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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita alati  VALIMIISIKU IDENTIFITSEERIMINE 
 

  

alati  OSA A KÜSITLEJA OSA 
KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA 
SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON 
MÄRGITUD TEISITI. 

  

alati  Leibkond Leibkonna number 
 

  

alati tekst0 KÜSITLUS TEHA VALIMIISIKUGA, PROXY-INTREVJUU 
EI OLE LUBATUD! 

  

alati  YF2ARK Ettevõtte / asutuse äriregistrikood   
näita x2=2 YF2 Ettevõtte / asutuse nimi   
näita alati  X1 Kas Te töötate /ettevõtte, asutuse nimi/-s? NB! Kui olete 

lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses, vastake „Ei“. 
1 Jah 

   2 Ei 
näita X1=2 X1A Mis ajast alates Te selles ettevõttes / asutuses  (/ettevõtte  

nimi/) ei tööta? NB! Kui olete lapsehoolduspuhkusel või 
ajateenistuses, märkige palun, millal Te seal viimati 
töötasite.  
Aasta: 

  

näita X1=2  X1B Kuu:   
näita X1=1 X2 Kas Te olete selle ettevõtte / asutuse kõrgeim juht (nt 

direktor, juhataja, omanik)?  
 
Ettevõttel / asutusel on ainult üks direktor või juhataja, 
omanikke võib olla ka mitu. 
 

1 Jah 

   2 Ei 
näita alati OSA A KÜSITLEJA OSA (JÄRG) 

KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA 
SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON 
MÄRGITUD TEISITI. 

  

näita alati A16 Märkused küsitluse kohta. Kirjutage kõigist segavatest 
asjaoludest. 
 

  

väita X1=2 
või X2=1 

tekst2 Täname Teid, et olite  nõus küsimustele vastama. Kahjuks 
ei kuulu Te selles uuringus küsitletavate hulka. 
 

  

näita alati PX Märkige ankeedi olek. 
Lõpetatuks märgitud ankeete uuesti avada ega muuta ei 
saa. 
 

 Pooleli 

    Lõpetatud 

näita x2=2  TÖÖTAJA KÜSITLUS   

näita alati OSA A KÜSITLEJA OSA 
KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA 
SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON 
MÄRGITUD TEISITI. 
 

  

näita alati Leibkond Leibkonna number 
 

  

näita alati A03 Küsitluse toimumiskoht 
 

208 Küsitletava elukoht 

   210 Küsitletava töökoht / 
kool 
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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

   209 Küsitletava sugulaste 
/ tuttavate elukoht 

   206 Küsitleja töökoht / 
elukoht 

   OTH Muu 
näita 
A03=OTH 

A03m Täpsustage, kus. 
 

  

näita x2=2  OSA YA ÜLDANDMED   
eeltäidetud  Y0 Eesnimi   
eeltäidetud  P Perekonnanimi   
eeltäidetud IK Eesti isikukood   
eeltäidetud YA1 Sugu 1 Mees 
   2 Naine 
eeltäidetud YA2 Sünniaeg   
eeltäidetud YX2 Vanus   
näita x2=2 OSA B TÖÖ   
näita x2=2 tekst6 Järgmised küsimused puudutavad Teie tööd / ettevõtte või 

asutuse nimi/-s. Kui teil on peale selle ka mõni teine 
töökoht, siis ärge seda vastamisel arvestage. 

  

 YF2ARK Ettevõtte / asutuse äriregistrikood    
näita x2=2 YF2 Ettevõtte / asutuse nimi   
näita x2=2 B1 Kui oluline on Teile töötamine üldiselt hinnates? 431 Üldse ei ole oluline 
   410 Pigem ei ole oluline 
   202 Ei seda ega teist 
   413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
näita x2=2 B2 Kui rahul olete oma praeguse tööga üldiselt? 306 Ei ole üldse rahul 
   320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 
näita x2=2 B3A Mis aastal asusite sellele tööle? Aasta:   
näita x2=2 YF8 Mis on Teie amet? Palun öelge ametinimetus.   
näita x2=2 YF9 Palun kirjeldage peamisi tööülesandeid, milles Teie töö 

seisneb? 
  

näita x2=2  YF14 Kas Teil on juhtimiskohustusi (juhendate teisi töötajaid, 
vastutate teatud tööde täitmise eest vms)? 

1 Jah 

     2  Ei 
näita x2=2 B6A Millise lepingu alusel töötate? 111 Tööleping 
   112 Töövõtuleping 
   113 Teenistussuhe 

(avaliku teenistuse 
seaduse alusel) 

   114 Käsundusleping 
   OTH Muu 
näita 
B6A=OTH 

B6m Täpsustage.   

näita x2=2 B6B Kas see on tähtajatu või tähtajaline leping? 116 Tähtajatu 
   117 Tähtajaline 
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kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 B7 Kuivõrd vastab Teie töö /ettevõtte nimi/-s kokkulepitud töö 
kirjeldusele?  

340 Üldse ei vasta 

   321 Pigem ei vasta 
   202 Ei seda ega teist 
   118 Pigem vastab 
   124 Vastab täielikult 
   209 Ei oska öelda 
   OTH Muu 
näita kui 
B7=OTH 

B7m Täpsustage.   

näita x2=2 B8A Kas töölepingus kokkulepitud töötingimused olid tööandja 
määratud või saite ise mõjutada Teie jaoks olulisi 
töötingimusi? 

129 Kõik töötingimused 
olid tööandja 
määratud 

   131 Suurem osa 
töötingimustest oli 
tööandja määratud 

   132 Suuremat osa 
töötingimustest sain 
ise mõjutada 

   130 Kõiki töötingimusi 
sain ise mõjutada 

näita x2=2 B8B Kui sobivad olid Teile töötingimused, milles töölepingu 
sõlmimisel kokku leppisite? 

123 Täiesti sobivad 

   131 Üldiselt sobivad 
   202 Ei seda ega teist 
   337 Üldiselt ebasobivad 
   329 Täiesti ebasobivad 
näita B6B 
=117 

B9 Millistel põhjustel on see töö ajutine? 105 Hooajatöö 

   130 Lühiajaline töö, 
projektitöö 

   131 Ajutise nõudluse, 
rahastamisega töö 

   133 Tootmismahu ajutine 
suurenemine 

   104 Töö katseajal 
   135 Alalise töötaja 

tähtajaline 
asendamine, nt 
lapsehoolduspuhkuse 
ajal 

   136 Töö on iseloomult 
alaline, kuid asutus ei 
soovi tähtajatut 
lepingut sõlmida 

   OTH Muu 
näita 
B9=OTH 

B9m Täpsustage.   

näita 
B6B=117 

B11 Mitu tähtajalist lepingut on Teiega selles ettevõttes / 
asutuses sõlmitud? 

01 Üks 

   04 Kaks 
   05 Kolm 
   07 Neli või rohkem 
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näita 
B11=04,05 
või 07 

B12 Kas tähtajaliste lepingute puhul tegite selles ettevõttes / 
asutuses enamasti erinevat tööd? 

125 Enamasti erinev töö 

   124 Enamasti 
samasugune töö 

näita 
B6B=117 

 B13 Mida Te arvate, kas praeguse lepingu lõppemisel saate 
ettevõttes / asutuses edasi töötada? 

201 Saaks töötada 
tähtajatu lepinguga 

   202 Saaks töötada 
tähtajalise lepinguga 

   203 Ei saaks töötada 
näita x2=2 B14 Kuidas suhtute alalise või ajutise töö tegemisse? 334 Eelistan teha alalist 

tööd 
   335 Eelistan teha ajutist 

tööd 
näita 
B14=335 

B15 Mis on peamine põhjus, et eelista(ksi)te ajutist tööd? 330 Vanemlikud 
kohustused 

   331 Täiskasvanud lähedase 
hooldamise kohustus 

   326 Õpingud, koolitus 

   321 Enda haigus, 
terviseprobleem või 
puue 

   332 Hobid, harrastused 

   625 Pensioniiga  

   333 Teine töökoht 

   OTH Muu 

B15=OTH B15m Täpsustage, milline põhjus.   
näita x2=2 B16A Öelge palun, kuivõrd Te nõustute või ei nõustu järgmiste 

väidetega oma töö kohta. 
Minu töö on mitmekesine. 

