt“ töötavate isikute võib tõsisemaid probleeme olla ka välismaal töötavate
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Eesti elanike hõiveseisundi määratlemisel, kes oma tulusid Maksu- ja Tolliametile ei
deklareeri.
„Tööalane seisund“ õnnestus registripõhiselt määratleda kõige täpsemini palgatöötajatel
(kaetusmäär 106,2%, vastavusmäär 97,1%). Tööandjate ja üksikettevõtjate puhul oli tunnuse
määratlemine ebatäpsem (kaetusmäär vastavalt 116,2% ja 139,2% ning vastavusmäär 70,9%
ja 76,5%). Mittepalgatöötajate rühmadest on registrites üldse kajastamata pereliikmele
kuuluvas ettevõttes palgata töötavad isikud. Kuigi kaetus- ja vastavusvead on hõiveseisundi ja
tööalase seisundi puhul kohati suured, annavad tulemused lootust, et neid tunnuseid on
võimalik – tõsi küll, mõne mööndusega (nt töötust on võimalik registripõhiselt kajastada vaid
osaliselt) – registripõhiselt moodustada. Registripõhise hõiveseisundi isikupõhine kooskõla
2011. a loendusega on ligi kaks korda suurem kui registripõhisel elukohal (lähiaadressi tase).
Tähtis on teadvustada, et erinevalt elukohast ei ole hõiveseisundi ja tööalase seisundi puhul
registrites kajastuva teabe õiguses üldjuhul põhjust kahelda. Hõive- ja tööalase seisundi puhul
taandub põhiprobleem registritest puuduvale teabele, mis puudutab rahvastikust suhteliselt
väikest osa. Lõpliku kindluse saamiseks tuleb analüüse jätkata ja leida lahendused nende
käigus ilmnenud probleemidele.
Piiratud võimaluste ehk C-klassi kuulub kõige suurem hulk tuletamata isiku-tunnuseid –
„alaline elukoht“ (defineerib Eesti püsielanikud ehk loendusrahvastiku üldkogumi), „eelmine
elukoht ja praegusesse elukohta saabumise aasta“ või „alaline elukoht üks aasta enne
loendust“, „haridustase“, „seaduslik perekonnaseis“ ja „leibkonnaliikmete omavahelised
seosed“. Kõigi nimetatud kuue tunnuse puhul on loendustunnust võimalik registripõhiselt küll
tehniliselt moodustada, kuid tulemuse kvaliteet (kaetus ja/või täpsus) ei küüni rahvaloenduse
puhul eeldatava standardini.30
„Alalise elukoha“ puhul on peamine probleem registreeritud ja tegeliku elukoha
mittevastavus. Selle ebatäpsuse üks väljendus on registripõhise üldkogumi ülekaetus. RR-is
oli seisuga 31.12.2011 registreeritud 1 365 551 isikut, kelle alaline elukoht paiknes Eestis.
2011. a rahvaloendusel fikseeris ennast sama ajamomendi seisuga 1 294 455 alalist elanikku.
Nende kahe arvu otsene suhestamine annaks registripõhise üldkogumi kaetuseks 105,5% ehk
absoluutarvuliselt ülekaetuse 71 096 isikut. Tegelik ülekaetus on sellest siiski mõnevõrra
väiksem, sest võrdlusaluseks olev 2011. a loendus ei hõlmanud alalist rahvastikku päris täies
ulatuses. Loenduse järel tehtud põhjaliku andmeanalüüsi alusel on loenduse alakaetuseks
hinnatud 29 000 inimest ehk 2,2% alalistest elanikest (Tiit 2012; 2013b). Alakaetust
arvestades võis alalise rahvastiku arv viimasel loendusel olla tegelikult umbes 1 323 000
inimest, mis tähendab riigi tasandil registripõhise üldkogumi ülekaetust 3,2%. Ülekaetuse
peamiseks põhjuseks on dokumenteerimata väljaränne, mille kumulatiivset tulemust (alates
RR-i loomisest) kirjeldatud ülekaetus põhiliselt peegeldab.31
Ülekaetusest tõsisem probleem on alalise elukoha andmete vähene täpsus. Isikupõhine
võrdlus 2011. a rahvaloendusega näitas, et kohaliku omavalitsuse tasandil ei ühti 11,4%
loendatud alaliste elanike ehk umbes 146 000 inimese registrijärgne ja tegelik alaline elukoht,
mille isik on loendusel deklareerinud.
30

Kvaliteedistandardi määratlemisel oleme lähtunud suhtelisest, riigikonteksti arvestavast standardist, mille järgi
üleminek registripõhisele loendusele ei tohiks kaasa tuua kaetus- ja vastamismäära märkimisväärset halvenemist
võrreldes Eesti viimaste küsitlusloendustega.
31
Täpsemini on tegemist dokumenteerimata rände positiivse saldoga, sest võimalikud on ka juhtumid, kus
inimesed elavad Eestis riiki saabumist registreerimata. Mitmel põhjusel – piirikontroll väljastpoolt Euroopa Liitu
saabujatele, pikaajalise registreerimata elamise ebamugavus ning Eesti piiratud atraktiivsus
immigratsioonimaana lubavad eeldada, et dokumenteerimata sisserände ulatus pole seni väga suur.

129

Sellele tuleb lisada umbes 42 000 isikut, kelle elukoht oli registrijärgselt Eesti, kuid kes
loendusel osutusid Eestist lahkunuks. Samuti tuleb juurde arvata need, kelle puhul tegelik ja
registrijärgne elukoht ühtivad omavalitsuse tasemel, kuid lahknevad lähiaadressi tasandil.
Kokku võib elukohaandmete ebatäpsus puudutada ligi 20% rahvastikust ning on
eraldivõetuna kõige tõsisem takistus puhta registripõhise loenduse teel.
REGREL-i metoodikaprojekti vältel võis korduvalt tunnetada mõtteviisi, mille kohaselt
elukoha registreerimise suuremat korrektsust polegi Eestis võimalik saavutada või pole selline
pürgimus ühitatav demokraatliku riigi toimimisega. Põhjamaade kogemus lubab teise väite
kergesti kõrvale jätta.32 Sel juhul jääb üle ainult esimene võimalus, mille kohaselt ei võimalda
erilised olud, haldussuutmatus või rahva mentaliteet Eesti puhul elukoha registreerimise
täpsust suurendada. Kui tõe kriteeriumiks on praktika, siis peaks sellise väite kinnituseks
olema mingi arvestatav tõendusmaterjal, kuid projekti raames seda leida ei õnnestunud. Pigem
süvenes mulje, et laialdasele teadvustatusele vaatamata pole sellega toimetulekuks seni
midagi arvestatavat ette võtta üritatud.33

32

Näiteks Soomes ulatub registriaadresside kooskõla tegeliku elukohaga 98–99%-ni ning seda monitooritakse
jätkuvalt [Tiihonen 2010].
33
Väite kinnituseks on 16.07.2013 Postimehes ilmunud teave, mille kohaselt pole Eestis seni mitte kedagi
kunagi valede elukohaandmete esitamise pärast karistatud (http://www.postimees.ee/1301794/poliitikudkoguvad-haali-nailise-sissekirjutuse-abil). Selguse huvides olgu siinkohal lisatud, et aruande autorid ei
populariseeri seda tõsisasja kui probleemi lahendamise kõige otstarbekamat viisi. Kuid täielik sanktsioonide
rakendamisest hoidumine ei pruugi antud kontekstis samuti asjakohane olla.
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Tabel 4.1. Loendustunnuste registripõhine moodustamine: isikutunnused
Loendustunnus

Tunnuse
moodustamiseks
kasutatavad
põhiregistrid
RR

Tunnuse
moodustamise
võimaluste
hinnang
C: piiratud

Tunnuse
kaetusmäär
REL2011 suhtes
või vastamismäär
103,2%K

RR
RR
RR
EMTA, EMPIS,
KIRST, PKR,
KVKR, EHIS,
KOPIS,
VANGIS

A: täielik
A: täielik
C: piiratud
B: osaline

D: puudub
D: puudub

–

–

8. Töökoha asukoht
(toimla)
9. Tööalane seisund

puudub
registrites
puudub
registrites
puudub
registrites
EMTA

100%V
100% V
92,5% V
hõivatud
95,1–105,5%K;
töötud
53,8–71,7%K;
pensionärid
95,9–102,6%K;
õppurid
97,6–113,4%K;
muud
111,2–139,2%K;
rühmad kokku
100±4,4–7,0% K
–

KOV tasandil 88%,
lähiaadressi tasandil
vähem
...
...
...
hõivatud
88,6–92,9%;
töötud
34,4–44,4%;
pensionärid
90,7–93,1%;
õppurid
78,2–91,9%
muud
53,6–59,8%;
rühmad kokku
86,4–88,1%
–

D: puudub

–

–

B: osaline

10. Haridustase

EHIS; RR

C: piiratud

11. Sünniriik/-koht

RR

palgatöötajad
97,1%,
tööandjad
70,9%,
üksikettevõtjad
76,5%
...
(61% RR≠EHIS)
...

12. Kodakondsus
13. Välismaal elamine ja
riiki saabumise aasta
14.Eelmine elukoht ja
praegusse elukohta
saabumise aasta või alaline
elukoht üks aasta enne
loendust
15. Leibkonnaliikmete
omavahelised seosed

RR
RR

A: täielik
(def-n erinev)
A: täielik
C: piiratud

palgatöötajad
106,2% K;
tööandjad
116,2% K;
üksikettevõtjad
139,3% K
20,1% V EHIS
73,6% V RR
99,4% V
99,9% V
alla 95,4% V

...
...

RR

C: piiratud

vt alaline elukoht

vt alaline
elukoht

RR

C: piiratud

87,8% V

...

1. Alaline elukoht
(rahvastiku üldkogum)
2. Sugu
3. Vanus
4. Seaduslik perekonnaseis
5. Praegune hõiveseisund

6. Amet
7. Majandusharu (toimla)

Tunnuse
vastavusmäär
REL2011 suhtes

Selgitused. Tabeli neljandas veerus tähistab ülaindeks „K“ 2011. a loenduse vastajate suhtes arvutatud
kaetusmäära; ülaindeks „V“ tähistab registriobjektide suhtes arvutatud vastamismäära; sümbol „–“ märgib
kvaliteedinäitajate puudumist põhjusel, et vastavat tunnust registrites ei leidu; sümbol „...“ tähistab
vastavusmäära puudumist põhjusel, et 2011. a loenduse vajalikud üksikandmed polnud REGREL-i detailanalüüsi
teostamise ajal täielikult kasutatavad; praeguse hõiveseisundi ja tööalase staatuse kaetus- ja vastavusmäärad on
arvutatud erinevate analüüside raames ja pole omavahel täpselt võrreldavad (hõiveseisundi puhul on võrdlus
piiratud 2011. a loenduse alaliste elanikega, tööalase seisundi puhul sellist võrdluskogumi kitsendust pole).

