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ÜLDINFO

• Kõik Euroopa riigid teevad 2021.
aastal loenduse (EU määrus)

• Kindlad loendustunnused kõikides
Euroopa riikides

• Teadlaste ja ministeeriumide
soovil siseriikliku vajaduse jaoks
andmete kogumine

• Eesti loendusmoment 31.12.2021
kl 00.00

Isikud

Leibkonnad,
perekonnad

Eluruumid
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• Kombineeritud metoodika – registripõhine loendus koos
valikuuringuga.

• Valikuuringu valimisse kuulub 40 720 aadressi, ca 61 tuhat
inimest üle Eesti.

• Registripõhine loendus viiakse läbi järgmise aasta algusest
kuni juulini. Kasutatakse ligi 30 registri andmeid.

• Valikuuring avatud vastamiseks veebis kõigile
28.12.2021–22.01.2022.

• Telefoni teel või silmast silma küsitlus vastamata jäänud
valimiaadressidel 1.02–28.02.2022.

Eesti rahva ja eluruumide loendus 2021
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Mida rahva ja eluruumide andmetest teada saame?

• Kui paljud meist on sündinud Eestis ja kui paljud välismaal?
• Kui paljudel inimestel on doktorikraad? Magistrikraad?
• Millistel ametikohtadel töötame? Millises asukohas?
• Kui paljusid keeli me räägime?
• Milliseid murdeid me oskame?
• Kui palju on üksikvanemaid?
• Kui paljud täiskasvanud elavad oma vanema(te)ga?
• Kui palju on Eestis eluruume?
• Kui paljud neist on tühjad?
• Kui paljud üürivad kodu?
• Kui tihedalt me koos elame?
• …
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Tee 2021.aasta rahvaloenduseni

• Selge plaan
• Koostöö
• Tegutsemine
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Ajutine loenduspersonal

Ametikoht Arv

Rahvaloenduse küsitleja Kokku 185 (ajutisi 150) 
(lisaks 35 SA küsitlejat)

Rahvaloenduse küsitlusjuht 5

Klienditoe konsultant 20 (lisaks 11 SA töötajat)

Andmetöötleja 14 (lisaks 1 SA töötaja)
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Millal andmed avaldatakse?

1.JUUNI Paiknemine. Rahvus. Kodakondsus. Sünniriik. Emakeel.

5. JUULI Eluruumid.

3. AUG Haridus.

6. SEPT Leibkonnad.

4. OKT Põlisus.

5. OKT Elamistingimused.

2. NOV Usk.*

3. NOV Võõrkeelteoskus. Murded.*

23. NOV Siseränne. Teine elukoht.

28. NOV Tervis.*

15. DETS Tööhõive.
*küsitluse andmete põhjal

https://www.stat.ee/et/kalender
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Kus andmed avaldatakse?

Andmed avaldatakse:

• SA andmebaasis
• CensusHubis
• Mikroandmed turvalisel töökohal
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• Veebis küsimustik avatud 28.12.2021-22.01.2022.
• Vastamine on kohustuslik nendele inimestele, kes

päriselt valimiaadressil elavad, olenemata sellest,
kas nad on sinna ametlikult registreeritud.

• Vastamine võtab aega ligikaudu 5 minutit inimese
kohta.

• Vastamiseks vajalik ID-kaart, Smart-ID, Mobiil-ID.
• Vastamine on avatud kõigile alates 15. eluaastast.
• Kõigi vastused lähevad arvesse!

Valikuuringu korraldus
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• Valimiaadressidele saadetakse rahvaloenduse värvides paberkiri 
postkasti perioodil 29.-31.12.2021.

• E-kutse saadetakse kõikidele Eesti elanikele (RRi andmed). 
Inimesed saavad e-kutsed ajavahemikus 29.12.2021-21.01.2022.

Teavitused
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• Valimis on 40 720 eluruumi (neist ca 30 000 asustatud) ehk ca 61 000 
inimest.