204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 

   301 Ei seda ega teist 

   106 Pigem nõus 

      104 Täiesti nõus 

näita x2=2 B16B Saan pidevalt omandada uusi oskusi ja teadmisi. 204 Üldse ei ole nõus 
      205 Pigem ei ole nõus 

      301 Ei seda ega teist 

      106 Pigem nõus 

   104 Täiesti nõus 

näita x2=2 B16C Töötamisel pean mõtlema välja uusi lahendusi. 204 Üldse ei ole nõus 
   205 Pigem ei ole nõus 

   301 Ei seda ega teist 

   106 Pigem nõus 

   104 Täiesti nõus 

näita x2=2 B16D Minu töö on vastutusrikas ja mõjutab oluliselt kaastöölisi ja 
kogu ettevõtet / asutust. 

204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 

   301 Ei seda ega teist 

   106 Pigem nõus 

   104 Täiesti nõus 
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näita x2=2 B16E Teen palju meeskonnatööd. 204 Ei ole üldse rahul 
   205 Pigem ei ole rahul 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem rahul 
   104 Väga rahul 
näita x2=2 B17A Kuivõrd rahul olete oma tööülesannetega?  204 Üldse ei ole nõus 
   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
 näita x2=2 B17B Kas Teie häid töötulemusi väärtustatakse / märgatakse? 204 Üldse ei ole nõus 
   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
näita x2=2 B18A Kuivõrd saate tavalisel tööpäeval määrata oma… 

 
…tööülesandeid (näiteks nende tegemise aega ja 
järjestust)? 

416 Piisavalt 

   301 Ebapiisavalt 
   339 Üldse ei saa 
näita x2=2 B18B …töötegemise viisi, meetodeid? 416 Piisavalt 
   301 Ebapiisavalt 
   339 Üldse ei saa 
näita x2=2 B18C …töö tempot? 416 Piisavalt 
   301 Ebapiisavalt 
   339 Üldse ei saa 
näita x2=2  B18D …puhkepauside tegemise aega? 416 Piisavalt 
   301 Ebapiisavalt 
   339 Üldse ei saa 
näita x2=2 B19A …töö algus- ja lõpuaega? 416 Piisavalt 
   301 Ebapiisavalt 
   339 Üldse ei saa 
näita x2=2 B19B Kas eelista(ksi)te ise valida töö algus- ja lõpuaega? 1 Jah 
   2 Ei 
näita 
B19B=1 

B19C Mis on peamine põhjus, et eelistate valida töö algus- ja 
lõpuaega? 

330 Vanemlikud 
kohustused 

   331 Täiskasvanud lähedase 
hooldamise kohustus 

   326 Õpingud, koolitus 

   321 Enda haigus, 
terviseprobleem või 
puue 

     332 Hobid, harrastused 

     336 Elukorraldus, eluviis 

   337 Töö iseloom 

   OTH Muu 

B19C=OTH B19m Täpsustage, milline põhjus.   
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Vastusevariandid 

 

näita x2=2 B20 Kas Teil on enamasti piisavalt aega oma tööülesannete 
täitmiseks?  

127 Tööülesannete 
täitmiseks oleks tihti 
vaja rohkem aega 

    126 Tulen enamasti oma 
tööülesannetega 
ettenähtud aja jooksul 
toime 

    128 Tööülesannete 
täitmiseks on enamasti 
rohkem aega, kui vaja 

näita x2=2 B21 Kas olete viimase nelja nädala jooksul töötanud osaliselt 
või kogu tööaja jooksul väljaspool ettevõtte/asutuse 
tavapäraseid tööruume kas kodus, raamatukogus, 
kaugtööbüroos või mujal? See ei hõlma tööga seotud käike 
(nt kohtumised klientide, koostööpartneritega). 
 
Siia hulka ei arvestata liikuvat tööd, mis eeldab liikumist eri 
asukohtade, ettevõtete, asutuste, klientide või 
koostööpartnerite  vahel, samuti välitingimustes toimuvat 
tööd. 

1 Jah 

    2 Ei 
näita B21=1 B22 Kui suure osa oma tööajast töötasite viimase nelja nädala 

jooksul väljaspool tavapäraseid tööruume? 
159 Kogu tööaja jooksul 

    160 Enamiku tööajast 
(3/4) 

    161 Poole tööajast (1/2)  
    162 Veerandi tööajast 

(1/4) 
    163 Alla veerandi tööajast 
näita x2=2 B23 Kuidas suhtute töötamisse väljaspool tavapäraseid 

tööruume (isegi kui see Teie praegusel töökohal võimalik 
ei ole)? 

114 Ainult väljaspool 
tavapäraseid 
tööruume töötamise 
eelistamine 

   115 Osaliselt väljaspool 
tavapäraseid 
tööruume töötamise 
eelistamine 

   116 Ainult ettevõtte / 
asutuse tööruumides 
töötamise 
eelistamine 

näita 
B23=114 või 
115   

B24 Mis on peamine põhjus, et eelista(ksi)te töötada väljaspool 
tavapäraseid tööruume? 

330 Vanemlikud 
kohustused 

   331 Täiskasvanud 
lähedase hooldamise 
kohustus 

   326 Õpingud, koolitus 
   321 Enda haigus, 

terviseprobleem või 
puue 

   111 Töökoha kaugus 
elukohast 

   109 Tulemuslikum 
töötamine väljaspool 
tööruume 
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   337 Töö iseloom 
   336 Elukorraldus, eluviis 
   OTH Muu 
näita 
B24=OTH 

B24m Täpsustage, milline põhjus.   

näita x2=2 B25 Kas oma tööd tehes liigute vähemalt veerandi oma 
tööajast ettevõtete, asutuste, klientide või 
koostööpartnerite vahel? 

1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 B26 Kuivõrd olulised on Teile tööelus üldse karjääri- ja 

arenguvõimalused?  
432 Üldse ei ole olulised 

   411 Pigem ei ole olulised 

   202 Ei seda ega teist 

   414 Pigem olulised 

   426 Väga olulised 

näita x2=2 B32 Kuivõrd rahul olete karjääri- ja arenguvõimalustega 
praegusel töökohal?  

306 Üldse ei ole rahul 

   320 Pigem ei ole rahul 

   202 Ei seda ega teist 

   117 Pigem rahul 

   130 Väga rahul 

näita x2=2 B27 Kuivõrd oluline on Teile kindlustunne, et saate ühes 
ettevõttes / asutuses töötada pikka aega?  

431 Üldse ei ole oluline 

   410 Pigem ei ole oluline 

   202 Ei seda ega teist 

   413 Pigem oluline 

   425 Väga oluline 

näita x2=2 B33 Kuivõrd rahul olete töösuhte kindlusega praegusel 
töökohal?  
Töösuhte kindlus on kindlustunne, et saate samas 
ettevõttes / asutuses töötada pikka aega. 

306 Üldse ei ole rahul 

   320 Pigem ei ole rahul 

   202 Ei seda ega teist 

   117 Pigem rahul 

   130 Väga rahul 

näita x2=2 B34 Kuidas olete end oma praegusel töökohal viimastel kuudel 
tundnud? 
Mõeldud on töötaja enesetunnet, kui pingevabalt / 
rahulolevalt või pinges / ebamugavalt töötaja end töökohal 
tunneb. 

332 Väga halvasti 

   342 Halvasti 
   323 Pigem halvasti 
   116 Pigem hästi 
   111 Hästi 
   128 Väga hästi 
näita x2=2 B28 Kas Te peate võimalikuks, et kaotate järgmise kuue kuu 

jooksul tööandja algatusel oma praeguse töö? Palun 
vastake oma sisetunde järgi. 