131

Alalise elukoha puhul täheldatud probleemid laienevad sellega tihedalt seotud teisele
loendustunnusele „eelmine elukoht ja praegusse elukohta saabumise aasta“ või „alaline
elukoht üks aasta enne loendust“. Rahvusvahelise loendusstandardi kohaselt võivad riigid
selle tunnuse puhul valida inforikkama, kuid keerukama („eelmine elukoht ja praegusesse
elukohta saabumise aasta“) ning lihtsama („alaline elukoht üks aasta enne loendust“) variandi
vahel. Neist kahest esimest on Eesti puhul registripõhiselt raske rakendada, sest üheski
registris ega arhiivis ei kajastu enne RR-i loomist aset leidnud elukohavahetuste isikustatud
üksikandmed. Lihtsama variandi teostamisel on raskused ja veamäär sarnased nendega, mis
esinevad alalise elukoha tunnuse registripõhisel moodustamisel. Erinevus alalisest elukohast
on vaid ühe aasta võrra varasemas ajamomendis, mille seisuga käsitlusalune loendustunnus on
moodustatud.
Tunnuse „välismaal elamine ja riiki saabumise aasta“ moodustamise puhul on põhitakistus
RR-i loomisele eelnevate rändesündmuste puudumine registrites, mille tõttu välismaal elamist
ega Eestisse saabumise aastat ei ole võimalik kindlaks teha. Detailanalüüsil kasutatud RR-i
väljavõttes puudus Eestisse saabumise aasta 65 842 välismaal sündinud isikul, kelle puhul
võiks vastava teabe olemasolu eeldada. 1920.–1960. a-te sünnipõlvkondades oli tunnuse
vastamismäär 80–85%, eakamates ja üllatuslikult ka nooremates vanusrühmades oli see
madalam. Keskmiselt võib tunnuse vastamismääraks hinnata välisriigis sündinutel 65–70%,
mis kindlasti ei luba tunnust registripõhiselt moodustada. Neil välissündinutel, kelle Eestisse
saabumise aasta oli registris märgitud, ei tähistanud see sageli Eestisse saabumise aega, vaid
mingit muud daatumit (nt elamisloa esmakordset väljastamist 1990. a-te algul). Eestis
sündinute puhul ei õnnestunudki tunnuse registripõhist vastamismäära kindlaks teha. Tunnuse
isikupõhine võrdlus 2011. a loenduse andmestikuga REGREL-i metoodikaprojekti ajaraami ei
mahtunud ja tuleb teha sellest väljaspool.
Leibkonna ja perekonnaga on seotud kokku seitse kohustuslikku loendustunnust, kuid kõik
peale ühe tunnuse – „leibkonnaliikmete omavahelised suhted“ – on tuletatud. Leibkonna- ja
perekonnatunnuste registripõhist moodustamist takistab korraga mitu asjaolu. Et
registripõhises loenduses moodustatakse leibkonnad eluruumidesse registreeritud inimestest,
siis on esimene probleem ca 20% rahvastiku alalise elukoha andmete ebatäpsus. See kandub
edasi ja muutub isikute leibkonna-, perekonna- ja eluruumitunnuste ebatäpsuseks. Teine
probleem on leibkonna- ja tuumperekonna liikmete vaheliste suhete (abikaasade ja
elukaaslaste vahelised suhted, laste ja vanemate vahelised suhted) puudulik dokumenteeritus
RR-is. 2011. a-l oli seaduslik perekonnaseis teadmata keskmiselt 7,5%-l registrisse kantud
isikutel, paljudes rahvastikupõlvkondades oli vastav suhtarv kõrgem.34 Eestis toimunud
sündmuste osas peaks selle probleemi aja jooksul lahendama teabe arhiivsetelt dokumentidelt
registrisse kandmine, mida alustati 2000. a-te algupoolel. Välismaalt (nii Nõukogude Liidu
ajal kui hiljem) saabunud isikute puhul pole paraku toimivat lahendust välja töötatud, mis
ähvardab selle probleemi krooniliseks muuta. Kolmas kitsaskoht on leibkondade
moodustamise aluseks oleva aadressiteabe mittetäielik ühilduvus ADS-i aadressistandardiga,
mis on tabelis 4.1 näidatud leibkonnatunnuse 87,8%-se vastamismäära põhjusena. Neljanda
probleemina võib leibkonna ja perekonnaga seotud tunnuste moodustamisel esile tuua
pikaajaliselt hoolekande- või eestkosteasutustes viibivate isikute kajastamise. RR-s näidatakse
nende elukohana institutsiooni paigutamisele eelnev elukoht, muudes registrites ei pruugi aga
teavet institutsioonis elamise kohta leiduda. See probleem segab tava- ja asustusleibkondade
korrektset määratlemist, kuid takistab ka alalise elukoha tunnuse moodustamist.

34

Võrdluseks oli seadusliku perekonnaseisu vastamismäär 2011. a loendusel 98,8%.
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„Haridustaseme“ tunnuse moodustamist takistab registrites kajastuva haridusinfo ebapiisav
kaetus ja ebapiisav täpsus. 2011. a lõpul sisaldas Eesti Hariduse Infosüsteem teavet 238 464
isiku haridustaseme kohta, kes moodustasid 20% RR-i kantud 15-aastastest ja vanematest
Eesti elanikest. Selline kaetusmäär näitab, et rahvastiku haridustaseme vaates ei saa EHIS-t
registrina käsitleda. Eesmärgiseade ja funktsiooni poolest on tegemist menetlusandmebaasiga,
mis dokumenteerib eelkõige haridusasutuste tegevust. Ebapiisava vastamismäära tõttu
(73,6%) ei taga haridustaseme loendusnõuetele vastavat kajastamist ka RR. Haridusandmete
esitamine on RR-is sätestatud vabatahtlikuna, mis välistab andmete kõiksuse ja
aktualiseerituse. Lisaks näitas EHIS-e ja RR-i andmete isikupõhine võrdlus, et mõlema
registri haridustaseme andmed langesid kokku vaid 39% ulatuses. Kuna EHIS-esse kantakse
haridustase dokumendipõhiselt (aluseks on õppeasutuse lõpetamine), siis näitab selline
vastavusmäär suures osas RR-i ütluspõhiste ja puudulikult aktualiseeritud haridusandmete
väga suurt ebatäpsust.
Puuduvate võimaluste ehk D-klassi kuuluvad kolm majandustunnust – „amet“,
„majandusharu“ (toimla täpsusega) ja „töökoha asukoht“ (toimla täpsusega) –, mille kohta
Eesti registritesse praegu kõikset teavet ei koguta.
4.2.2. Kohustuslikud eluruumitunnused
Tabel 4.2 esitab loendustunnuste registripõhise moodustamise analüüsi tulemused
kohustuslike tuletamata eluruumitunnuste kohta. Täielike võimaluste ehk A-klassi ei ole
liigitatud ühtegi eluruumiga seotud tunnust.
Osaliste võimaluste ehk B-klassi tunnuste hulka on liigitatud „hoone tüüp“ ja „kasulik pind“
(või „tubade arv“). RR-i kantud isikutest õnnestus EHR-is hoonega kokku viia 83,6%
isikutest, hoonega seotud isikutest leiti eluruumi tüüp 95,6%-le. REL2011 üldkogumi ja
EHR-i võrdluses leiti eluruumide tasemel EHR-ist vasteid 93%, „hoone tüüp“ (nagu ka kõik
ülejäänud eluruumide tehnilised andmed) oli võimalik määrata vaid ühildatud osale. Hoone
tüübi liigitamine osaliste võimalustega tunnuste klassi on tingimuslik, sest hinnang põhineb
EHR-is sisalduvate tavaeluruumide analüüsil (Maa-ameti hinnangu kohaselt on 10%
eluhoonete andmetest EHR-is ruumikujule viimata e koordinaatandmestikuga varustamata).
„Kasuliku pinna“ osas kirjeldab tavaeluruume kõige paremini EHR-i tunnus „pind“. Mitteeluruumide puhul vajab sobiva lahenduse leidmine edasist analüüsi, kuna tihti iseloomustab
tunnus hoonet tervikuna, mitte selle osaks olevat eluruumi. „Tubade arv“ on rahvusvahelise
loendusstandardi kohaselt valikuline tunnus.
Sarnaselt isikutunnustega kuulub kõige suurem hulk tuletamata eluruumitunnuseid piiratud
võimaluste ehk C-klassi. Piirangud tunnuste moodustamisel tulenevad ADS-i süsteemi
aadressiobjektide ja EHR-i objektide mittetäielikust ühildumisest, osa hoonete puudumisest
EHR-is, hooneandmete ruumikuju puudumisest EHR-is, kuid ka teiste isikuid ja leibkondi
seostavate registrite aadressi- ja objektikoodide ühilduvusprobleemidest (RR, KR, ARIREG).
Eluruumitunnuste moodustamise tehniline eeldus on kõigi registrite, mida kasutatakse
registripõhise loenduse tunnuste moodustamiseks, täielik ühilduvus ADS-i süsteemiga.
Eluruumitunnuste täpsuse eeldus on registripõhiselt moodustatud alalise elukoha tunnuse
vastavus isikute tegelikule püsielukohale. Leibkondade moodustamise eeldus on tõeselt
määratletud eluruumid. Eluruumitunnuste moodustamist pärsib ka ühiseluruumides asuvate
isikute kajastatus registrites, sest peale kinnipeetute registri puudub asutusleibkondades
olevate isikute elukohateave isegi hoone tasandil ka kõigist teistest registritest.
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Loendustunnuse „eluaseme korraldus“ ja „eluruumi tüüp“ puhul on probleemiks, et EHR-is
kajastuv hoonete kogum on hoonete reaalse üldkogumi suhtes alakaetud. Maa-ameti
hinnangul puudub EHR-ist rohkem kui 20% hoonetest, kuid pole selge, kui paljud
puuduvatest hoonetest sisaldavad eluruume. RR-i kantud Eesti püsielanikest ei leidnud 4,4%
EHR-is hoone tasemel vastet, kuid peale selle ei õnnestunud aadressiobjekti (eluruumi)
tasemel ühildamatuse tõttu EHR-iga siduda 13% püsielanikest. Kirjeldatud kaetus- ja
ühilduvusprobleemide tõttu on loendustunnuse „eluaseme korraldus“ (kirjeldab leibkondade
aspektist, millises eluruumis elatakse) vastamismäär 83,6%. Tunnuse „eluruumi tüüp“
vastavusmäär REL2011 üldkogumi suhtes on registri ja loenduse ühildatud osas 93%. Sama
tunnuse vastamismäär RR-i ja EHR-i seostatud isikute osas on 95,6%. Võrreldes REL2011
üldkogumiga on ühiseluruumid antud tunnuses neljakordselt alaesindatud.
Loendustunnusega „tavaeluruumide valduslik olukord (asustatus)“ on registripõhiselt
võimalik määratleda vaid 69,4% eluruumidest. EHR-iga teiste registrite andmeid (KR,
ARIREG, RR) seostades ei ole võimalik eristada asustamata eluruume (st vabu eluruume)
eluruumidest, mille kohta ei ole nende staatus teada (REL-i terminoloogias täpsustamata
andmetega eluruumidest). See asjaolu seab probleemi ette ka kõigi teiste tavaeluruumiga
seotud tunnuste arvutamise. REL2011 andmetel on täpsustamata asustusega eluruume vaid
1,7%, EHR-s 30,6%. SA eksperdid hindavad ka REL2011 mitte-elamute alakaetust oluliseks,
kuid samas ei olnud võimalik EHR-i ühildamisel kasutada loendusstandardit mitte-elamute
klassifitseerimisel. Kaetusprobleemid vajavad mõlemas andmestikus täiendavat analüüsi.
Tabel 4.2. Loendustunnuste registripõhine moodustamine: eluruumitunnused
Loendustunnus

Tunnuse
moodustamiseks
kasutatavad
põhiregistrid
ADS, EHR, RR,
(VANGIS/KIR)

Tunnuse
moodustamise
võimaluste
hinnang
C: piiratud

Tunnuse
vastamismäär

Tunnuse
vastavusmäär

80–83,6%

…

ADS, EHR, RR,
(VANGIS/KIR)
ADS, EHR, RR,

C: piiratud

95,6%

93%

C: piiratud

69,4%

…

ADS, EHR, KR,
ARIREG, RR
ADS, EHR, KR,
ARIREG, RR
EHR

C: piiratud

45,2%

…

C: piiratud

33,3%

B:osaline

93-96%

ADS, EHR, RR,
VANGIS/KIR
EHR

C: piiratud

82,6–95,6%

…

B: osaline

96%

9. Tubade arv
(valikuline)
10. Veevarustus

EHR

B: osaline

96%

EHR

C: piiratud

75%

11. Tualettruum

EHR

C: piiratud

75%

12. Pesemisvõimalus

EHR

C: piiratud

18%, 98%

…
(67% REL2000)
…
(83% ESU; 85% PL)
…
(30% ESU; 50% PL)
…;
(~90% ESU; ~90%
PL; 66% REL2000)
…
(79% ESU; 83% PL)

1. Eluaseme
korraldus
2. Eluruumi tüüp
3.Tavaeluruumide
valduslik olukord
4. Eluruumide
kasutamise alus
5. Omandisuhe
6. Eluruumi hoone
tüüp
7. Elanike arv
eluruumis
8. Kasulik pind
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13. Küttetüüp

EHR

C: piiratud

0–58%, 97%

14. Eluruumi
ehitusaeg

EHR

C: piiratud

68%

…
(93% ESU; 62% PL)
…
(54% ESU; 61% PL)

Selgitused. ESU = Euroopa Sotsiaaluuring (EU-SILC), PL = 2011. a rahvaloenduse prooviloendus 2009. a;
sümbol „...“ tähistab vastavusmäära puudumist põhjusel, et 2011. a loenduse vajalikud üksikandmed polnud
REGREL-i detailanalüüsi teostamise ajal veel täielikult kasutatavad.