• Aadressipõhine valim - tähendab, et läbi käiakse kõik eluruumid kindlaks 
määratud territooriumil, et leida üles kõik nendes eluruumides elavad 
inimesed. Nõnda on tagatud, et leitakse üles võimalikult paljud inimesed.

• Valimi moodustamise alused:

• Väikesaared (M < 2000 elanikku) – (Muhu, Kihnu, Ruhnu, 
Vormsi) kõik elanikud

• KOVid elanike arvuga 2001 < M < 20 000 – 300 asustatud 
aadressi

• KOVid elanike arvuga 20 001 < M < 50 000 – 500 asustatud 
aadressi

• KOVid elanike arvuga 50 001 < M < 100 000 (ka Tartu) – 800 
asustatud aadressi

• Tallinna linnaosad eraldi 500 asustatud aadressi igast 
linnaosast

Valikuuringu valim 
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KÜSIMUSTIK
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• Igaüks peab iseenda eest vastama (erand eestkostega 
inimesed), kõik leibkonnas elavad täisealised peavad 
vastama alaealiste eest.

• Küsimused tervisliku seisundi, rahvuse, eesti keele murrete 
ja usu kohta on vabatahtlikud ning neile ei pea vastama.

• Kui küsimustikule vastamine on lõpetatud ja vastused
saadetud, ei ole enam võimalik vastuseid muuta ega
parandada.

• Telefoni teel pole võimalik veebis vastamise perioodil 
vastuseid anda (kui pole nt veebis või mobiilis vastamise 
võimalust).

Valikuuringu korraldus
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• Toimub 1.02-28.02.2022
• Küsitlejad võtavad ühendust esmajärjekorras telefoni 

teel. 
• Kodukülastusi teevad vaktsineeritud töötajad ja kui 

COVID-19 olukord seda lubab.
• Küsitlejatel on REGREL värvides töötõend, sall, kindad. 
• Inimestel on võimalik kontrollida, kas küsitleja on SA 

REGREL küsitleja (helistades klienditoesse, kontrollides 
veebis).

Telefoni teel ja silmast silma küsitluse korraldus



1
7

• Kutses nii otselink välja kirjutatud kui ka veebilehe link.
• Küsitleja tunnused: töötõend, sall, kindad, unikaalne kood.
• Küsitleja ei palu end autentida (ID-kaardi, smart-ID, Mobiil-ID 

ega pangalingi vahendusel).

• Küsitleja ei küsi andmeid pangakonto kohta, ei palu teha 
ülekannet.

• Inimestel palume teada anda meie klienditoe e-mailile 
(rahvaloendus@stat.ee), kui märkavad võltsküsimustike 
levimist.

• Inimestel palume politseile teada anda, kui keegi 
soovib/proovib neile koju siseneda ilma end tutvustamata ja 
tõendamata.

Mida peab teadma, et mitte langeda pettuse 
ohvriks?
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• Juba andmetöötluse esimeses etapis muudetakse 
andmed selliseks, et nende esitaja isikut ei ole 
võimalik tuvastada. Kogu edasine statistika 
tootmine ja analüüs toimub pseudonüümsete 
andmetega.

• Statistikaamet ei jaga kogutud andmeid isikustatud 
kujul ning ei jaga neid kolmandate osapooltega.

• Levitatakse andmeid, mis ei võimalda isikuid 
otseselt ega kaudselt tuvastada.

Andmekaitsest
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Reklaam

https://www.youtube.com/watch?v=WamDg_ffGrw
https://www.youtube.com/watch?v=R7XDIuICM54
https://www.youtube.com/watch?v=R7XDIuICM54
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AITÄH TEILE!
Urmet Lee
Statistikaameti peadirektor
urmet.lee@stat.ee

Liina Osila
Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht
liina.osila@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
www.rahvaloendus.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn

mailto:urmet.lee@stat.ee
mailto:liina.osila@stat.ee
http://www.stat.ee/
https://rahvaloendus.ee/
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