101 Jah, kindlasti 

   103 Tõenäoliselt jah 
   203 Tõenäoliselt mitte 
   201 Kindlasti mitte 
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näita x2=2 B29 Kas Te peate võimalikuks, et järgmise kuue kuu jooksul 
lahkute ise omal soovil praeguselt töölt? 

101 Jah, kindlasti 

   103 Tõenäoliselt jah 
   203 Tõenäoliselt mitte 
   201 Kindlasti mitte 
näita x2=2 B30 Mis Te arvate, kas Teil õnnestuks praeguselt töölt 

lahkudes leida oma ametioskustele ja kogemustele vastav 
uus töö? 

101 Jah, kindlasti 

   103 Tõenäoliselt jah 
   203 Tõenäoliselt mitte 
   201 Kindlasti mitte 
näita x2=2 B31 Kui Te töölt lahkuksite, mida Te kõige tõenäolisemalt 

teeksite? 
613 Uuele tööle asumine 

Eestis 
   614 Uuele tööle asumine 

välismaal 
   615 Oma ettevõtte, 

mittetulundusühingu 
asutamine 

   616 Pereelule 
pühendumine 

   617 Eraelule (nt hobidele) 
pühendumine 

   326 Õpingud, koolitus 
   620 Pensionile jäämine 
   OTH Muu 
näita 
B31=OTH 

B31m Täpsustage.    

näita x2=2 OSA C TÖÖ- JA PUHKEAEG     
näita x2=2 tekst7  

Järgmised küsimused puudutavad Teie töö- ja puhkeaja 
korraldust /ettevõtte või asutuse nimi valimi järgi/-s. Kui 
töötasite viimase aasta jooksul ka mujal, ärge seda 
vastamisel arvestage. 
 

    

näita x2=2 C1 Kuivõrd oluline on Teile tööajakorraldus (töö algus- ja 
lõpuaeg, tööaeg kokku ning võimalus neid valida)?  

431 Üldse ei ole oluline 

   410 Pigem ei ole oluline 
   202 Ei seda ega teist 
   413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
näita x2=2 C2 Kui pikk on lepingu järgi Teie töönädal?  

[999 EI OSKA ÖELDA] 
 
Tundide arv: 

  

näita x2=2 C3 Kui mõtlete üldiselt, siis mitu tundi nädalas Te sooviksite 
töötada? 
NB! Küsimuses eeldatakse, et praegusega võrreldes 
pikema või lühema tööajaga töötamisele kaasneb vastavalt 
ka suurem või väiksem töötasu. 
 
Tundide arv: 
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näita kui 
C3<40 

C4 Mis on peamine põhjus, et eelista(ksi)te töötada alla 40 
tunni nädalas? 

330 Vanemlikud 
kohustused 

   331 Täiskasvanud 
lähedase hooldamise 
kohustus 

   326 Õpingud, koolitus 
   321 Enda haigus, 

terviseprobleem või 
puue 

   332 Hobid, harrastused 
   333 Teine töökoht 
   324 Täistööaeg on alla 

40 tunni nädalas 
    OTH Muu 
näita 
C4=OTH 

C4m Täpsustage, milline põhjus.   

näita x2=2 C5 Mitu päeva Te sellel töökohal tavalisel töönädalal töötate?  
Päevade arv: 

  

näita x2=2 C6 Kas tavalisel töönädalal töötate iga päev enam-vähem 
sama arv tunde? 

1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 C7 Kas Teie tööaja arvestamisel kasutatakse tööaja 

summeeritud arvestust? 
 
NB! Summeeritud tööaja arvestuse korral võib töötaja eri 
tööpäevadel ning eri töönädalatel töötada erineva arvu 
töötunde, kuid arvestusperioodi lõpuks, näiteks kuu lõpus 
arvestatakse, kas töötaja töötas tööandjaga kokkulepitud 
mahus või tegi ka ületunde. 

1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 C8 Kui sageli töötate üle 10 tunni päevas?  

NB! Kui tööaeg on tavapärasest pikem ainult teatud 
perioodidel, nt hooajati, siis tuleb vastus üldistada. Nt 
vastata „Harvemini kui paar korda kuus“. 

103 Peaaegu iga päev 

   220 Paar korda nädalas 
   219 Kord nädalas 
   305 Paar korda kuus 
   322 Harvemini kui paar 

korda kuus 
   510 Mitte kunagi 
   103 Peaaegu iga päev 
näita x2=2 C9 Kui sageli töötate üle 48 tunni nädalas?   

NB! Kui tööaeg on tavapärasest pikem ainult teatud 
perioodidel, nt hooajati, siis tuleb vastus üldistada. Nt 
vastata „Harvemini kui kord kolme kuu jooksul“. 

221 Peaaegu iga nädal 

   305 Paar korda kuus 
   304 Kord kuus 
   325 Paar korda kolme 

kuu jooksul 
   324 Kord kolme kuu jooksul
   323 Harvemini kui kord 

kolme kuu jooksul 
     510 Mitte kunagi 
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Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 C10 Kas nõustute tööandja soovi korral tegema ületunnitööd? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 C11 Kas ületunnitööst keeldumine toob / tooks Teile kaasa 

probleeme suhetes tööandjaga, juhtidega?  
Kui Teil sellist kogemust ei ole, siis vastake palun 
sisetunde järgi. 

1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 C14 Kas olete teinud viimase 12 kuu jooksul ületunnitööd? 1 Jah 
   2 Ei 
näita C14=1 C15A Kas Te olete ületunnitöö tegemise eest saanud tasu? 1 Jah 
   2 Ei 
näita C14=1 C15B Kas Te olete ületunnitöö tegemise eest saanud vaba 

aega? 
1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 C17 Mitu tundi töötasite eelmisel nädalal? Kui ei töötanud, siis 

vastata “0”. 
Tundide arv: 

  

peida C17=0 C18A Mitu tundi eelmise nädala tööajast töötasite hommikul kella 
kuue ja õhtul kella kuue vahel (6–18)? 
Tundide arv: 

  

Peida C17=0 C18B Mitu tundi eelmise nädala tööajast töötasite õhtul kella 
kuue ja kümne vahel (18–22)? 
Tundide arv:  

  

Peida C17=0 C18C Mitu tundi eelmise nädala tööajast töötasite õhtul kella 
kümne ja hommikul kella kuue vahel (22–6)? 
Tundide arv: 

  

näita x2=2 C19 Millal eelistaksite töötada? 123 Ainult päevasel ajal 
(6–18)  

   124 Osaliselt päevasel 
ajal (6–18) ja 
osaliselt muul ajal 

   125 Ainult õhtul kella 
kuue ja hommikul 
kella kuue vahel (18–
6) 

näita 
C19=124,125 

C20 Mis on peamine põhjus, et eelista(ksi)te töötada pärast 
kella kuut õhtul?  
NB! Mõeldud on üldist eelistust, mitte töö iseloomust 
tulenevat põhjust. 

330 Vanemlikud 
kohustused 

   331 Täiskasvanud 
lähedase hooldamise 
kohustus 

   326 Õpingud, koolitus 
   321 Enda haigus, 

terviseprobleem või 
puue 

   332 Hobid, harrastused 
   336 Elukorraldus, eluviis 
   337 Töö iseloom 
   OTH Muu 
näita 
C20=OTH 

C20m Täpsustage, milline põhjus.   
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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 C21A Kui sageli saate vabalt valida, millal minna puhkusele?  509 Alati 
   517 Sageli 
   506 Mõnikord 
   514 Harva 
   510 Mitte kunagi 
näita x2=2 C21B Kui sageli saate vabalt valida, millal võtta vabu päevi?  509 Alati 
   517 Sageli 
   506 Mõnikord 
   514 Harva 
   510 Mitte kunagi 
näita x2=2 C22 Mitu kalendripäeva olete viimase 12 kuu jooksul viibinud 

korralisel või palgata puhkusel?  
Siia mitte lugeda õppepuhkust, riiklikke vanemapuhkuseid 
(nt lapsehoolduspuhkust, lastepäevi), tervisepäevi jm vabu 
päevi kokkuleppel. 
Kalendripäevade arv:  

  

näita x2=2 C23 Kas olete viimase 12 kuu jooksul viibinud ka 
õppepuhkusel? Töötades ettevõttes /ettevõtte nimi/. 