Loendustunnuste „eluruumi kasutamise alus“ ja „omandisuhe“ puhul on aluseks
tavaeluruumide asustatuse tunnus. Esimene nimetatud tunnustest esitab leibkondade vaate
kõigi eluruumidega seotuna, olenevalt sellest, kas eluruumi omatakse, üüritakse või
kasutatakse tasuta või muus vormis. Teisena nimetatud tunnus esitab sama seose
tavaeluruumide kohta. Kõnealuste tunnuste puhul seondub üks probleemidest üürnikega, kelle
kohta teave puudub, kuid ka KR-i andmete seostamine andis „eluruumi kasutamise aluse“
tunnuses omanikest leibkondade määraks vaid 45,2%, kui küsitlusuuringute hinnangul on see
vähemalt 80%; „omandisuhte tunnuses“ oli omaniku eluruume vaid 33,3%. Osaliselt võivad
alakaetust tingida probleemid KR-i väljavõtte töötlusel, mis vajab täiendavat analüüsi.
Ülejäänud eluruumide kasutamise aluseid ei ole tänaste registrite andmekoosseisude puhul
võimalik eristada ning seega võib neid tunnuseid käsitleda kui mitte-analüüsitavaid.
Loendustunnuse „elanike arv eluruumis“ moodustamise puhul on probleemiks ühelt poolt
alalise elukoha andmete vähene täpsus ning teiselt poolt ADS-i, EHR-i ja RR-i ühilduvus, mis
piiravad tegelikkust täielikult ja õigesti peegeldavate seoste loomist isikute ja eluruumide
vahel (sh ühiseluruumides olevad isikud).
Eluruumi tehniliste tunnuste „hoone tüüp“, „veevarustus“, „tualettruum“, „pesemisvõimalus“,
„küttetüüp“, „ehitise ehitusaeg“ (kasutuselevõtu aasta) puhul on probleemideks
klassifikaatorite kohatine ebatäpsus, teabe puudumine ehitise osa (korter/mitte-eluruum)
tasemel, registriteabe aktualiseerimatus või puuduvate andmete suur osatähtsus. Nende
põhjuste mõjul on registripõhiselt moodustatud tunnuse vastavusmäär küsitlusuuringute ja
prooviloenduse andmetega enamikel juhtudel väga madal.
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4.3. TEEKAART REGISTRIPÕHISE LOENDUSENI JÕUDMISEKS
Eelmises alapeatükis tehtud kokkuvõte hindas Eesti praeguse valmisoleku loenduse
registripõhiseks korraldamiseks suhteliselt kehvaks. Valmiduse parandamiseks on tarvis teha
palju konkreetset tööd, mida puudutavad soovitused (kokku üle 70) on aruande kolmandas
loendustunnuseid käsitlevas peatükis. Alljärgnev toob lühidalt ära valiku olulisematest
sammudest, mida registripõhise loenduseni jõudmiseks tuleks astuda.
4.3.1. Kolm ülesannet mõtteviisi muutmiseks
REGREL-i metoodikaprojekti raames saadud kogemuse põhjal võib väita, et kõige suuremaks
takistuseks registripõhise loenduse teel pole mitte konkreetsed probleemid teatud registrites,
vaid mõned laialt levinud, kuid ekslikud tõekspidamised.
Neist esimene puudutab haldus- ja statistikaülesannete vahekorda ning ametkondadevahelist
koostööd. Registripõhise loenduse ja laiemalt registripõhise statistika arendamine nõuab, et
registrid ja nende peremeheks olevad ametkonnad arvestaksid statistika vajadustega ega
käsitleks neid oma haldusülesannetega võrreldes millegi teisejärgulisena. Praktikas võib see
nõuda täiendava pädevuse omandamist teatud tunnuste registreerimiseks, andmete kogumise
ja töötlemise protseduuride täiendamist ning küllalt suures mahus igapäevast tööd
registriandmetega.
Oluline on teadvustada, et paljude REGREL-i projekti raames tuvastatud konkreetsete
probleemide puhul on haldus- ja statistikaülesannete eristamine või vastandamine sisuliselt
põhjendamatu, sest loenduse põhinõuded – andmeobjektide kõikne hõlmamine ja andmete
aktualiseeritus ehk tegelikkusele vastavus – kehtivad samavõrd registrite kui loenduse
puhul.35 Seega tihti polegi tegemist loenduse või statistika spetsiifiliste vajadustega, vaid
registrite endi arenguprobleemidega, millele seni pole küllaldast tähelepanu pööratud.
Kuivõrd registripõhise statistika jaoks vajalike andmete kogumine ja esmane töötlus saab
toimuma registrites, siis on raske ette kujutada, et seda hakkavad erinevates ametkondades
tegemas käima Statistikaameti töötajad. Küll aga toob registripõhine statistika Statistikaameti
jaoks kaasa senisest palju suurema kohustuse registreid statistikaandmete kogumisel
juhendada ja nende tegevust koordineerida, eriti andmekvaliteeti tagavate tegevuste ja
meetmete osas. Milliseks Statistikaameti ning registrite/ametkondade koostöö kujuneb, see on
edasiste läbirääkimiste teema, kuid tulemuseni jõudmine eeldab täiendavate kohustuste
võtmist mõlemal poolel.
Teine mõtteviisi küsimus puudutab registripõhise loendusega seotud halduskoormust ja
kulusid. Kuigi muude võrdsete tingimuste juures on loendus- või statistikaandmete registritest
võtmine vähem kulukas ning andmeesitajatele vähem koormav kui samade andmete statistika
otstarbeks eraldi kogumine, pole praeguse registrisüsteemi loenduse nõuetega vastavusse
viimine sugugi vähe töömahukas ja odav ülesanne.
Kui mingeid registripõhise loenduse või statistika jaoks vajalikke andmeid pole varem
registritesse kogutud või nende kvaliteedile küllaldast tähelepanu pööratud, siis tähendavad
muutused paratamatult registrit pidavate ametkondade jaoks halduskoormuse suurenemist ja
35

See puudutab näiteks elukohaandmete täpsust ja välismaalt Eestisse saabunud isikute teavet (nt haridustase,
perekonnaseis) registrites.
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lisakulu. Registripõhise statistikasüsteemi arendamisel tuleb teadvustada, et üldist kokkuhoidu
pole võimalik saavutada ilma investeeringute ja panuse suurendamiseta konkreetsetes
registrites. Seepärast tuleb leida sobiv kulude katmise mehhanism, mis kindlustaks kulutuste
sihipärasuse ja tõhususe, kuid väldiks samal ajal ametkondliku huvi vastandumist ühiskonna
kui terviku huve teeniva statistika vajadustele.
Kolmas küsimus puudutab registr(eer)i(mis)kultuuri ja -käitumist. Registrid ja registripõhine
statistika ei toimi ilma kodaniketa, kes saavad aru andmete esitamise vajalikkusest ja täidavad
oma kohustusi. Samas on kõnealune aspekt registrite arendamisel seni peaaegu täielikult
tähelepanuta jäänud, registrite arendamist käsitletakse valdavalt infotehnoloogilises või
õiguslikus võtmes.
Registripõhise loenduse teel seisvate keerulisemate sõlmküsimuste (nt elukoha
registreerimine) lahendamine eeldab tähelepanu pööramist ka registr(eer)i(mis)kultuurile ja
-käitumisele. Ühelt poolt tähendab see praegu puuduva käitumusliku teabe regulaarset
kogumist ja analüüsimist ning sel alusel registr(eer)i(mis)kultuuri parandamisele suunatud
meetmete väljatöötamist. Teisalt tähendab see registrite personaalsel tasemel suhtlemist
andmeesitajatega (nii füüsilised kui juriidilised isikud) andmete täielikkuse ja täpsuse
tagamiseks. Sarnaselt halduskoormuse ja kuludega oleks naiivne eeldada, et registrite
andmekvaliteeti on võimalik parandada ilma inimesi ja ettevõtteid tülitamata ning
andmeesituse koormust suurendamata. Samas on küsitav, kas igasugust täiendavate andmete
esitamist (nt ebatäpsete või mittetäielike andmete parandamist) on põhjust käsitleda
andmesubjekti koormuse suurenemisena.
Registr(eer)i(mis)kultuuri parandamine eeldab ka spetsiifilise kodanikuteadlikkuse sihipärast
kasvatamist ja selleteemalist regulaarset suhtekorraldust avalikkusega.
4.3.2. Puuduvate tunnuste registritesse lisamine
REGREL-i metoodikaprojekti üks positiivne tulemus on see, et kohustuslike loendustunnuste
arv, mille kohta registrites teavet ei koguta, on üsna väike. Registritega katmata kohustuslikud
isikutunnused on „amet“, „majandusharu (toimla täpsusega)“ ja „töökoha asukoht (toimla
täpsusega)“.
„Ameti“ puhul võib soovitada selle lülitamist Maksu- ja Tolliameti registrite täiendusena
kavandatava töösuhete alamregistri andmekoosseisu, mis kindlustaks ametiteabe laekumise
kõigi lepingulisse töösuhtesse astuvate isikute kohta. Selle lahenduse puhul fikseeritaks amet
kõigi registrisse kantavate töösuhete puhul koos muu asjakohase põhiteabega (nt töösuhte
laad, algus- ja lõpuaeg, täis- või osaajaga töö jms). Oluline on jälgida, et registri käivitamisel
kantaks sellesse mitte ainult uute, vaid ka varem alanud töösuhete teave. Varem alanud
töösuhete kaetuse kindlustamiseks võiks registri käivitamisele eelnevate ja järgnevate kuude
TSD vormide põhjal iga tööandjaga töösuhtes olevate isikute loendi eeltäita.
Töösuhete registrisse kogutava teabe aktualiseerimist (see puudutab mitte üksnes ametit, vaid
ka teisi samasse registrisse kantavaid muutandmeid) on otstarbekas korraldada sama registri
baasil. Aktualiseerimist on mõeldav teha kahel erineval viisil. Esimene variant on muutuste
regulaarne töösuhete registrisse kandmine vastavalt sellele, kuidas teave (nt pikemaajalises
töösuhtes oleva isiku amet) muutub. Teine variant on andmete perioodiline aktualiseerimine
(kord aastas, nt jaanuaris), mille käigus uuendatakse nende isikute andmed, kellel need on
aasta vältel muutunud. Neist kahest variandist on eelistatav esimene, sest see kindlustaks
andmete pideva aktualiseerituse ning andmeesitamise koormuse hajutamise kalendriaasta
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piires. Esimese variandi puudus on suurem risk, et kindlale kalendriperioodile keskendatud
andmeesituse kohustuse puudumisel võib muutuste registrisse sissekandmine jääda piisava
tähelepanuta. Seda riski aitaks maandada iga kalendriaasta lõpul kõigi aasta vältel töösuhetega
seotud olnud isikute andmete kuvamine tööandjale kinnitamiseks. Ameti andmed on
soovitatav esitada nii tekstiliselt kui kodeeritult Rahvusvahelise Ametite
Standardklassifikaatori kehtiva versiooni kohaselt.
Andmete õigsuse tagamiseks on otstarbekas kuvada tööandja esitatud töösuhteandmed, sh
amet, ka töövõtjale (nt füüsilise isiku tuludeklaratsioonile). Kui töövõtja leiab, et tööandja on
tema kohta esitanud registrisse ebaõiged andmed, tuleb talle anda võimalus neid parandada (nt
laadides üles skaneeritud töösuhtedokumendi). Tehtud parandused läheksid tagasi tööandjale,
kellel oleks kohustus mõistliku aja jooksul aktsepteerida, tagasi lükata või esitada omapoolsed
täiendavad andmed.
Eraldi registripõhised lahendused on vaja välja töötada nende hõivatute rühmade ametiteabe
kogumiseks, kelle teave ei pruugi töösuhteregistrisse sattuda. Sellised rühmad võivad olla nt
FIE-d, (ainult) välismaal töötavad Eesti alalised elanikud, palgata peretöötajad ja
tulundusühistute liikmed. Nende suhteliselt väikesearvuliste rühmade puhul tuleks ametiteabe
kogumiseks püüda kasutada muid toimivaid andmeesituse kanaleid (nt ametiinfo kogumine
füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kaudu).
Ametiteabe esitamisest ja aktualiseerimisest tulenevat andmeesituse koormuse lisandumist ei
tuleks dramatiseerida, sest hõivatud isikute enamikul ei muutu amet töösuhte jooksul üldse
või muutub harva. Ametiteabe registrisse kandmiseks tuleb välja töötada funktsionaalne
(levinuma raamatupidamis- ja personalihaldustarkvaraga ühilduv) infotehnoloogiline
lahendus ning kodeerimis- ja tugiteenus, mis aitab juriidilistel ja füüsilistel isikutel
andmeesituse kohustust võimalikult väikese töökuluga täita. Andmeesituse koormust aitavad
vähendada ka lihtsustused teatud liiki töölepingute puhul (nt töövõtu-, autori-, litsentsi- ja
muude sarnaste lepingute puhul võib kehtestada alampiiri, millest väiksema lepingusumma
puhul võib andmeid esitada lihtsustatud koosluses).
Töökoha asukoha ja majandusharu puhul on probleemiks, et neid andmeid ei koguta
registrites kõikselt toimla täpsusega. Toimlate teave kantakse registritesse vaid väikese osa
juriidiliste isikute kohta, kes tegutsevad spetsiifilistel tegevusaladel. Samuti on probleem, et
registrid sisaldavad reeglina vaid juriidilist aadressi, mis ei pruugi vastata ettevõtte/asutuse
tegelikule tegevuskohale. Hõivatud isikuid pole konkreetse toimlaga võimalik seostada.
Isikute seostamine on võimalik vaid ettevõtte/asutuse tasandil.
Nimetatud kahe loendustunnuse moodustamiseks tuleb võtta toimla asukoht ja tegevusala
(majandusharu) registrite andmekoosseisu ning hakata nende kohta kõigilt juriidilistelt
isikutelt teavet koguma. Otstarbekas on teha seda samades registrites, kuhu praegu kogutakse
juriidiliste isikute põhiandmeid (Äriregister, Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register,
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste register).
Nagu on registrikood juriidilisel isikul, peaks igal toimlal olema unikaalne identifikaator, mis
võib koosneda juriidilise isiku registrikoodist ja kolmekohalisest lisanumbrist ühe juriidilise
isiku toimlate eristamiseks. Loenduse seisukohalt on toimla minimaalselt nõutavad
parameetrid asukoht ja põhitegevusala. Sarnaselt füüsiliste isikute alalise elukohaga tuleks
lähiaadressi täpsusega fikseerida ka toimla asukoht vastavalt ADS standardile (ADS
standardile vastavuse nõuet tuleb hakata rakendama juriidiliste isikute ametlike aadresside
puhul). Neil puhkudel, kui toimla asub väljaspool Eestit, tuleb selle märkimiseks kasutada
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ADS süsteemi aadressistandardi asemel riikide klassifikaatorit, millele võib lisada toimla
täpse aadressi välisriigis. Renditööjõu vahendamisega tegelevad ettevõtted peaksid pidama
arvestust ja registreerima vähemalt riigi, kuhu töötajaid välja renditakse. Toimla
põhitegevusala on soovitatav esitada nii tekstiliselt kui kodeeritult Eesti Majanduse
Tegevusealade Klassifikaatori (EMTAK) järgi.
Sarnaselt ametiga võib toimlate teavet aktualiseerida kahel erineval moel. Esimene variant on
toimlate andmete regulaarne registrisse kandmine vastavalt sellele, kuidas toimlate koosseis
muutub. Teine variant on andmete perioodiline aktualiseerimine (nt kord aastas). Variantidest
on eelistatud esimene, sest võimaldab kindlustada andmete pideva aktualiseerituse ja hajutab
andmeesitamise koormuse kalendriaasta piires.
Loendustunnuse moodustamiseks ei piisa üksnes toimlate nõuetekohasest fikseerimisest.
Lisaks on tarvis, et kõik hõivatud isikud oleksid seotud vähemalt ühe toimlaga. Kuna
isikujärgne teave hõive kohta laekub Maksu- ja Tolliameti registritesse, oleks kõige
otstarbekam siduda isikud toimlatega nende registrite baasil. Sellise lahenduse puhul
fikseeritaks toimla kõigi registrisse kantavate töösuhete puhul koos töösuhet puudutava
põhiteabega (nt töösuhte laad, algus- ja lõpuaeg, täis- või osaajaga töö, amet jms). Andmete
registrisse kandmise ja aktualiseerimise laad võiks järgida põhijoontes samu protseduure nagu
eespool kirjeldatud ameti puhul. Eraldi reeglid tuleb välja töötada mobiilse töökohaga isikute
(nt kaugsõiduautojuhid, meremehed, ehitajad) ja kodustöötajate toimla määratlemiseks.
Esimesel pilgul võib tunduda, et majandusharu ja töökoha asukoha andmete toimla tasemel
registritesse kogumine suurendaks hüppeliselt andmeesitajate koormust. REGREL-i projekti
raames tehtud analüüs selliseks kartuseks siiski alust ei anna, sest enamikul juhtudel on
asutusel/ettevõttel vaid üks toimla (2010. aastal töötas vaid 11,4% hõivatutest
ettevõtte/asutuse põhiasukohast erineval aadressil). Seega umbes 90% jaoks piirdub nende
andmete toimla täpsusega registreerimise lisakoormus vaid faktiga, et asutusel on üks
tegevuskoht registris äramärkimisega, ning toimla ADS-ühilduva tegeliku aadressi ühekordse
registrisse lisamisega.
4.3.3. Alalise elukoha andmete täpsuse parandamine
REGREL-i metoodikaprojekti analüüsid kinnitasid veelkord, et kõige suurem takistus
registripõhise loenduse teel on elukohaandmete ebatäpsus RR-is. Neist sõltub lisaks alalisele
elukohale kõigi leibkonna- ja perekonnatunnuste ning isikuvaates ka kõigi eluruumitunnuste
täpsus (kui isiku registreeritud elukoht on vale, siis seotakse temaga vale eluruumi andmed).
Seega kokku moonutab alalise elukoha andmete ebatäpsus tõsiselt rohkem kui pooli
loendustunnustest.
Sel taustal on hämmastav, et selle pikki aastaid teada oleva probleemiga ei ole püütud midagi
tõsist ette võtta. Kuna samas ei peeta olukorda ka normaalseks ja probleemi olemasolu
reeglina tunnistatakse, siis peavad tegevusetusel olema reaalsed ja küllalt sügavad põhjused.
Kuna spetsiaalseid uurimusi probleemi taju kohta tehtud pole, võib ainult spekuleerida, et üks
põhjus on veendumus, mille kohaselt on tegelik elukoht inimese isiklik asi ning selle järele
„nuhkimine“ on kvalifitseeritav eraelu riivena.36 Teine oluline põhjus on ilmselt arvamus, et
demokraatlikus ühiskonnas puuduvad riigil reaalsed võimalused elukoha registreerimise
distsipliini märkimisväärseks parandamiseks. Kolmas põhjus võib olla omavalitsuste püüdlus
36

Niisugust hoiakut on muuhulgas aidanud kultiveerida Saksamaa õigussüsteemi valimine Eesti õiguse oluliseks
eeskujuks, millele sekundeerivad Nõukogude Liidu ajast pärit traumaatilised kogemused sissekirjutusega.
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hoida oma hingekirjas võimalikult suurt elanike arvu, hoolimata sellest, kas kõik
registrijärgsed inimesed ka tegelikult omavalitsuses elavad. Selline põhjuste põiming on
teinud elukoha registreerimisest omamoodi Pandora laeka, mille kaant poliitikud ega
tippametnikud hea meelega kergitada ei sooviks.
Selles seisus võiks elukohaandmete probleemiga tegelemist alustada põhjalikumast
eriuuringust, mis erinevalt REGREL-i projekti raames tehtud analüüsidest keskenduks
ebatäpse elukohateabega isikute registreerimiskäitumisele. Uuringu abil vajaksid muuhulgas
selgitamist järgmised küsimused: i) millist rolli mängib tegelikkusele mittevastava elukoha
registreerimisel isiku teadlik valik (nt soov kasutada mingeid elukohaga seotud eeliseid), ii)
kui sageli jääb elukohateate esitamine mugavuse või teadmatuse taha, iii) milliste takistustega
inimesed elukoha registreerimisel kokku puutuvad (nt üürileandja ei soovi üürnikke sisse
registreerida). Uuringu raames oleks vaja samuti selgitada, kui usaldusväärseks st
tegelikkusele vastavaks võib registri- ja loendusaadressi lahknevuse korral viimast pidada.
(REGREL-i metoodikaprojekti raames tehtud võrdlused lähtusid eeldusest, et loenduse
elukoha ja RR-i elukoha lahknevuse puhul on registrijärgne elukoht automaatselt
tegelikkusele mittevastav). Eraldi analüüsimist vajaks registripõhise elukoha kokkulangevus
loendusel märgitud teise elukohaga.
Soovitada võib ka elukohaandmete täpsuse regulaarse seire sisseseadmist, eesmärgiga jälgida
elukoha registreerimiskäitumises toimuvaid muutusi. Seire muutub eriti vajalikuks juhul, kui
elukohateabe täpsuse parandamist hakatakse riigis eesmärgistama. Üks võimalus oleks rajada
seire Statistikaameti korraldatavatele riigiuuringutele, lisades neile selleks vajalikud
elemendid (tegeliku ja registreeritud elukoha lahknevuse asjaolusid puudutavad küsimused,
tegevusrutiinid puuduliku aadressiteabe tõttu mittevastanute leidmiseks lähisugulaste kaudu
jms). Võimalik, et seda tööd tuleks teha mitme asutuse (nt SA, SIM ja KOV-id) ühisjõul.
Selle eeldus on ka registriandmete täpsuse teema tõstmine riigis senisest olulisemale kohale
(nt ühe osana e-riigi arendamisest).37
Kui eeldada, et osa tegelikke elukohavahetusi jääb RR-is registreerimata mugavuse, mitte
inimeste huvidest lähtuva teadliku käitumise tõttu, siis oleks võimalik elukohaandmete täpsust
suurendada, pakkudes selleks senisest rohkem võimalusi. Samm selles vallas astuti
Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadusega 2011. aastal.
Otstarbekas oleks analüüsida avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute praktikat
seadusemuutusest möödunud aja vältel (kui sageli menetluse käigus elukohaandmete või
sideandmete erinevusi tuvastatakse, kui paljudel juhtudel järgneb elukohateate esitamine ja
elukoha andmete muutmine RR-is). Kui seadusemuudatus on aidanud kaasa elukohaandmete
täpsustamisele, tuleks otsida võimalusi vastava praktika laiendamiseks. Elukohaandmete
täpsustamist võiks kaaluda muuhulgas isikut tõendavate dokumentide uuendamisel,
perekonnaseisukannete tegemisel (abiellumine, lapse sünd, lahutus), füüsilise isiku
tuludeklaratsiooni täitmisel, sotsiaalteenuste osutamisel jms menetluste käigus. Oleks
otstarbekas, et kolmanda taseme õppeasutused pakuksid oma õppeinfosüsteemide kaudu
õppijatele regulaarselt elukohaandmete aktualiseerimise võimalust. Samuti oleks RR-i ja
EHIS-e teavet ristkasutades võimalik saata kolmanda taseme õppuritele nii õpingute ajal kui
pärast lõpetamist meeldetuletusi elukohaandmete aktualiseerimiseks.
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SA on väljendanud seisukohta, et taoline koostöö poleks mõeldav, kuna Statistikaamet ei tohi edastada
küsitluse käigus kogutud teavet teistele asutustele. Aruande koostajate hinnangul on see takistus mõnevõrra
ülehinnatud, sest isikute otsimiseks ei pea SA teistele asutustele edastama nende isikute kohta küsitluste käigus
hangitud spetsiifilist teavet.
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Soovitatav on selgitada võimalusi registrite ristkasutuse abil RR-i elukohaandmete
kontrollimiseks ja täpsustamiseks. Selleks tuleks teha eraldi teostuvusuuring, mis i) määratleb
registrite kirjeldatud eesmärgil ristkasutuse viisid ja ii) testib nende rakendatavust
valimipõhiselt. Registrite ristkasutuse näiteks võib tuua EHIS-e õpinguandmete ja RR-is
sisalduvate elukohaandmete võrdluse, mis aitaks tuvastada kolmanda taseme õppureid, kes on
õpingute tõttu tõenäoliselt elukohta vahetanud, kuid jätnud elukohateate esitamata. Teise
näitena võib tuua olukorra, kus alaealine laps on registreeritud (hooldusõigust omavast) emast
erineval aadressil. Kolmandaks näiteks võib tuua isiku kohta olulistes põhiregistrites
„tegevuste“ pikaajalise puudumise, mis viitab võimalusele, et isik on Eestist välismaale
lahkunud. Protseduuri rakendatavuse testimine tähendaks vastavatesse rühmadesse kuuluvate
isikute valimipõhist küsitlemist. Intervjuu käigus selgitataks välja isikute registreeritud ja
tegelik elukoht ja kui need kokku ei lange, siis lahknevuse põhjused ning isiku valmisolek ja
võimalused oma registreeritud elukoht tegeliku elukohaga kooskõlla viia.
Eraldi korraldusliku probleemina vajab elukoha puhul lahendamist institutsioonides viibiva
rahvastiku elukoha registrites kajastamine. Praegu on Vanglate infosüsteemi ja
Kaitseväekohuslaste registri kaudu suhteliselt hästi lahendatud kinnipeetavate ja ajateenijate
registripõhine kajastamine. Sobiv lahendus tuleb leida ka isikute hoolekandeasutustes ja
eestkosteasutustes viibimist kajastava teabe kogumiseks. Üks variant võib olla
Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevate registrite arendamine viisil, et need koondaks kogu
riigi kohta teavet kõigi hoolekande- ja eestkosteasutustes viibivate isikute kohta.
Andmeesitajad peaksid olema asutused, kellel on kohustus teha registrisse kandeid kõigi
vastuvõetud ja lahkunud isikute kohta, sõltumata institutsioonis viibimisega seotud kulude
katmise viisist, asutuse omandivormist, asutuses viibimise kestusest jms.
Kaaluda võiks elukohateabe kandmist RR-i vähemalt nendel juhtudel, kui institutsioonis
viibimine on pikaajaline (nt kestusega üle 12 kuu või tähtajatu). Kuna riik kasutab
Rahvastikuregistrit isikuga kontakteerumisel põhiregistrina, aitaks selline lahendus parandada
ka RR-i funktsionaalsust. Vajadusel võib institutsionaalse elukoha teavet RR-s „tavaaadressist“ eraldi hoida.
Üks moodus elukohaandmete täpsust parandada on vähendada registreerimise sõltuvust
elukohta vahetavast isikust neil juhtudel, kus selleks leidub mingi alternatiivne võimalus.
Õppurite kui elukoha registreerimise seisukohalt ühe kõige probleemsema rühma puhul võiks
alternatiiv olla ühiselamutes elavate isikute elukoha registreerimise delegeerimine ühiselamu
valdajatele. Praeguse korralduse kohaselt sõlmivad valdajad ühiselamutes elavate isikutega
üürilepingud, kuid elukoha registreerimine sõltub sellest, kas konkreetne isik esitab
elukohateate või mitte. Kui delegeerida see kohustus ühiselamu valdajale, saavad
registreeritud kõik ühiselamutes toimuvad elukohavahetused. Aluse selleks annaks
ühiselamute käsitlemine majutusruumina. Vajadusel võib sel viisil registreeritud elukohta
RR-is „tava-aadressist“ eraldi hoida.
Arvult väike, kuid registripõhiselt väga raskesti kajastatav kontingent on kodutud. Kodutute
kajastamiseks tuleks kaaluda varjupaigaregistri loomist, mis koondaks kogu riigi kohta teavet
kõigi kodutute varjupaikades majutusteenust kasutanud isikute kohta. Varjupaigas
registreerimisel tuleks muuhulgas kontrollida iga kodutu registrijärgset elukohta ning kui see
enam ei kehti, esitada varjupaigatöötaja abiga elukohateade, mis fikseeriks kodutu elukoha
eristaatusena. Kuivõrd kodutuse näol on tegemist väga tõsise sotsiaalse probleemiga, oleks
vastava teabe ühtlustatud põhimõttel kogumine väärtustatud mitte ainult loenduse ja
registripõhise statistika seisukohalt, vaid veel enam kodutusest ülevaate saamiseks ning nende
tõhusamaks abistamiseks.
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Toodud soovitused olid mõeldud registreeritud elukoha täpsuse riigisiseseks parandamiseks.
Dokumenteerimata väljarände probleemiga aitaks toime tulla andmevahetuse laiendamine
välisriikide rahvastikuregistritega. 2004. aastal seati sisse regulaarne teabevahetus Eesti ja
Soome rahvastikuregistrite vahel, mis on märgatavalt parandanud kahe riigi vahel toimuvate
elukohavahetuste arvestust. Soovitatav on laiendada samalaadset praktikat peale Soome ka
teistele riikidele. Esimeses järjekorras tuleks keskenduda nüüdisaegseid registrisüsteeme
omavatele Põhjamaadele, kuid jõupingutusi tuleks arendada ka teiste riikide suhtes, kellega
Eestil on suuremad rändevood. Suurelt mõeldes ei oleks sugugi ülearune teema tõstatamine
Euroopa Liidu tasemel.
Uudsetest tehnoloogilistest lahendustest võiks välisrände puhul kaaluda e-teenustel
põhinevate positsioneerimislahenduste kasutamisvõimaluste selgitamist. Rahvastiku
ruumilise, sh piiriülese liikumise kaardistamiseks on Eesti inimgeograafid traditsiooniliste
meetodite kõrval juba aastaid edukalt rakendanud mobiiltelefoni asukohal põhinevat
positsioneerimislahendust. Pikemaajalise rände puhul võivad aga mobiilpositsioneerimise
võimalused olla piiratud, sest inimestel on otstarbekas lülituda ümber asukohakohamaa
teenuste kasutamisele. Uurimist vääriv alternatiiv võiks olla IP-aadressi põhine
positsioneerimine, mis kasutaks ära isikutuvastust rakendavate e-teenuste (e-riigi ja/või