1 Jah 

   2 Ei 
näita c23=1 C24 Mitu kalendripäeva viibisite viimase 12 kuu jooksul 

õppepuhkusel? 
Kalendripäevade arv: 

  

näita x2=2 C25 Kuivõrd rahul olete oma töö- ja puhkeaja korraldusega?  306 Üldse ei ole rahul 
   320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 
näita x2=2 OSA D TÖÖSUHTED   
näita x2=2 tekst8 Järgmised küsimused puudutavad Teie töösuhteid 

/ettevõtte nimi/-s. Kui töötasite viimase aasta jooksul ka 
mujal, ärge seda vastamisel arvestage, kui ei ole öeldud 
teisiti. 

  

näita x2=2 D1 Kuivõrd olulised on Teile head suhted ettevõttes / 
asutuses, kus Te töötate?  

432 Üldse ei ole olulised 

   411 Pigem ei ole olulised 
   202 Ei seda ega teist 
   414 Pigem olulised 
   426 Väga olulised 
näita x2=2 D2A Palun hinnake, millised on Teie suhted… 

 
...juhiga (juhtidega)? 

331 Väga halvad 

   322 Pigem halvad 
   202 Ei seda ega teist 
   115 Pigem head 
   126 Väga head 
näita x2=2 D2B ...kaastöötajatega? 331 Väga halvad 
   322 Pigem halvad 
   202 Ei seda ega teist 
   115 Pigem head 
   126 Väga head 
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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 D2C ...klientidega, õpilastega, patsientidega, reisijatega, 
koostööpartneritega jne? 

331 Väga halvad 

   322 Pigem halvad 
   202 Ei seda ega teist 
   115 Pigem head 
   126 Väga head 
näita x2=2 D4A Kui sageli on Teil viimase 12 kuu jooksul olnud juhi 

(juhtidega) konflikte, mille tõttu on suhted ja töötamine 
olnud häiritud?  

518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
näita x2=2 D4B Kui sageli on Teil viimase 12 kuu jooksul olnud 

kaastöötajatega konflikte, mille tõttu on suhted ja 
töötamine olnud häiritud?  

518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
Peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D4C Mis on olnud nende konfliktide peamiseks põhjuseks?  723 Halb infoliikumine, 
vähene informeeritus 

   710 Töötaja töölt 
puudumine 

   711 Tööga seotud 
kokkulepete täitmata 
jätmine 

   712 Varalise kahju 
tekitamine 

   713 Mitterahaliste huvide 
kahjustamine 

   714 Petmine, valetamine 
   715 Iseloomust tulenev 

sobimatu käitumine 
     OTH Muu 
näita 
D4C=OTH 

D4Cm Täpsustage, milline põhjus.   

peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5 Kas olete konfliktide lahendamiseks pöördunud…   

peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5A ...oma juhi (juhtide) poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5B ...kaastöötajate poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5C ...töötajate usaldusisiku poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5D ...ametiühingu poole? 1 Jah 

   2 Ei 
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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5E ...töövaidluskomisjoni poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5F ...tööinspektsiooni poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5G ...kohtu poole? 1 Jah 

   2 Ei 
peida 
D4A=512 ja 
D4b=512 

D5H ...kellegi muu poole?   1 Jah 

   2 Ei 
näita D5H=1 D5Hm Täpsustage, kelle poole.   
näita x2=2 D6 Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul kogenud 

põhjendamatut ebavõrdset kohtlemist teiste töötajatega 
võrreldes?  
NB! Kui Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud mõni teine 
töökoht, kus olete kogenud ebavõrdset kohtlemist, siis 
arvestage vastamisel ka seda. 
 
Kas olete ebavõrdset kohtlemist kogenud … 

  

näita kui 
asus tööle 
12 viimase 
kuu jooksul 
ehk 
B3A=2013 
või 2014 

D6A ...tööle võtmisel? 1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 D6B ...töö tasustamisel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6C ...edutamisel, karjäärivõimalustes? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6D ...tööülesannete jagamisel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6E ...tööalase info jagamisel ja kaasarääkimise võimalustes? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6F ...kaastöötajate või juhtide suhtumises? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6G …töö tunnustamises? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 D6H …muul juhul?  1 Jah 
   2 Ei 
Näita D6H=1 D6Hm Täpsustage.   
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7 Kas ebavõrdse kohtlemise alus on olnud…     

peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7A ...sugu? 1 Jah 

   2 Ei 
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kood 
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peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7B ...vanus? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7C ...puue või pikaajaline terviseprobleem? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7D ...rahvus? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7E ...vähene eesti keele oskus? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7F ...rasedus / abikaasa või elukaaslase rasedus? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7G ...perekond, lapsed? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7H ...töötajate esindamine, ametiühingusse kuulumine? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7I ...poliitilised vaated? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7J ...usulised tõekspidamised? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7K ...(isiklikud) suhted juhiga (juhtidega)? 1 Jah 

   2 Ei 
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7L ...muu põhjus?  1 Jah 

   2 Ei 
näita D7L=1 D7Lm Täpsustage.   
peida, kui 
D6A-D6H 
kõik on EI  

D7M Ei oska kindlat põhjust välja tuua. 1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 OSA E KOLLEKTIIVNE TÖÖSUHE   
näita x2=2 tekst9 Järgmised küsimused puudutavad kollektiivset töösuhet ja 

ametiühinguid. 
 

  

näita x2=2 E1 Kas Te olete ametiühingu liige? 
 
Ametiühing on töötajate huve esindav organisatsioon 
tööandjatega töösuhete ja töötingimuste kokkuleppimisel. 

1 Jah 

   2 Ei 
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tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 E2A Kuivõrd nõustute väitega, et olete hästi kursis 
ametiühingute tegevusega? 

204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
peida 
E2A=204 

E2B Järgnevalt on esitatud veel mõned väited ametiühingute 
tegevuse kohta. Kui teil otsesed kokkupuuted 
ametiühingutega puuduvad, vastake selle põhjal, mis mulje 
teil on jäänud ajakirjandusest või mujalt kuuldu põhjal.  
 
Ametiühingud saavad töötajate huvide eest seismisega 
hästi hakkama. 

204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
   3 Ei tea 
peida 
E2A=204 

E2C Ametiühingud pakuvad töötajale olulist ja tarvilikku 
õigusabi. 

204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
   3 Ei tea 
peida 
E2A=204 

E2D Minu tööhuvide kaitsmiseks ei ole ametiühingut vaja. 204 Üldse ei ole nõus 

   205 Pigem ei ole nõus 
   301 Ei seda ega teist 
   106 Pigem nõus 
   104 Täiesti nõus 
   3 Ei tea 
näita x2=2 E3 Kas Teie töötingimused on määratud ka kollektiivlepinguga 

(v.a riiklik töötasu alammäära kokkulepe)? 
 
Kollektiivleping on kokkulepe ametiühingu ja tööandja 
vahel, millega määratakse kindlaks töösuhte 
miinimumtingimused (nt töötasu, tööaeg, puhkused), 
millest ebasoodsamaid ei ole võimalik töötajale kohaldada. 
 