pankade teenused) klientide IP-aadresside teavet. Näiteks kui isik on konkreetsel
kalendriaastal oma pangakonto või e-riigi külastustest teinud 90% mõne välisriigi IPaadressidelt, siis võib oletada, et see isik on veetnud suurema osa aastast Eestist väljaspool.
IP-aadresside põhise lahenduse võimaluste selgitamiseks võiks teha teostuvusuuringu.
Niisugusest lahendusest võiks kasu tõusta eriti nooremate inimeste puhul, kelle
elukohaandmete täpsus jätab REGREL-i metoodikaprojekti analüüside kohaselt kõige rohkem
soovida.
4.3.4. Arhiiviandmete registritesse kandmine
Mitme registripõhiselt moodustatud loendustunnuse (nt „perekonnaseis“, „leibkonnaliikmete
vahelised suhted“, „välismaal elamine ja riiki saabumise aasta“, „haridustase“) puhul oli
tunnuse ebapiisava vastamismäära põhjus varem toimunud sündmuste teabe puudumine
registris.
Osaliselt on see probleem lahendatav arhiivides oleva materjali registritesse kandmise teel.
RR-i puhul on seda tööd Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna algatusel tehtud
alates 2000. a-te algupoolest. Eesmärk on perekonnaseisutoimingute kogu 1926. a reformi
järgse materjali elektroonsele kujule viimine ja isikupõhine RR-iga liidendamine. Praegu
ollakse arhiivsete sünni-, abielu-, lahutus- ja surmadokumentide registrisse kandmisega jõutud
umbes poole peale (Pungas 2010). Registripõhise rahvaloenduse ja statistika huvides tuleks
loendustunnuste „perekonnaseis“ ja „leibkonnaliikmete vahelised suhted“ moodustamiseks
leida täiendavaid vahendeid, sest praeguste võimaluste piires ja sama tempoga jätkates ei
jõuta 2021. aastaks kindlasti valmis.
Seda algatust tunnustades tuleb kriitika korras märkida, et arhiivsetelt
perekonnaseisudokumentidelt andmete registrisse kandmisel on Siseministeerium lähtunud
ametkondlikest vajadustest ning jätnud kõrvale mitmed statistika seisukohast olulised
tunnused. Registripõhise loenduse kontekstis on probleemiks Siseministeeriumi otsus jätta
ema elukoht registrisse kandmata, sest rahvusvaheliste loendussoovituste kohaselt tuleks
sünnikoha määratlemisel lähtuda lapse ema elukohast, mitte lapse ilmaletuleku kohast. Kui
arhiivsete perekonnaseisuaktide sisestamiseks eraldatakse Siseministeeriumile täiendavaid
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vahendeid, võiks sellega kaasas käia kohustus kanda dokumentidelt registrisse ka n-ö
statistilised andmed.
Registripõhise loenduse tunnustest, mille moodustamise võimalused on praegu piiratud, oleks
arhiivse materjali registrisse kandmisest abi haridustaseme puhul. Koolide varasemate
lõputunnistuste registrisse kandmine võimaldaks saavutada EHIS-e andmetega täpsuselt
võrreldava dokumendipõhise haridusteabe kuni 80% Eesti elanike kohta. Erinevalt
Siseministeeriumist pole Haridus- ja Teadusministeerium niisugust lähenemist vajalikuks
pidanud, tuues põhjenduseks, et arhiivides puudub teave väljaspool Eestit omandatud hariduse
kohta. See põhjendus on küll õige, kuid siiski vaid osaline, sest täpselt sama piirang kehtib ka
arhiivsete perekonnaseisudokumentide puhul, mida ometi digiteeritakse. Arhiiviteabe
kasutamisele alternatiivset lahendust haridustunnuse moodustamiseks on käsitletud allpool.
Eluruumiga seonduvate tunnuste puhul oleks arhiivse materjali registrisse kandmisest abi
registrist puuduvate vanade hoonete puhul ja eluruumi ehitusaja puhul. Kui täiendav analüüs
võrdlusesREL2011 täpsustab, mis ajaperioodi jäävad EHR-is leidmata hooned ning juhul, kui
tegemist on valdavalt vanemate hoonetega, tasub hooneregistri arhiivse materjali alusel need
andmed digiteerida. EHR-is on teadmata 32% hoonete ehitusaeg, mis puudutab peamiselt
ehitisi enne 1990. aastaid. Omaaegsetes hooneregistri toimikutes peaksid need andmed aga
olemas olema, kuid sarnaselt Haridus- ja Teadusministeeriumiga pole Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium arhiivsete toimikute teabe digiteerimist oluliseks pidanud.
Kui eluruumiga seonduvate muude tehniliste tunnuste puhul oleks arhiivse materjali
digiteerimine oluline vaid hoone/eluruumi ajaloolise arengu seisukohalt, siis aja märkimisel
on arhiivne materjal alati eelistatum ütluspõhisest. Viimane on oluliselt rohkem mõjutatud
inimfaktorist (mälu, mobiilsus, dokumentide kadumine).
Elukohaga seonduvate probleemsete loendustunnuste – „välismaal elamine ja riiki saabumise
aasta“, „eelmine elukoht ja praegusesse elukohta saabumise aasta“ – moodustamiseks pole
arhiividest abi, sest elukohavahetuste arhiivne andmestik (Nõukogude Liidu aegsed
sissekirjutuslehed) pole säilinud. Ka nende puhul on võimalikud lahendused olemas, kuid
neist tuleb juttu hiljem.
4.3.5. Leibkonnaliikmetevaheliste seoste kajastamine Rahvastikuregistris
Rahvusvaheline loendusstandard näeb ette leibkondi ja nende koosseisus olevaid
tuumperekondi iseloomustava seitsme tunnuse moodustamist. REGREL-i metoodikaprojekti
raames tehtud analüüs näitas samas, et mitte ükski register ei kogu Eestis kõikset teavet
leibkondade ja perekondade kohta. Sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva Sotsiaaltoetuste ja
-teenuste andmeregistri (STAR) registrite andmekoosseisu leibkonnateave küll kuulub, kuid
seda kogutakse vaid väikese osa isikute kohta, kes taotlevad kohalikelt omavalitsustelt teatud
tüüpi sotsiaaltoetusi.
Samas sisaldab RR enamikku informatsioonist (alaline elukoht, seosed abikaasade vahel ning
laste ja vanemate vahel), mida läheb vaja registripõhiste leibkonna- ja perekonnatunnuste
moodustamiseks. See asjaolu vähendab oluliselt soovitatud täienduse elluviimise kulukust,
sest 85–90% ulatuses piirdub muudatus registri suhteliselt lihtsa infotehnoloogilise täiendus.
Lisateavet oleks tarvis hinnanguliselt mitte enam kui 10–15% isikute kohta. Lisateabe vajadus
võib tegelikkuses kujuneda veelgi väiksemaks, sest RR-is on võimalik peale abikaasade ning
laste ja vanemate vaheliste suhete määratleda ka mõnevõrra kaugemaid sugulussuhteid (nt
lapselaps-vanavanem). Nimetatud kaalutlustel oleks otstarbekas RR-i andmekoosseisu
täiendada, lisades sinna eluruumipõhised leibkonna liikmete vahelised seosed.
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Konkreetsemalt tuleb RR-is luua uued tunnused, mis iseloomustavad ühes eluruumis ehk
eluruumipõhises leibkonnas elavate isikute vahelisi seoseid (abikaasa, laps, vanem, õde-vend,
lapselaps, vanavanem, muu sugulane, mittesugulane). Nagu eespool mainitud, on võimalik
vähemalt 85–90% seostest tuletatada RR-is juba praegu olevast teabest. Tarviliku lisateabe
hankimine on soovitatav ühitada elukohateadete esitamisega: uude elukohta registreerides
tuleks isikul määratleda oma seos samal elamispinnal elavate ja/või koos temaga sinna
asuvate isikutega. Kuna enamik isikute seostest on võimalik registriinfo alusel eeltäita,
kujuneb reaalse andmeesituse koormus suhteliselt väikeseks. Andmeid tuleb esitada vaid neil
juhtudel, mil registriandmete põhjal pole võimalik samas eluruumis elavate isikute seost
üheselt määratleda. Nende puhul, kes elukohta ei vaheta, võib vajaminevat täiendteavet
koguda isikudokumentide vahetuse või perekonnaseisutoimingute käigus. Täiendandmete
kogumise kirjeldatud viis – ühitamine elukohavahetuste, isikudokumentide vahetuse või
perekonnaseisutoimingutega – võimaldab andmete kogumist hajutada.
Eesti puhul on kirjeldatud täienduse pooltargumendiks asjaolu, et Euroopa riikide taustal
iseloomustab Eestit uute perevormide silmapaistvalt ulatuslik levik. Selle tunnistuseks on
väljaspool registreeritud abielu (peamiselt vabaabielus) sündinud laste osatähtsus. Eesti
kogurahvastikus on see viimastel aastatel küündinud 59%- ni, mis tähendab Islandi järel teist
kohta Euroopas. Statistika ja andmekorraldus peaksid prioriteete seades neid arenguid
arvestama. Täpne teave leibkondade koosseisu kohta ei ole vajalik üksnes rahvastikuarengu
kirjeldamiseks, vaid ka mitmesuguste praktiliste ülesannete lahendamiseks (nt sotsiaaltoetuste
maksmisel tuleb sageli peale isiku kohta käiva teabe arvestada ka leibkonna suurust ja
koosseisu). Seetõttu oleks soovitatav, et isikute kohta teavet koondav RR pakuks tulevikus
teavet ka isikutest moodustuvate perekondade ja leibkondade kohta.
4.3.6. Välismaalt saabuvate isikute teabe registritesse kandmise parandamine
Mitme loendustunnuse (perekonnaseis, haridustase, leibkonna- ja perekonnatunnuste aluseks
olev teave laste ja vanemate kohta) puhul tõi analüüs välja probleeme välismaalt saabuvate
isikute teabe registrisse kandmisega. Näiteks perekonnaseis oli RR-i kandmata ligikaudu
pooltel Eestis suuremaarvuliselt esindatud Euroopa Liidu riikide kodanikel (Soome 58%,
Rootsi 55%, Suurbritannia 53% jt).
Andmete saamiseks tuleb Eestisse välismaalt elama asuvate isikute puhul registriprotseduure
täiustada ja sätestada puudujäävate andmete (perekonnaseis, haridustase, leibkonna- ja
perekonnatunnuste aluseks olev teave laste ja vanemate kohta, nimekiri nõuab täiendamist)
teatud mõistliku aja jooksul esitamise kohustus. Elamisloa alusel Eestisse saabujatel peaks
vajalike andemete esitamine olema elamisloa saamise tingimus ja esitatud andmed peaksid
jõudma RR-i. Selliste andmete puhul, mida kantakse registritesse ainult dokumentide alusel,
peaks see nõue laienema ka välismaalastele, kuid kindlalt piiritletud erijuhtudel võiks seda
asendada isikupoolne kinnitus. Vähendamaks sõltuvust andmete esituskohustuse täitmisest,
võiks vähemalt Euroopa Liidu riikide puhul otsida võimalusi (koostöös Sise- ja
Välisministeeriumiga) vastavate andmete saamiseks järelpärimise korras sisserändaja
päritolumaa pädevatelt ametiasutustelt. Mõistetavalt peab riik kontrollima andmeesituse
kohustuse täitmist ning rakendama selle eirajate suhtes vajadusel mõjusaid sanktsioone.
Võrreldes paljude teiste registripõhise loenduse teekaarti kuuluvate ülesannetega, on
esmakordselt riiki saabuvate välismaalaste kohta teabe kogumine suhteliselt mõõduka

144

töömahuga ülesanne.38 Selle tõttu ei peaks olema üle jõu käiv saabuvatelt isikutelt ka
dokumendipõhiste andmete saamine ja selle kohustuse täitmise tõhus järelvalve.
4.3.7. Varem riiki saabunute registriteabe täiendamine
REGREL-i analüüsi kohaselt on registriandmete kvaliteet keskmisest halvem välismaal
sündinud isikutel, kes on Eestisse saabunud enne RR-i loomist. Uute saabujatega võrreldes on
neilt andmete (perekonnaseis, haridustase, leibkonna- ja perekonnatunnuste aluseks olev teave
laste ja vanemate kohta, Eestisse saabumise aasta) hankimine keerukam. Varem saabunute
puhul ei ole võimalik teabe kogumist ühitada esmakordse elamisloa taotlemise või
elukohateate esitamisega ning see nõuab eraldi protseduuri.
Et neid inimesi vähem tülitada ning andmeesituse koormust pikema perioodi peale hajutada,
võiks registriandmete täiendamise ühitada isikudokumentide vahetusega või juhtumitega, kus
isik mõnel muul põhjusel perekonnaseisuametniku või registritöötaja poole pöördub. Ka
logistiliselt on selline protseduuride ühendamine mõistlik, sest isikudokumentide uuendamine
nõuab reeglina kahte kontakti ametiasutusega. Esiteks pöördub isik ametiasutuse poole
menetluse algatamiseks ning teist korda uue isikudokumendi kättesaamiseks. Niisuguse
kaheastmelisuse puhul saab isikut esimesel pöördumisel teavitada, milliseid täiendavaid
andmeid ja/või dokumente temalt oodatakse ning teisel ametiasutusse pöördumisel saab isik
vajaliku teabe/dokumendid esitada. Selline ühitatud korraldus säästaks isikuid ametiasutusega
täiendavast suhtlemisest ja ajakulust.
Arvestades isikut tõendavate dokumentide kehtivusaega, peaks selline korraldus võimaldama
suurema osa välismaal sündinud ja varem riiki saabunud isikute puuduvast teabest viie aasta
jooksul registritesse kanda. Selliste andmete puhul, mida kantakse registritesse ainult
dokumentide alusel, peaks dokumentide esitamise nõue laienema ka varem riiki saabunud
välismaalastele, kuid kindlalt piiritletud erijuhtudel võiks seda asendada isikupoolne kirjalik
kinnitus. Isikutega, kelle registriandmeid ei õnnestunud kirjeldatud protseduuriga täiendada,
tuleb tegelda üleminekuperioodi lõppedes eraldi. Selleks võib võib kaaluda andmete
täiendamiseks isikute registritöötaja juurde kutsumist vms. Andmete esitamise alternatiivne
moodus peaks olema vastava e-teenuse kasutamine vajadusel koos dokumentide
üleslaadimisega. Eeldatavasti läheb sellist lisaprotseduuri vaja suhteliselt vähestel juhtudel,
sest ilma kehtiva isikudokumendita elasEestis pikaajaliselt 2011. aastal kokku 192 131
välismaal sündinud isikut. Kui hajutada nende registriandmete täiendamine kuuele
kalendriaastale, siis tuleks igal aastal tegelda veidi enam kui 32 000 inimese andmetega.
Arvestades, et täiendamist ei vaja kaugeltki kõigi välismaalt saabunute registriandmed, ei ole
selle ülesandega seonduv halduskoormuse suurenemine dramaatiline.
Samal põhimõttel – ühitatult isikudokumentide vahetusega – oleks mõeldav täiendada ka
Eestis sündinud isikute registriandmeid.
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Ajavahemikus 2000–2012 saabus Eestisse keskmiselt veidi enam kui 2200 inimest aastas, kellest 35–40%
moodustavad tagasirändajad. Seega perioodi 2000–2012 keskmisena tähendaks see tegelemist korrektsete
registriandmete kogumisega umbes 1300-lt inimeselt aastas. Isegi kui see arv oleks 2–3 korda suurem, piirduks
Eesti ametiasutuste sellekohane päevakoormus keskmiselt 15–20 inimese andmete kogumisega. Peale selle tuleb
arvestada, et kuna neilt inimestelt on vaja koguda vaid teatud täiendandmeid, on lisanduv koormus suhteliselt
väike.