1 Jah 

   2 Ei 
     305 Ei oska öelda 
näita x2=2 E4A Kuidas peamiselt tuleks Teie arvates järgmiste 

töötingimuste üle läbirääkimisi pidada?  
Tööaeg 

720 Individuaalselt 

   721 Töökohal koos 
kaastöötajatega 

   722 Ametiühingu abil 
näita x2=2 E4B Puhkused 720 Individuaalselt 
   721 Töökohal koos 

kaastöötajatega 
   722 Ametiühingu abil 
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kood 
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kood 

Vastusevariandid 

 

näita x2=2 E4C Töötasu  720 Individuaalselt 
   721 Töökohal koos 

kaastöötajatega 
   722 Ametiühingu abil 
näita x2=2 E4D Tööohutus ja töötervishoid 720 Individuaalselt 
   721 Töökohal koos 

kaastöötajatega 
   722 Ametiühingu abil 
näita x2=2 E4E Töökorraldus 720 Individuaalselt 
   721 Töökohal koos 

kaastöötajatega 
   722 Ametiühingu abil 
näita x2=2 E4F Koolitus ja väljaõpe 720 Individuaalselt 
   721 Töökohal koos 

kaastöötajatega 
     722 Ametiühingu abil 
näita x2=2 OSA F TÖÖTAJATE KAASAMINE   
näita x2=2 tekst10 Järgmised küsimused puudutavad töötajate kaasamist 

Teie ettevõttes / asutuses (/ettevõtte  nimi valimist/). 
  

näita x2=2 F11 Kuivõrd rahul olete informeeritusega oma ettevõtte / 
asutuse tegevusest, töökorraldusest ja töötingimustest?  

306 Ei ole üldse rahul 

     320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 
näita x2=2 F1 Kuivõrd oluline on Teile üldiselt olla informeeritud oma 

ettevõtte / asutuse tegevusest, töökorraldusest ja 
töötingimustest?  

431 Üldse ei ole oluline 

   410 Pigem ei ole oluline 
   202 Ei seda ega teist 
   413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
näita x2=2 F12 Kuivõrd rahul olete võimalusega rääkida kaasa oma 

ettevõtte / asutuse tegevuse, töökorralduse ja 
töötingimuste küsimustes?  

306 Ei ole üldse rahul 

   320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 
näita x2=2 F2 Kuivõrd oluline on Teile üldiselt võimalus rääkida kaasa 

oma ettevõtte / asutuse tegevuses, töökorralduse ja 
töötingimuste kujundamisel?  

431 Üldse ei ole oluline 

    410 Pigem ei ole oluline 
    202 Ei seda ega teist 
    413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
 
 
 
 
 



 

18 

Kuvamise 
tingimus 
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Vastusevariandid 

 

näita x2=2 F3A Kas Teie ettevõttes / asutuses on usaldusisik? 
Usaldusisik on töötajate valitud esindaja töösuhete 
küsimustes tööandjaga.                  

1 Jah 

   2 Ei 
   305 Ei oska öelda 
näita x2=2 F3B Kas Teie ettevõttes / asutuses on töökeskkonnavolinik? 

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja 
töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes. 

1 Jah 

   2 Ei 
   305 Ei oska öelda 
näita F3A=1 F4 Kui hästi tuleb Teie arvates töötajate usaldusisik toime 

töötajate esindamisega suhetes tööandjaga?  
332 Väga halvasti 

   323 Pigem halvasti 
   202 Ei seda ega teist 
   116 Pigem hästi 
   128 Väga hästi 
näita F3B=1 F5 Kui hästi tuleb Teie arvates töökeskkonnavolinik toime 

töötajate esindamisega töötervishoiu ja tööohutuse 
küsimustes?  

332 Väga halvasti 

   323 Pigem halvasti 
   202 Ei seda ega teist 
   116 Pigem hästi 
   128 Väga hästi 
näita x2=2 F6 Kas olete ettevõttes / asutuses töötamise ajal osalenud 

töötajate esindaja (nt usaldusisik, töökeskkonnavolinik) 
valimisel? 

1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 F7 Kes Teid tavaliselt teavitab ettevõtte / asutuse tegevusest, 

töökorraldusest ja töötingimustest?  
102 Juht (juhid) 

   110 Infojuht, 
kommunikatsioonijuht 

   111 Usaldusisik, 
töökeskkonnavolinik 

   112 Töötajate esindaja, 
kaastöötaja 

   118 Ei teavitata 
näita x2=2 F8 Kas Te saate tavaliselt arutada ettevõtte / asutuse 

tegevusi, töökorraldust ja töötingimusi?  
921 Saan avaldada 

arvamust juhile 
   922 Saan avaldada 

arvamust töötajate 
esindajale 

   923 Ei saa oma arvamust 
avaldada 

näita x2=2 F9 Kui sageli Te saate osaleda ettevõtte / asutuse tegevusi, 
töökorraldust, töötingimusi puudutavate otsuste tegemisel? 

518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
näita x2=2 F10 Kas olete saanud piisavalt kaasa rääkida …   
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näita x2=2 F10A ...puhkuste teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10AA ...tööaja teemadel?  1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10B ...töötasustamise teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10C ...tööohutuse ja töötervishoiu teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10D ...töökorralduse teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10E ...töötajate värbamise teemadel? 1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 F10F ...koolituse, täiendusõppe teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10G ...ettevõtte / asutuse tegevusplaanide teemadel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 F10H ...muudel teemadel?  1 Jah 
   2 Ei 
näita 
F10H=1 

F10Hm Täpsustage.   

näita x2=2 OSA G TÖÖTERVISHOID   
näita x2=2 tekst11 Järgmised küsimused puudutavad töötervishoidu Teie 

ettevõttes / asutuses (/ettevõtte  nimi valimist/). 
  

näita x2=2 G1 Kuivõrd oluline on Teile üldiselt, et töötamine oleks 
tervisele ohutu?  

431 Üldse ei ole oluline 

   410 Pigem ei ole oluline 
   202 Ei seda ega teist 
   413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
näita x2=2 G2 Kes peaks Teie arvates vastutama tööga seotud 

terviseprobleemide vältimise ja töövõime säilimise eest?  
113 Töötaja 

    114 Pigem töötaja 
    115 Töötaja ja ettevõte / 

asutus võrdselt 
    116 Pigem ettevõte / 

asutus 
    117 Ettevõte / asutus 
näita x2=2 G3 Kuivõrd puutute oma tööd tehes kokku järgmiste 

terviseohtudega: 
  

näita x2=2 G3A Vähemalt 5 kg raskuste tõstmine, langetamine, kandmine, 
liigutamine 

157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3B Üksluised liigutused või kurnatust ja valu tekitavad 

sundasendid 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 
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   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3C Müra, mis on nii tugev, et töökaaslastega rääkimiseks 

peab häält kõrgendama 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3D Vibratsioon (käsitööriistade, masinate jne tekitatud)  157 Ei puutu kokku 
   154 Kuni veerand 

tööajast 
   155 Veerand kuni pool 

tööajast 
   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3E Radiatsioon (nt röntgenikiired, radioaktiivne kiirgus, 

keevitamise valgus, laserkiirgus)  
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3F Kokkupuude keemiliste toodete ja ohtlike ainetega (nt 

aurude, gaaside, tolmude sissehingamine, kokkupuude 
naha kaudu)  

157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3G Kokkupuude bioloogiliste ja nakkusohtlike ainetega, mis 

võivad tekitada mürgistusi, haigusnähte (bakterid, viirused, 
seened, õietolm, hallitus jne)  

157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3H Halb, silmi väsitav valgustus; vähe või liiga palju valgust, 

vilkuv valgus, pimestav valgus 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3I Halb kliima, sh kõrge, madal temperatuur, liiga kuiv või 

niiske õhk, tuuletõmme, õhupuudus 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 
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   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3J Töötamine kuvariga  157 Ei puutu kokku 
   154 Kuni veerand 

tööajast 
   155 Veerand kuni pool 

tööajast 
   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3K Oht kukkuda või varingu alla jääda 157 Ei puutu kokku 
   154 Kuni veerand 

tööajast 
   155 Veerand kuni pool 

tööajast 
   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3L Masinate või tööriistade liikuvate osade põhjustatud oht, 

põletusoht, külmetusoht, elektrilöögioht 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G3M Materjalide või ainete (nt bensiin, gaas) põhjustatud 

põletus- ja plahvatusoht 
157 Ei puutu kokku 

   154 Kuni veerand 
tööajast 

   155 Veerand kuni pool 
tööajast 

   156 Üle poole tööajast 
näita x2=2 G4A Milliseid abinõusid kasutate Teie või ettevõte / asutus, et 

Teie töötamine oleks ohutu? Võib olla mitu vastust. 
807 Ohutute töövõtete 

kasutamine 
   808 Isikukaitsevahendite 

(nt kiiver, 
kaitseriietus, 
kõrvaklapid, kindad) 
kasutamine 

   809 Ühiskaitsevahendite 
(nt ohutusvõrgud, 
kaitsepiirded, 
ohumärgid) 
kasutamine 

   810 Töövahendite, 
töökeskkonna ja 
töökorralduse 
kohandamine 
vastavalt töötajate 
vajadustele ja 
võimetele 

   OTH Muu 
näita 
G4=OTH 

G4Em Täpsustage, mida.   

näita x2=2 G5 Kas Teie töö tegemine ettevõttes / asutuses on Teie 
tervisele ohtlik?  

424 Väga ohtlik 

   415 Pigem on ohtlik 
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   202 Ei seda ega teist 
   412 Pigem ohutu 
   421 Täiesti ohutu 
näita x2=2 G6 Kas olete viimase 12 kuu jooksul saanud tööõnnetuse tõttu 

vigastada? Töötades ettevõttes /ettevõtte nimi/. 
NB! Tööõnnetus on äkktervisekahjustus, mis leiab aset 
tööülesannet täites, tööandja loal tehtaval tööl, tööajal (sh 
tööaja hulka arvataval töövaheajal) või muul tööandja 
huvides tegutsemisel. Tööõnnetuseks ei loeta õnnetust, 
mis juhtus teel kodust tööle või töölt koju. 

1 Jah 

   2 Ei 
näita G6=1 G7 Mitu tööõnnetust Teil juhtus? 

Õnnetuste arv: 
  

näita G6=1 G8A Mitu kalendripäeva, nädalat või kuud Te viimase 12 kuu 
jooksul tööõnnetus(t)e tõttu töölt puudusite? Töötades 
ettevõttes /ettevõtte nimi/. 
NB! Kui ei puudunud üldse või puudusite vähem kui ühe 
päeva, märkida 0 päeva. Kui ei oska öelda täpset päevade 
arvu, märkida nädalate või kuude arv. 
Päevade arv: 

  

näita G6=1 G8B Nädalate arv:   
näita G6=1 G8C Kuude arv:   
näita x2=2 G11 Kas viimase 12 kuu jooksul on Teie töö põhjustanud Teile 

terviseprobleeme või on neid süvendanud? 
1 Jah 

   2 Ei 
näita G11=1 G12A Mitu kalendripäeva, nädalat või kuud Te 12 viimase kuu 

jooksul tööga seotud tervisehäirete tõttu töölt puudusite? 
Töötades ettevõttes /ettevõtte nimi/. 
NB! Kui ei puudunud üldse või puudusite vähem kui ühe 
päeva, märkida 0 päeva. Kui ei oska öelda täpset päevade 
arvu, märkida nädalate või kuude arv. 
Päevade arv: 

  

näita G11=1 G12B Nädalate arv:   
näita G11=1 G12C Kuude arv:   
näita x2=2 G13A Kui sageli olete viimase nelja nädala jooksul kogenud 

töötamist häirivat stressi? 
518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
näita x2=2 G13B Kui sageli olete viimase nelja nädala jooksul kogenud 

tööpingest tulenevat närvilisust?  
518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
näita x2=2 G13C Kui sageli olete viimase nelja nädala jooksul kogenud 

tööpingest tulenevat masendust? 
518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
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näita x2=2 G13D Kui sageli olete viimase nelja nädala jooksul kogenud 
füüsilist või vaimset kurnatust? 

518 Pidevalt 

   517 Sageli 
   514 Harva 
   512 Üldse mitte 
näita x2=2 G14 Kas Teil on piisavalt teadmisi, et vältida tööl vigastusi ja 

terviseprobleeme? 
416 Piisavalt 

   435 Pigem piisavalt 
   436 Pigem ebapiisavalt 
   301 Ebapiisavalt 
näita x2=2 G15 Kas selles ettevõttes / asutuses töötamise jooksul olete 

käinud töötervishoiuarsti juures tervisekontrollis? 
1 Jah 

   2 Ei 
näita G15=1 G16A Millal käisite viimati töötervishoiuarsti juures 

tervisekontrollis? 
Aasta: 

  

näita G15=1 G17 Kas saite tervisekontrollist piisavalt tagasisidet, millele 
tuleks tähelepanu pöörata, et töötamine oleks ohutu ja 
tervist hoidev? 

416 Piisavalt 

   435 Pigem piisavalt 
   436 Pigem ebapiisavalt 
   301 Ebapiisavalt 

näita x2=2 

G18 Kas viimase 12 kuu jooksul olete võtnud osa ettevõtte / 
asutuse pakutavatest tervist edendavatest tegevustest? 
Kas olete võtnud osa … 

1 Jah 

näita x2=2 G18A ...tervisespordist (ujumine, aeroobika jms)? 2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita x2=2 G18B ...tervist parandavatest protseduuridest (massaaž, 

veeprotseduurid, ravivõimlemine jms)?  
1 Jah 

   2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita x2=2 G18C ...vaktsineerimistest? 1 Jah 
   2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita x2=2 G18D ...tervisekoolitusest (esmaabikoolitus jms)? 1 Jah 
   2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita x2=2 G18E ...terviseüritustest (sportlikud suve- või talvepäevad jms)?  1 Jah 
   2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita x2=2 G18F ...muust tervist edendavast tegevusest?  1 Jah 
   2 Ei 
   219 Sellist tegevust ei ole 

pakutud 
näita 
G18F=1 

G18Fm Täpsustage.   
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näita x2=2 OSA H TÖÖTASUSTAMINE   

näita x2=2 

tekst12 Järgmised küsimused puudutavad Teie hinnanguid töö 
tasustamise kohta Teie ettevõttes / asutuses (/ettevõtte  
nimi valimist/). 

  

näita x2=2 H1 Kuivõrd oluline on üldiselt Teie jaoks saada suurt töötasu? 431 Üldse ei ole oluline 
   410 Pigem ei ole oluline 
   202 Ei seda ega teist 
   413 Pigem oluline 
   425 Väga oluline 
näita x2=2 H3A Millest koosnes Teie viimase kuu töötasu? Töötades 

ettevõttes /ettevõtte nimi/. Võib olla mitu vastust. 
111 Kindlaksmääratud 

põhipalk 
   112 Tasu tükitöö või 

tootlikkuse alusel 
   118 Tunnitasu 
   113 Lisatasu lisa- või 

ületundide eest 
   114 Lisatasu halbades või 

ohtlikes 
töötingimustes 
töötamise eest 

   115 Lisatasu 
nädalavahetusel, 
pühade ajal töötamise 
eest 

   116 Lisatasu õhtul või 
öösel töötamise eest 

   117 Tulemustasu 
   119 Päevaraha 
   OTH Muu 
näita 
H3A=OTH 

H3Im Täpsustage, milline.   

näita x2=2 H5 Mõelge viimase 12 kuu tulemustasude peale praeguses 
töökohas. Mille eest olete saanud tulemustasu? Võib 
valida mitu vastust. 

938 Individuaalsete heade 
töötulemuste eest 

   939 Osakonna või 
meeskonna heade 
töötulemuste eest 

   940 Ettevõtte / asutuse 
heade töötulemuste 
eest 

   941 Ei ole saanud 
tulemustasu 

näita 
oigvorm=(11,
12,22,23,23,
24,25,26,30) 

H6 Mille eest olete saanud selle ettevõtte aktsiaid, osakuid, 
kus Te töötate? Võib valida mitu vastust. 