145

4.3.8. Eluruumiandmetega seotud arendused ja analüüsid
Ehitisregistris on tarvis välja töötada lahendused, mis tagaksid registri kaetuse ja
aktualiseerituse. Kaetuse puhul on võtmeküsimus EHR-i sünkroniseerimine ADS-süsteemiga
EHR-i kavandatud arenduse käigus, mis looks mehhanismi praegu EHR-ist puuduvate
hoonete/eluruumide sinna kandmiseks ja mitte-eksisteerivate hoonete/eluruumide
eemaldamiseks. Süsteemid peaksid olema ankurdatud Maa-ameti aerofotode programmiga,
mille käigus pildistatakse kogu Eesti territooriumi nelja-aastase tsükliga. Aerofotodelt on
tuvastatav tsükli jooksul toiminud hoonete lisandumine ja kadumine (hävimine, lammutamine
jms), mis on KOV-ide jaoks signaal uute aadresside loomiseks ja mitte-eksisteerivate hoonete
aadresside eemaldamiseks.
Kui EHR oleks ADS-süsteemiga sünkroniseeritud, siis kanduksid ADS-süsteemis toimuvad
muutused automaatselt EHR-i poolele, kus nendega oleks võimalik edasi tegelda. REGREL-i
projekti raames soovitati anda KOV-i töötajatele võimalus luua ADS-süsteemist saabunud
info alusel EHR-is uusi objekte, sõltumata selle omaniku/valdaja tahteavaldusest. EHR-i
kantaks selliste objektide kohta esialgu osaline teave (sh ruumiandmed, hoone tüüp, eeldatav
kasutusotstarve jms). Selline osalise teabega registrikanne peaks olema signaal, mis kohustab
omanikku/valdajat teatud aja vältel esitama registrile objekti kohta täieliku informatsiooni.
Probleemi lahendamine eeldab omanikele/valdajatele registreerimisega seotud kohustuste
panemist, kuid kohustuste täitmiseks tuleb kehtestada mõistlikud tähtajad ja tugiteenused
(koostöös erasektoriga). See võib tähendada ka täiendavate ressursside eraldamist EHR-ile
ja/või KOV-idele.
Samuti on EHR-is vaja ellu viia andmekvaliteedi projektid, mis identifitseeriksid registris
puuduliku ja vastuolulise teabega objektid (sh topeltobjektid). Probleemide kõrvaldamine
võib teatud juhtudel nõuda omanike/valdajate poole pöördumist, mille tarbeks tuleb EHR-ile
ja/või KOV-idele ette näha täiendavad ressursid. Kvaliteediprojektide lõppedes võib osutuda
otstarbekaks, et omanikud/valdajad vaatavad registriandmed õigsuse ja aktualiseerituse
kontrolliks kõikselt üle, kasutades selleks maksimaalselt e-riigi võimalusi. Selline soovitus
tekitab halduskoormuse suurendamise tõttu mõistetavalt vastuseisu. Tuleb aga meenutada, et
ka eeskujuriikides pole registrisüsteemi arendamisel läbi saadud ilma suurte üleriigiliste
kampaaniateta. Näiteks Rootsi 2011. a registripõhise rahvaloenduse eel viisid sealne Maaamet, Maksuamet ja Statistikaamet ellu ühise suuroperatsiooni, mille käigus omistati kõigile
eluruumidele indentifikatsioonitunnused (enne seda olid isikud registrites identifitseeritavad
vaid hoone täpsusega). Numbrite omistamiseks kontakteerusid ametiasutused septembrist
2010 märtsini 2011 kõigi eluruumide omanike ja elanikega (Statistics Sweden 2010). Soomes
toimis kuni 1989. a-ni süsteem (domicile registration), kus eluruumide omanikel lasus
kohustus esitada iga kalendriaasta algul RR-ile eluruumides elavate isikute nimekirjad.
Eluaseme korralduse, eluruumi tüübi täpsustamiseks on oluline täpsustada teavet
ühiseluruumides elavate tavaleibkondade ja asutusleibkondade kohta. Kui ADS-süsteemist
võetakse üle ühiselamutüüpi elamud koos tubade eristamisega hoone osa tasemel, saab EHR
ja RR seose alusel tavaleibkondi eristada. Asutusleibkondade (2000. a loenduse andmetel elas
asutusleibkondades umbes 1% rahvastikust), muudes elamuüksustes elavate leibkondade ning
kodutute eluruumiga seostamine eeldab mitme registri andmekoosseisu täiendamist (SKAIS,
STAR) või uute registrite loomist (nn varjupaigaregister) sarnaselt nt kinnipeetute registriga
(VANGIS/KIR). Asutusleibkondade puhul üha tavapärasemaks muutuv tavaeluruumi tüüpi
elamutes elamine nõuab tulevikus ka nende elutingimuste täpsemat kirjeldamist ja võiks olla
arvestatud juba 2020. a loendusringi ettevalmistustöödes.
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Eluruumi kasutamise aluse ja omandisuhte tegelikkusele vastavaks viimisel on oluline kõigis
seotud registrites sarnaselt eelpool kirjeldatuga EHR-i suhtes eluruumide tasemel
sünkroniseeritus ADS-iga. KR-i andmetega seostades alahinnati oluliselt tegelikku omanike
ringi, mis nõuab täiendavate analüüside teostamist, et täpsemalt selgitada probleemikohti.
KR-is on tuvastatud surnud omanike probleem, mis tuleks lahendada pärimistehingu
tegemisel kohustusliku muutuskandena KR-i. Teine probleem võib seonduda 30% hoonetega,
kus kas EHR-is või KR-is puudub korteriomanditeks lahutamine mitme kaasomaniku puhul.
Taoline olukord nõuaks igal kaasomanikul/valdajal võimalust kõigis aadressiobjektiga seotud
registrites luua omaette aadressiobjekt.
Samade tunnuste registripõhise moodustamise takistus on üürisuhete kohta teabe puudumine
registritest. Üürisuhete legaliseerimine annaks ilmselt olulise panuse alalise elukohaga seotud
teabe paranemisse, kuid on seotud poliitilise otsusega, kas sedalaadi lepingud ka vabastada
lisanduvatest maksudest (u 14% elanikest on üürnikud). Kui seda teed otsustatakse käia, siis
võib elukohateatisele lisada ütluspõhise andmevälja. Andmeväljal saaks täpsustada, mis alusel
antud eluruumi kasutatakse: kas omanikuna, renti makstes või tasuta kasutades
(kommunaalmaksete eest). Andmevälju saaks alati kontrollida, kui isik puutub kokku
registritöötajaga (nagu isikutunnuste ajakohastamisel soovitatud isikut tõendavate
dokumentide uuendamine vmt).
Eluruumi tehniliste andmete puhul tuvastati analüüside käigus, et vastavusmäär
küsitlusuuringutega on madal. Taoline olukord võib viidata olukorrale, kus EHR-is on
vananenud teave. EHR-i puhul tuleks kaaluda lubade menetlemisega seotud korra
lihtsustamist (ajamahukus, keerukus, kulukus). Aadressiobjekti olemasolul tuleks kaaluda
tehniliste andmete esitamist eluruumide puhul lihtsustatud moel. Üks võimalik lahendus on
siduda tavaeluruumide tehnilised andmed lahti õiguslikust tähendusest. Teine lahendus on
oluliselt vähendada kasutusloaga seotud üldkululõive ning lasta omanikel tehnilisi andmeid
KOV-i töötajate abiga uuendada. Samuti on võimalik iga eluruumiga seotud tehingu puhul
(notaris, kohtus) sätestada tehingu teostajate kohustus koos eluruumi valdajaga uuendada
ruumi tehnilised andmed. Vastavad infotehnoloogilised lahendused peaksid olema varustatud
juhenditega, et isikud saaksid aru, mida iga tunnuse juures mõeldakse.
Eluruumi tehniliste tunnuste puhul on samuti tarvis üle vaadata EHR-is kasutatavad
klassifikaatorid (nt veevarustussüsteem, tualettruum jt) ja neid vajadusel täiendada
registripõhise statistika ning rahva ja eluruumide loenduse vajadustest lähtudes. EHR-is tuleks
luua kasutusotstarbest eraldiseisev klassifikaator hoone tüübi kohta, mis kahe klassifikaatori
kombinatsioonis võimaldab täpsemalt kirjeldada eluruumide kohta käivaid leondustunnuseid.
REGREL-i metoodikaprojekti ajaraamis polnud võimalik registripõhiselt moodustatud
eluruumitunnuseid võrrelda 2011. a loenduse vastavate tunnustega. Võrdlused tuleb teha
väljaspool projekti ning sellele tuginevalt täpsustada vajadusel registripõhise loenduse
teekaarti.
4.3.9. Registrite ühilduvuse parandamine, andmekvaliteedi süstemaatilisem kontroll,
klassifikaatorite täiustamine ja registriandmestike parem dokumenteerimine
REGREL-i metoodikaprojekti analüüsid tõid erinevate registrite juures välja mitmesuguseid
tehnilist laadi probleeme, millest enamus ei ole seotud spetsiifiliselt registripõhise loenduse
või statistikaga. Nende üksikasjades kordamine siinkohal läheks pikaks, seetõttu on järgnevas
nimetatud vaid mõned olulisemad.
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Siiski väärib esiletõstmist aadressi-standardi kasutuselevõtt kõigis registrites, mis kindlustaks
andmestike probleemideta seostamise võimaluse. Standardit tuleb rakendada kõigi
registritesse kantavate aadresside puhul (sh sideaadressid, juriidiliste isikute ametlikud ja
toimlate aadressid jms). Varem registritesse kogutud aadressiandmete standardiga vastavusse
viimine on töömahukas ettevõtmine, vahendid selleks on eraldatud ja tööd käivitunud.
Mitmel puhul tõi analüüs välja vastuolusid registrite põhiandmetes, mis viitab registrites
rakendatava andmekontrolli parandamise vajadusele. Registriandmete statistiliseks otstarbeks
kasutamisel nõuab see andmete hoolikat ülekontrollimist. Vigade tuvastamisel on tähtis, et
Statistikaamet annaks kõigi leitud vigade kohta registritele üksikasjalikku tagasisidet ning
registrid astuksid sellest lähtuvalt samme nii konkreetsete vigade kõrvaldamiseks kui
andmekontrollirutiinide loomiseks. See väldiks sarnaste vigade kordumist edaspidi.
Suuremate probleemide puhul võib olla vajalik spetsiaalsete andmekvaliteedi parandamise
projektide teostamine.
Klassifikaatoritest tuleb luua Eesti ruumiüksuste aegpidev klassifikaator, mis võimaldaks
varasematel ajajärkudel kehtinud haldusjaotuse alusel kogutud kohaandmeid hilisemasse
struktuuri teisendada. Loenduse puhul läheb aegpidevat klassifikaatorit tarvis sünnikoha
tunnuse puhul, mis tuleb esitada loenduse ajal kehtiva haldusjaotuse järgi, kuid mis kantakse
RR-i sündmuse toimumise ajal kehtinud jaotuse järgi. Tänapäevakeskne Eesti haldus- ja
asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) seda rolli ei täida.
Eksperdid juhtisid tähelepanu ka registriandmestike dokumenteerimise vajadusele. Kui
registriandmestikke hakatakse kasutama statistika vajadusteks, tuleks nende kohta koostada
Statistikaameti küsitlusuuringute metoodikaraportidega sarnased kirjeldused. Neid
andmekirjeldusi tuleb regulaarselt aktualiseerida vastavalt registrites toimuvatele arendustele.
4.3.10. Registripõhiste tunnuste võrdlus vastavate 2011. aasta loenduse tunnustega
REGREL-i metoodikaprojekti raames polnud võimalik teha kõiki tarvilikke võrdlusi
registripõhiselt moodustatud tunnuste ja 2011. a loenduse vastavate tunnuste vahel (loenduse
üksikandmete kasutamisvõimalus tekkis alles projekti lõppjärgus). Väljaspool
metoodikaprojekti tuleb isikupõhiselt võrrelda seaduslikku perekonnaseisu, hõiveseisundit,
haridustaset, sünniriiki, kodakondsust, välismaal elamise ja riiki saabumise aastat, kõiki
leibkonna- ja perekonnatunnuseid ning kõiki eluruumitunnuseid. Registripõhiselt
moodustatud tunnuste ja 2011. a loenduse tunnuste võrdlusel ei tohi lähtuda vaikimisi
eeldusest, et lahknevuse ilmnemisel kajastab tegelikkust täpsemini küsitlusloenduse tulemus.
Lahknevuse puhul tuleb kriitiliselt analüüsida mõlemas allikas antud vastuseid (vigade
allikatevahelise jaotuse selgitamiseks võib nimetatud analüüs nõuda valimipõhist
kontakteerumist loenduse vastajatega). Eriti oluline on see alalise elukoha puhul, millega
seotud täiendavatest analüüsidest oli lähemalt juttu teekaardi eelmises osas.
Registripõhise tunnuse moodustamise optimaalseima viisi leidmiseks tuleks jätkata tööd
hõiveseisundi tunnusega, kasutades muuhulgas ära registriandmestike longituudset vaadet
(täpsemad soovitused on antud aruande eelmises peatükis). Täiendavat analüüsi vajab ka
2011. a loendusel fikseeritud hõiveseisundi suur erinevus tööjõu-uuringu 2011. a IV kvartali
vastavatest tulemustest.
Leibkonnatunnuste puhul tuleks 2011. a loenduse andmestikku kasutades võrrelda eluruumi ja
majapidamisüksuse mõistest, lähtudes moodustatud leibkondade ja tuumperekondade
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erinevusest. Analüüsi tulemuste põhjal saab teha järeldusi selle kohta, kui palju ohustaks
üleminek registripõhisele metoodikale võrreldavust eelmiste loendustega leibkonna ja
perekonna tunnuste osas. Samuti nõuavad üldkogumi jaotusega võrreldud eluruumi andmed
täiendavat analüüsi, et aru saada, kuivõrd probleemne on registrites eluruumiga seonduv
juhul, kui aadressid on saanud vajalikud identifikaatorid registrites.
4.3.11. Jätkuanalüüsid loendusprogrammi mittekohustuslike tunnuste registripõhiseks
moodustamiseks
REGREL-i metoodikaprojekt keskendus vaid neile tunnustele, mille loendusprogrammi
lülitamine on kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks kohustuslik. Metoodikatöö järgmise
sammuna ootab analüüsimist ülejäänud loendustunnuste, mille valikul lähtuvad riigid oma
vajadustest ja eelistustest, registripõhise moodustamise võimalikkus. Eurooopa riikides on
programmi kõnealune valikosa küsimuste hulga ja detailsuse poolest kohustusliku osaga
võrreldav. Eesti 2011. a rahvaloenduse isikuküsimustikuga koguti täiendavalt teavet 14
isikutunnuse kohta.39 Seetõttu ei ole registripõhiseks loenduseks tarvilike ettevalmistustööde
mahtu ja kulukust asjakohane hinnata REGREL-i metoodikaprojekti tulemustest lähtudes. Kui
arvestada ka Eesti vajaduste seisukohalt oluliste loendustunnuste registripõhist moodustamist,
võib tööde maht osutuda märgatavalt suuremaks.
4.3.12. Loenduselt registripõhisele statistikale: seonduvad arendustööd Statistikaametis
REGREL-i metoodikaprojekti põhieesmärk oli selgitada Euroopa Liidu kohustuslike
loendustunnuste registripõhise moodustamise võimalusi. Loendusele kui kõige
mastaapsemale ja kulukamale statistikatööle keskendumise kõrval on tähtis, et
registriandmestike statistilisse käibesse toomine oleks võimalikult laiaulatuslik.
Põhjamaade eeskujul tuleks ka Eestis hakata registrite teavet senisest enam kasutama
pidevstatistika tootmiseks rahvastiku- ja sotsiaalstatistika erinevates sektorites (nt
registripõhine tööhõivestatistika, registripõhine leibkondade ja perekondade statistika,
registripõhine haridusstatistika, registripõhine eluasemestatistika, registripõhine palga- ja
sissetulekute statistika jne). Registripõhise statistika prioriteetne arendamine loenduse
kontekstist laiemalt on tähtis vähemalt kolmel põhjusel.
Esiteks oleks sisulisest seisukohast registripõhiselt võimalik toota suhteliselt väikeste
erikuludega uudset statistikat, mis tavapäraseid andmeallikaid (küsitlusuuringud,
traditsiooniline loendus) kasutades poleks mõeldav. Registripõhise statistika sisulised eelised
on i) andmete kõiksusest tulenev täpsus, mis võimaldab esitada andmeid ka väikeste
ruumiüksuste (nt omavalitsused) ja rahvastikurühmade kohta, ii) andmeobjektide tuvastatusest
tulenev eri andmeallikate kooskasutamine, mis muuhulgas võimaldab toota pikilõikelist
(longituudset) statistikat. Hästi väljaarendatud registripõhine statistika aitaks senisest
täpsemini seirata ja analüüsida paljusid ühiskonna jaoks olulisi protsesse ja nähtusi – nt
piirkondlik areng, väljaränne, palga- ja sissetulekulõhed, sündimus, lõimumine.

39

Ka kohustustuslike loendustunnuste puhul võib kogutava teabe maht varieeruda sõltuvalt sellest, kas
piirdutakse Euroopa Liidu määruse nõuete täitmisega või seatakse loendusele laiemaid eesmärke. Näiteks
loendustunnuste „sünniriik/-koht“ ja „töökoha asukoht“ puhul oleks EL-i nõuete täitmiseks piisav, kui Eestis
sündinud isikuid ning Eestis asuvaid töökohti käsitletakse ühe rühmana. Samas saab Eesti enda vajaduste
seisukohalt niisugust lähenemist, mis meenutab väga Nõukogude Liidu loenduste omaaegset praktikat, vaevalt
mõistlikuks pidada. Muuhulgas välistaks see Eesti-sisese tööalase (pendel)rände või rahvastiku kogu elukaarti
hõlmava ruumilise ümberpaiknemise käsitlemise.
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Teiseks aitaks registrite põhjal toodetud iga-aastane mitmekesine statistiline väljund võrreldes
kord kümnendi vältel korraldatava loendusega ühiskonnale ja teistele riigiasutustele
põhjendada ka neid pingutusi ja kulusid, mida registrite statistikavajadustega kooskõlla
viimiseks on tarvis teha.40
Kolmandaksvõimaldab registripõhise valdkonnastatistika arendamine laiendada
Statistikaametis registriandmetega tegelevate allüksuste ringi ning kaasata sellesse tegevusse
peale metoodikaosakonna senisest enam ka valdkonnateadmistega spetsialiste. Registripõhist
statistikat on soovitatav arendada järk-järgult sõltuvalt eri valdkondade jaoks sisendina
kasutatavate põhiregistrite valmisolekust. Niisugune lähenemine võimaldab hajutada ka
arendustöö koormuse ja kulud pikema ajavahemiku peale.
4.3.13. Loendus ja statistiline register
Loendusega seonduv ja käesoleva aruande kontekstis omaette tähelepanu vääriv arendustöö
on statistilise registri loomine Statistikaametis. Selle tähtsust rõhutab muuhulgas statistilise
registri väljatoomine Riikliku statistika seaduses (RStS).
Seaduse kohaselt moodustatakse statistiline register Eestis 2000. aastal toimunud rahva ja
eluruumide loenduse andmete alusel ning statistilist registrit kasutatakse edaspidi riikliku
statistika tegemiseks. Tegemist on suurt analüütilist potentsiaali omava arendusega, mis annab
Statistikaameti käsutusse täiesti uut tüüpi instrumendi. Selle peamine uudsus olemasolevate
andmestikega võrreldes seisneb loenduse (isikupõhises) seostamises muudest allikatest ja
eeskätt administratiivregistritest lähtuva teabega. Statistilise registri koosseisu lõimituna
lakkab loendus olemast eraldiseisev läbilõige rahvastikust teatud ajahetke seisuga. Statistilise
registri koosseisus saab loendus osaks laiemast andmetervikust, mis peegeldab ühiskonda
dünaamilise ja muutuvana. Dünaamilisuse annab loendusele statistilise registri koosseisus
seostamine inimeste (mikrotase) ja rahvastiku (makrotase) seisundit muutvate sündmustega.
Statistilisse registrisse hõlmatud sündmustest on kesksed sünnid ja surmad ning sisse- ja
väljaränded (elukohavahetused), kuid neile saab vastavalt registrite võimalustele lisada
täiendavat demograafilist, majanduslikku ja sotsiaalset teavet.
Võrreldes paljude statistikatöödega muudab statistilise registri arendamise eriliseks selle
pidevus ja kumulatiivsus. Lisaks RStS-is nimetatud 2000. a loendusele ja sellega seostatud
sündmustele on sellele võimalik juba praegu lisada 2011. a loenduse andmed ning järgmise
kümnendi algusel 2021. a loenduse kindlasti vähemalt osaliselt registripõhised andmed.
Erinevalt praegu Statistikaameti kasutuses olevatest andmestikest võimaldab statistilise
registri longituudne andmebaas otsida senisest põhjalikumaid vastuseid küsimustele, mis on
tähtsad ühiskonnaprotsesside mõistmiseks ning tõenduspõhiste poliitikate kujundamiseks.
Statistilised registrid ja nendega seotud eritüübilised andmeallikad, sh loendusi lõimivad
andmebaasid on loodud kõigis registripõhist statistikat arendavates eeskujumaades. Näiteks
ulatub Soome Statistikaameti loodud longituudne andmebaas valimipõhiselt (n=400 000)
tagasi 1950. a loenduseni ja kõikselt 1970. a loenduseni (Statistics Finland 2001).
Samalaadsete statistiliste instrumentide loomine on täiesti võimalik ka Eestis. Majanduslikust
seisukohast on see kuluefektiivne, sest ei nõua uut andmekogumist, vaid piirdub lõimimise
40