938 Individuaalsete heade 
töötulemuste eest 

   939 Osakonna või 
meeskonna heade 
töötulemuste eest 

   940 Ettevõtte / asutuse 
heade töötulemuste 
eest 

   942 Ei ole saanud 
aktsiaid, osakuid 
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näita x2=2 H9 Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul olnud probleeme palga 
kättesaamisel? Töötades ettevõttes /ettevõtte nimi/. Kas on 
olnud … 

  

näita x2=2 H9A ...viivitusi palga maksmisel? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 H9B ...palga maksmata jätmist? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 H9C ...kokkulepitust väiksema palga maksmist? 1 Jah 
   2 Ei 
näita x2=2 H9D ...midagi muud seoses palga kättesaamisega?  1 Jah 
   2 Ei 
näita H9D=1 H9Dm Täpsustage, mida.   
näita x2=2 H13 Kuivõrd rahul olete oma töö tasustamisega?  306 Ei ole üldse rahul 
   320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 
näita x2=2 OSA YE ISIKU HARIDUS   

näita x2=2 

tekst13 Nüüd küsime hariduse kohta. Küsime kõrgeimat lõpetatud 
kutse-, ameti- või erialast haridustaset, lõpetatud kooli 
nime ja eriala ning lõpetamise aastat. 

  

näita x2=2 

YE1 Milline on Teie kõrgeim üldhariduskoolis (keskkoolis, 
gümnaasiumis, põhikoolis vms) lõpetatud haridustase? 

3 Keskharidus 

   2442 Põhiharidus (sh 
lõpetamata 
keskharidus) 

   1001 Algharidus 
   0202 Ei omandanud 

algharidust 
näita x2=2 YE3 Milline on Teie kõrgeim lõpetatud kutse-, ameti- või 

erialaharidus?  
9993 Ei oma kutse-, ameti- 

või erialaharidust 
   25B Kutseharidus (ilma 

keskhariduseta) 
   35_45 Kutsekeskharidus (sh 

kutseharidus 
keskhariduse baasil) 

   35_55 Keskeri- või 
tehnikumiharidus 

   5K8 Kõrgharidus 
näita YE3= 
5K8 

YE4 Milline on Teie kõrgeim lõpetatud kõrgharidus?  6602 Rakenduskõrgharidus, 
diplomiõpe (sh 
kutsekõrgharidus) 

   6604 Bakalaureus 
   7603 Enne 1992. aastat 

kehtinud õppekava 
järgi omandatud 
kõrgharidus 

   7601 Magister (sh integree-
ritud bakalaureuse- ja 
magistriõpe, 
internatuur ja aastane 
õpetajakoolitus) 
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näita 
YE4=6604 

YE4A Kas tegemist oli bakalaureuse 3- või 4-aastase 
õppekavaga? 

6603 Bakalaureus (3-
aastane õppekava, 
Eestis vastuvõtt 
alates 2002/03. 
õppeaastast) 

   7602 Bakalaureus 
(vähemalt 4-aastane 
õppekava, Eestis 
vastuvõtt kuni 
2001/02. 
õppeaastani) 

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 5K8, 
8601 

YE5 Öelge palun selle kooli täielik nimi.  
 

  

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 5K8, 
8601 

YE6 Öelge palun saadud eriala. 
 

  

näita 
YE3=25B, 
35_45, 
35_55, 5K8, 
8601 

YE7 Öelge palun selle kooli lõpetamise aasta. 
 

  

näita 
YE3=25B 

YE8 Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel?  9991 Haridustaseme nõuet 
ei olnud 

   2441 Põhiharidus 
näita 
YE3=25B 

YE9 Kas omandatud haridus oli ainult kutseharidus või saite 
koos sellega ka üldhariduse?  

9992 Ainult kutseharidus 

   25A Kutseharidus koos 
põhiharidusega 

   35A Kutseharidus koos 
keskharidusega 

näita 
YE3=35_45, 
35_55 

YE10 Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel?  2441 Põhiharidus 

   3 Keskharidus 

näita x2=2 tekst14 Nüüd küsime praeguste õpingute kohta.   

näita x2=2 

YE11 Kas Te õpite praegu üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses 
või kõrgkoolis? 

1 Jah 

   2 Ei 
näita 
YE11=1 

YE12 Milline on Teie praegu omandatav haridustase? 100 Põhiharidus (põhikooli 
1.-6. klass) 

   244 Põhiharidus (põhikooli 
7.-9. klass) 

   344 Üldkeskharidus 
(gümnaasiumi 10.-12. 
klass) 

   9998 Kutseharidus või 
kutsekeskharidus 

   6601 Rakenduskõrgharidus
   6604 Bakalaureus 
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   7601 Magister (sh 
integreeritud 
bakalaureuse- ja 
magistriõpe, 
internatuur ja aastane 
õpetajakoolitus) 

   8602 Doktorikraad (sh 
residentuur) 

peida kui 
YE12=100, 
244, 344 

YE13 Öelge palun selle kooli täielik nimi. 
 

  

peida kui 
YE12=100, 
244, 344 

YE14 Millisel erialal õpite?    

näita 
YE12=999
8 

YE15 Milline oli nõutav haridustase sisseastumisel?  9991 Haridustaseme nõuet 
ei olnud 

   2441 Põhiharidus 
   3 Keskharidus 
näita 
YE15=2441 

YE16 Kas omandatav haridus on ainult kutseharidus või saate 
koos sellega ka keskhariduse? 

9992 Ainult kutseharidus 

   35A Kutseharidus koos 
keskharidusega 

näita x2=2 YEL20 Kuivõrd olulised on üldiselt Teile enesetäiendamise 
võimalused töökohal? 

432 Üldse ei ole olulised 

   411 Pigem ei ole olulised 
   202 Ei seda ega teist 
   414 Pigem olulised 
   426 Väga olulised 
näita x2=2 YEL21 Kas Teie tehtav töö ja oskused ning teadmised on 

kooskõlas? 
135 Tööülesanded 

vastavad praegustele 
oskustele, 
teadmistele 

   134 Tööülesanded 
eeldavad kõrgemat 
oskuste ja teadmiste 
taset 

   133 Oskused ja 
teadmised 
võimaldaksid ka 
nõudlikemate 
tööülesannetega 
toime tulla 

näita x2=2 YEL22 Milliseid ettevõtte / asutuse pakutud tööoskuste ja 
teadmiste arendamise võimalusi olete viimase 12 kuu 
jooksul kasutanud? Kas … 

  

 A ...osalesite tööalastel koolitustel, kursustel? 1 Jah 
   2 Ei 
 B ...osalesite tööalasel konverentsil, seminaril, käisite 

töölähetuses (komandeeringus) õppimise eesmärgil? 
1 Jah 

   2 Ei 
 C ...kasutasite iseseisva tööalase õppimise võimalust, nt 

kasutades internetis leiduvaid materjale või lugedes 
erialast kirjandust? 

1 Jah 

   2 Ei 
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 D ...osalesite õpperühmas töökohal, töötasite õppe eesmärgil 
teisel ametikohal? 

1 Jah 

   2 Ei 
 E ...kasutasite tööoskuste ja teadmiste arendamiseks muud 

võimalust?  
1 Jah 

   2 Ei 
näita 
YEL22E=1 

YEL22m Täpsustage, millist.   

näita x2=2 YEL23 Kui rahul olete uute teadmiste ja oskuste omandamise 
võimalustega ettevõttes / asutuses?  

306 Ei ole üldse rahul 

   320 Pigem ei ole rahul 
   202 Ei seda ega teist 
   117 Pigem rahul 
   130 Väga rahul 

näita x2=2 OSA I KÕRVALTÖÖD   

näita x2=2 

I1 Kas Teil oli eelmisel nädalal peale selle töö, millest juba 
rääkisime, veel mõni töö, kus töötasite või kust ajutiselt 
puudusite?  

1 Jah 

   2 Ei 
näita I1=1 I2 Mitu tundi Te eelmisel nädalal seda teist tööd (neid teisi 

töid) kokku tegite? 
Kõikide nende tööde tundide arv kokku nädalas: 

  

näita x2=2 OSA YC TAUSTANDMED   

näita x2=2 tekst5 Lõpetuseks küsime mõned taustandmed.   
näita x2=2 YC1 Palun öelge oma rahvus. 

 
EST Eestlane 

   RUS Venelane 

   OTH Muu 
näita YC1=3 YC1k Valige rahvus.   
kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC1a Ei leia loendist.   

näita x2=2 
 

YC2 Palun öelge oma kodakondsus. 
 