Selguse huvides tuleb märkida, et spetsiifiliselt statistika vajadusest (tunnuste olemasolu,
andmedefinitsioonide võrreldavus) lähtuvaid registrite arendusi tuleks teha suhteliselt vähe. Enamik käesolevas
aruandes soovitatud arendustöödest on vajalikud ka registriandmete enda kvaliteedi (andmete kõiksus ja täpsus)
parandamiseks, sõltumata statistika tootmise vajadustest.
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kaudu lisandväärtuse andmisega juba olemasolevale loendus- ja registriteabele. Kirjeldatud
võimaluste realiseerimiseks on tarvis toetada Statistikaameti innovatsiooni- ja algatusvõimet,
sest statistilise registri arendamist ega eelarvesse võtmist ei ole alati võimalik põhjendada
Euroopa Liidu direktiividest Eestile tulenevate kohustustega.41
4.3.14. Statistikaameti koostöö registrite, teadusasutuste ja ekspertidega
REGREL-i metoodikaprojekti muudab rahvusvahelises võrdluses ainulaadseks asjaolu, et riigi
statistikaasutus tellis sisseostetava teenusena suure osa rahvaloenduse metoodikast, mille
väljatöötamine kuulub tavaliselt statistikaasutuse (ainu)pädevusse. Töö tegijate jaoks tähendas
selline asetus huvitavat erialast väljakutset ning nõudlikku tellijat, mis loodetavasti avaldas
positiivset mõju projekti tulemustele.
Metoodikaprojekti lõpp ei tähenda valmisolekut registripõhiseks loenduseks, vaid praeguse
valmisoleku põhjalikku kaardistust kohustuslike loendustunnuste ulatuses. Eespool
visandatud edasiste ülesannete loend sai küllalt pikk. Nende ülesannete täitmisel kuulub
võtmeroll ja vastutus Statistikaametile. Kuna registripõhine rahvaloendus ei kuulu Euroopa
Liidu standardsesse statistikapraktikasse, siis pole selle tegemisel võimalik juhinduda
Eurostati „valmisretseptidest“. Registripõhise statistika arendamisele asumine nõuab
Statistikaametilt senisest suuremat algatusvõimet ja pädevuse arendamist.
REGREL-i metoodikaprojekti kogemus näitab samas selgesti, et üksinda Statistikaameti
pingutustest sihile jõudmiseks ei piisa. Registripõhise statistika, sealhulgas rahvaloenduse
kordaminek eeldab laiemat ametkondadevahelist koostööd ning üldise mõttelaadi
kujundamist. Registrite koostöö kindlustamiseks vajab Statistikaamet Rahandusministeeriumi,
kuid samuti teiste ministeeriumide tõhusat toetust.
Metoodikaprojekti lõpp ei peaks tähendama Statistikaameti koostöö lõppemist
teadusasutustega. Teaduses on kvaliteedi tagamise järeleproovitud mehhanism peer review –
tulemuste sõltumatu hindamine kolleegide poolt. Kui metoodikaprojekti raames olid töö
tegijad ülikoolide õppejõud ja teadurid ning tulemuste hindaja Statistikaamet, siis järgnevatel
tööetappidel võiks kaaluda nende rollide ümberjagamist. REGREL-i projekti raames
panustanud teadureid võiks kasutada ekspertidena, kes oleksid jätkuvalt informeeritud
registripõhise loenduse ettevalmistustööde käigust, hindaksid ja vajadusel nõustaksid
Statistikaametit.42 Ameti ja teadlaste koostöö ei nõua uusi organisatsioonilisi lahendusi, sest
platvormina saab ära kasutada olemasolevat REL-i Teadusnõukogu, kaasates REGREL-i
eksperdid ja andes sellele tegevusele vastava sisu. Esimeseks ühiseks aruteluteemaks 2013. a
sügisel võiks olla registripõhise statistika ja loenduse teekaart lähtudes REGREL-i
metoodikaprojekti tulemustest
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Vabariigi Valitsuse kinnitatud ja käesoleva aruande kirjutamise ajal kehtiv dokument „Statistikaameti 2013.–
2017. aastal tehtavate statistikatööde loetelu“ näeb ette kaks otseselt statistilise registriga seonduvat tööd – nr
218 („Majandusüksuste statistilise registri haldamine“; 70 100 eurot aastas) ja nr 219 („Põllumajanduslike
majapidamiste statistilise registri haldamine“; 11 400 eurot aastas).
42 Selline koostöö võib olla küll kohati juhtimise poolest tülikas, kuid ametkonnavälise hindamise puudumine nii
keeruka ja kulumahuka ettevõtmise puhul nagu seda on registripõhise statistika (ja kaudselt riigi
registrisüsteemi) ülesehitamine kätkeb endas tõsiseid riske. Nende laadi ja mastaabi kohta annab kaudset teavet
Rahvastikuregistri arenduse ülevaade, mille järgi kõrvaldati Rahvastikuregistrist ainuüksi 2008–2009 toimunud
kvaliteediprojektide raames 1 849 132 viga [Pungas 2010]. Ülevaade ei arutle selle üle, milline osa neist vigadest
oleks registri metoodiliselt pädeva arendamise puhul olnud välditav.
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4.4. Lõpetuseks – stsenaarium 2021. aasta rahvaloenduse jaoks
Registripõhise statistika ülesehitamine Eestis on vajalik ja tänuväärne, kuid samas pikaajaline,
eesmärgikindlust ja tarkust nõudev töö. Võime teostada rahvaloendust registripõhiselt ilma
andmete hulgas ja kvaliteedis tõsiseid järeleandmisi tegemata oleks teetähis mitte ainult
statistika jaoks, vaid riigi andmekorralduse jaoks tervikuna. Selle tähise saavutamine aitaks
kaotada häiriva lõhe Eesti kui innovaatilise e-riigi kuvandi ja registrisüsteemi sisulise küpsuse
vahel.
REGREL-i metoodikaprojekti tulemused näitavad, et selle tähiseni jõudmiseks tuleb teha
küllalt palju. Kuigi registripõhise loenduseni viivaid tegevusi peab suunama ja koordineerima
Statistikaamet, asub tarvilike muutuste raskuspunkt väljaspool ametit, puudutades ühelt poolt
registreid ja teisalt andmeesitajaid, inimesi ja ettevõtteid. Hõlmatud osapoolte paljususe tõttu
ei saa registripõhise statistika arendamist käsitleda tehnoloogilise ega ametkondliku
projektina, vaid tegemist on paljus mõtteviisi ja käitumise muutust eeldava laiema ülesandega.
Selle tõsisasja teadvustamisest ja arvestamisest oleneb, millise aja vältel on võimalik
eesmärgini viivat teed läbida.
Valmiduse praegust järku arvesse võttes oleks kergekäeline anda kindlat lootust, et järgmine
rahvaloendus 2021. a-l õnnestub teha täielikult registripõhiselt. Kõik sõltub sellest, kui
tõhusalt suudetakse erinevate loendustunnustega jõuda niisugusesse valmidusjärku, kus
tunnuste registripõhine moodustamine ei too endaga kaasa suurt tagasiminekut
loendusandmete täielikkuses ja täpsuses. Registrite isikutunnustest võiks ilma kvaliteediga
tõsisele kompromissile minemata kohe loendusse ümber kirjutada neli kohustuslikku
isikutunnust (sugu, vanus, sünniriik43 ja kodakondsus). On võimalik, et täiendavate analüüside
ja väiksemate ümberkorralduste abil (hõiveandmete saamine välismaal töötavate Eesti elanike
ja palgata peretöötajate kohta) õnnestub saavutada piisav valmisolek ka hõiveseisundi ja
tööalase seisundi tunnustega. Amet ning toimla tasemel olev majandusharu ja töökoha
asukoht tuleb registritesse lisada – kui see lähiajal teoks tehakse, siis on mõeldav saavutada
2021. a-ks süsteemi piisav küpsus ka nimetatud kolme tunnuse puhul.
RR-ga seotud mitme tunnuse puhul (seaduslik perekonnaseis, abikaasade ning laste ja
vanemate seosed, leibkonnaliikmete vahelised seosed, haridustase, välismaal elamine ja riiki
saabumise aasta) oleneb valmiduse saavutamine ühelt poolt sellest, kas registri
kvaliteeditöödeks ja perekonnaseisuarhiivi digiteerimise kiirendatud korras lõpuleviimiseks
leitakse täiendavaid vahendeid. Teisalt on eeldus see, et isikutega välismaal ja enne registrite
loomist toimunud sündmuste kohta teabe saamiseks ollakse valmis kehtestama uusi kohustusi
andmeesitajatele ja ametkondade koostöös ka protseduure nende andmete RR-i kogumiseks
(nt ühitatuna isikudokumentide vahetuse, elukohateate esitamise või muude toimingutega).
Põhijoontes kehtib sama eluasemetunnuste osas, mille kõiksuse ja täpsuse tagamiseks on
tarvis teha suuri pingutusi, mis puudutavad nii registreid kui andmeesitajaid.
Mõne eelmainitud tunnuse (haridustase, seaduslik perekonnaseis, välismaal elamine ja riiki
saabumise aasta) puhul on 2021. a loendusel mõeldav kasutada „otseteed“ ning võtta registrist
puuduvad andmed osaliselt eelmisest loendusest. Sellist lahendust ei tuleks siiski käsitleda
riigi põhiregistrite korrastamise alternatiivina ega püsiva lahendusena. Esiteks on 2011. a
loendusest saadavad andmed ütluspõhised ning nende kokkuliitmine registritest pärineva
dokumendipõhise teabega looks metodoloogia ja kvaliteedi seisukohalt ebaühtlase
43

Järeldus kehtib sünnikoha kohta riigi tasemel. Registrites leiduv sünnikoha teave ei ole Eesti haldusüksuste
tasemel loendustunnuse moodustamiseks piisava kvaliteediga (vt alapeatükk 3.16).
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hübriidtunnuse. Teiseks oleksid loendusandmetega täiendamise tõttu seadusliku
perekonnaseisu, haridustaseme ja välismaal elamise tervikandmed kasutatavad vaid ühe
ametkonna (Statistikaamet) piires.44 Samal põhjusel võib riigi andmekorralduse seisukohalt
pidada küsitavaks lahendust, kus kvaliteeditöö (majandusüksuste tegevusalaandmete
täpsustamine) on koondatud riikliku primaarregistri (Äriregister) asemel ametkondlikusse
sekundaarregistrisse (majandusüksuste statistiline register).
Registripõhist loendust takistab Eestis kõige enam alalise elukoha registreerimise ebatäpsus,
mis mõjutab nii loendusrahvastiku üldkogumi moodustamist kui suurt hulka
loendustunnustest – „alaline elukoht loenduse ajal“, „alaline elukoht aasta enne loendust“,
kõik leibkonna- ja perekonnatunnused ning enamik eluasemetingimusi iseloomustavatest
tunnustest. Tegemist ei ole pelgalt tehnilise ega ametkondliku, vaid ühiskonda ulatuva
probleemiga, millega toimetulekuks pole seni kuigi palju tehtud. Seeõttu näib kõige
tõenäolisem olevat stsenaarium, mille järgi kogutakse 2021. a loendusel elukohaandmed ja
neil põhinevad leibkonnaandmed peale registritest võtmise ka inimestelt. Niisugust
stsenaariumi ei peaks aga käsitlema ebaõnnestumisena, sest ka üheski eeskujuriigis ei ole
registripõhise loenduseni jõutud ühe sammuga. Positiivne kogemus 2011. a loendusel lubab
oletada, et andmeid oleks inimestelt järgmisel loendusel võimalik koguda vähemalt 75%
ulatuses veebipõhiselt.

44

Kirjeldatud alternatiivide ilmestamiseks võib tuua näitaks praegu registrites puuduva leibkonnatunnuse. Kui
otsustatakse lähtuda käesolevas aruandes antud soovitusest ja luua see tunnus rahvastikuregistris, siis on
erinevatel ministeeriumidel ja ametkondadel võimalik leibkonnateavet oma tegevuses kasutada (nt kohalikel
omavalitsustel toetuste maksmisel). Kui leibkonnatunnus luuakse ainult Statistikaameti ametkondlikku
registrisse, siis niisugune võimalus puudub. Kuna ka haldustegevuseks on leibkonnaandmeid vaja, on tulemuseks
dubleerivad süsteemid.
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