233 Eesti 

   643 Venemaa 
   OTH Muu 
   898 Määramata 
näita YC2=3 YC2k Valige kodakondsus.   
kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC2a Ei leia loendist.   

näita alati  YC3 Palun öelge oma sünniriik. 
 
[KUI YA2 AASTA ON VAHEMIKUS 1920-1945, SIIS 
LISATEKST:] 
Kui isik sündis Petserimaal või Narva jõe tagusel alal Eesti 
Vabariigi endisel territooriumil, mis nüüd ei kuulu Eestile, 
siis märkige „Eesti endine territoorium Petserimaal või 
Narva jõe tagune ala".   

233 Eesti 
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   933 Eesti endine 
territoorium 
Petserimaal või Narva 
jõe tagune ala 

   643 Venemaa 
   804 Ukraina 
   112 Valgevene 
   OTH Muu 
näita 
YC3v=6 

YC3k Valige sünniriik.   

kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC3a Ei leia loendist.   

näita x2=2  YC6Ak Milline on Teie kodune keel?  
Kui kasutate mitut keelt, siis märkige need kõik, alustades 
enamkasutatavast. 
Esimene kodune keel 

  

kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC6Aa Ei leia loendist.   

näita x2=2 YC6Bk Teine kodune keel   
kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC6Ba Ei leia loendist.   

näita x2=2 YC6Ck Kolmas kodune keel   
kui 
klassifikaato
rist on 
valimata 

YC6Ca Ei leia loendist.   

näita x2=2 OSA YD LEIBKOND   
näita x2=2 Y Mitu liiget on Teie leibkonnas (kaasa arvatud Teie ise)? 

Leibkonna all peame silmas põhiliselt ühises eluruumis, st 
ühel aadressil elavat isikute rühma, kes kasutab ühiseid 
rahalisi ja / või toiduressursse. Leibkond on ka üksi elav 
isik.  

  

näita x2=2 Ytekst1 Palun öelge leibkonnaliikmete arv vanuse järgi:   
näita Y>1 Y1 Alla 16-aastased   
näita Y>1; 
omistada 
vanuse järgi 
kui Y=1 

Y2 16–24-aastased   

näita Y>1 Y3 25–64-aastased   
näitaY>1 Y4 65-aastased ja vanemad   
näita Y>1 ja  
Y2>0 

Y5 Kui paljud Teie 16-24-aastastest leibkonnaliikmetest on 
õpilased või üliõpilased (kaasa arvatud Teie ise)? 

  

näita Y=1 ja 
vanus=16-
24 

Y5A Kas Te olete õpilane või üliõpilane? 1 

Jah 
   2 Ei 
näita Y1>0 Ytekst2 Palun öelge alla 16-aastaste leibkonnaliikmete arv vanuse 

järgi: 
  

näita Y1>=1 Y6 14–15-aastased   
näita Y1>=1 Y7 5–13-aastased   
näita Y1>=1 Y8 4-aastased ja nooremad   
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Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita alati YA3 Milline on Teie seaduslik perekonnaseis? 1 Vallaline, ei ole 
seaduslikus abielus 
olnud 

   2 Seaduslikus abielus 
   3 Lahutatud 
   4 Lesk 
näitaYA3=2 YA4 Kas Te elate koos oma seadusliku abikaasaga? 1 Jah 
   2 Ei 
näita 
YX2=14 või  
YA3<> 2 või 
YA4<> 1 

YA5 Kas Te olete vabaabielus? 1 Jah 

   2 Ei 
näita x2=2 YD17 Leibkonnal võib olla erinevaid sissetulekuallikaid ning 

sissetulekut võivad saada mitu leibkonnaliiget. Mõeldes 
oma leibkonna kogusissetulekule, kuidas Teie leibkond 
tuleb vajalike kulutuste tegemisel ots otsaga kokku? 

328 Suurte raskustega 

   326 Raskustega 
   316 Mõningate raskustega
   133 Üpriski hõlpsalt 
   110 Hõlpsalt 
   127 Väga hõlpsalt 
näita x2=2 YD18 Kui suur on tavaliselt kuu jooksul Teie leibkonna käsutuses 

olev raha, arvestades kõiki tulusid? Öelge keskmine 
kättesaadud summa eurodes. 

  

näita 
YD18=ei 
tea,keeldub 

YD19 Palun öelge, millisesse järgmistest vahemikest jääb Teie 
leibkonna käsutuses olev raha ühes kuus, arvestades kõiki 
tulusid? 

122 Kuni 300 eurot 

   123 301 kuni 450 eurot 
   130 451 kuni 600 eurot 
   134 601 kuni 850 eurot 
   140 851 kuni 1100 eurot 
   145 1101 kuni 1550 eurot 
   149 1551 eurot või 

rohkem 

näita x2=2   ISIKU TERVIS   

näita x2=2 tekst15 Lõpetuseks paar küsimust Teie tervisliku seisundi kohta.   

näita x2=2 YG1 Milliseks hindate oma tervist üldiselt? 125 Väga hea  
   109 Hea  
   201 Ei hea ega halb  

   311 Halb  

   330 Väga halb 
näita x2=2 YG2 Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem? 1 Jah 
   2 Ei 

näita YG2=1 

YG3 Mil määral olete olnud vähemalt viimasel kuuel kuul mõne 
terviseprobleemi tõttu piiratud tegevustes, mida inimesed 
tavaliselt teevad? 

317 Oluliselt piiratud  

 

  324 Piiratud, aga mitte 
oluliselt  

   108 Ei ole üldse olnud 
piiratud 

 



 

 31

Kuvamise 
tingimus 

Küsimuse 
kood 

Küsimus Vastuse 
kood 

Vastusevariandid 

 

näita 
YG3=317, 
324 

YG4 Kas vajate toimetulekuks kõrvalist abi?  512 

Üldse mitte 

   506 Mõnikord 
   518 Pidevalt 

näita x2=2 

YK1A Palun öelge oma kontaktandmed. 
Kontaktandmeid kasutatakse ainult järgmisest küsitlusest 
teavitamiseks ja tagasiside saamiseks.  
Telefon 

  

näita x2=2 YK1B e-post   
alati  LÕPULA

USE 
Olemegi jõudnud küsitluse lõppu. Suur tänu Teile 
koostöö eest! 

  

alati 

  KÜSITLEJA OSA (JÄRG) 
KÜSITLEJA OSA ON KÜSITLEJALE TÄITMISEKS JA 
SEDA EI LOETA ETTE, VÄLJA ARVATUD, KUI ON 
MÄRGITUD TEISITI. 

  

alati A06 Küsitluse keel est Eesti 

   rus Vene 
alati  A07 Kes veel viibisid küsitluse juures? Võib olla mitu vastust. 116 Mitte keegi 
    103 Alla 6-aastased 

lapsed 
     101 6-aastased ja 

vanemad lapsed 
    102 Abikaasa 

(elukaaslane) 
    119 Muud sugulased 
    120 Muud täiskasvanud 

(mittesugulased) 
alati  A09 Kuidas küsitlus kulges? 128 Väga hästi 
   111 Hästi 
   205 Rahuldavalt 
   327 Raskustega 
   329 Suurte raskustega 
alati  A10 Kuidas on ankeet täidetud? 303 Silmast silma küsitlus 
   305 Telefoniküsitlus 
   301 Küsitletav ise täitis 

ankeedi 
   OTH Muu 
näita 
A10=OTH 

A10m Täpsustage.   

alati  A11 Kes vastas isikuküsitlusele? 111 Küsitletav ise  
   113 Küsitletav ise, keegi 

abistas  
alati  A16 Märkused küsitluse kohta. Kirjutage kõigist segavatest 

asjaoludest. 
  

alati  PX Olete jõudnud ankeedi lõppu. Valige rippmenüüst 
„Lõpetatud“. 
 
NB Lõpetatuks märgitud ankeeti uuesti avada ega 
muuta ei saa.  
Kui Te soovite andmeid praegu või edaspidi üle kontrollida 
või parandada, siis märkige ankeedi olekuks „Pooleli”. 

  

 


