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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. EUROOPA SOTSIAALFONDI TEGEVUSTES OSALEJAD

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Projekti number
SFOSis *

ESF001 Tekst

1 / 2 Tegevuse nimi * ESF002 Tekst
1 / 3 Tegevuse

järjekorranumber
projekti raames *

ESF003 Tekst

1 / 4 Tegevuse kestus
akadeemilistes
tundides *

ESF004 Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 5 Eesnimi EESNIMI Tekst
1 / 6 Perekonnanimi PERENI

MI
Tekst

1 / 7 Isikukood * IK Positiivne
täisarv

1 / 8 Isikukood –
kontroll

IKKONT Tekst

1 / 9 Elukoha
omavalitsusüksus,
tekst

ELUKOV
T

Tegevuses osaleja elukoha aadress. Tekst

1 / 10 Kodutu /
eluasemeturult
tõrjutu, tekst

ESF005T Kui tegevuses osalejal ei ole elukohta. Tekst

1 / 11 E-post MAIL Tekst
1 / 12 Telefoninumber TELF Tekst
1 / 13 Tegevuse

alustamise
kuupäev *

ESF006 Kuupäev

1 / 14 Tegevuse
lõpetamise, sh
katkestamise
kuupäev

ESF007 Tegevuse lõpetamise või katkestamise kuupäev. Kuupäev

1 / 15 Tegevuse
katkestaja, tekst

ESF008T Isik, kes alustas tegevust, kuid jättis tegevuse pooleli. Tekst

1 / 16 Õppimine ja
kursustel
osalemine
tegevusega

ESF037T Õppimine ja/või osalemine kursustel (sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides) tegevusega
liitumisel.

Tekst



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 100, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad

Küsimustiku kood: 14482020 Esitatakse: I kvartal – 29.04.2020; II kvartal – 12.08.2020; III kvartal – 31.10.2020; IV kvartal –
31.01.2021

lk 2/5

liitumisel, tekst
1 / 17 Õppimine ja

kursustel
osalemine
tegevusega
liitumisel:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst

ESF037
EELTT

Õppimine ja/või osalemine kursustel (sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides) tegevusega
liitumisel.

Tekst

1 / 18 Tööhõive staatus
tegevusega
liitumisel, tekst

HOIVES
EISSTAA
TUST

Tööhõive staatus projektiga liitumisel on "töötav", sh FIEd,
või "töötu" (kuni 12 kuud, 15–24-aastased kuni 6 kuud).
Töötuks loetakse isik, sh töötuna registreeritud isikud, kellel
ei ole tööd, kuid kes oleks valmis töötama ning kes otsib
aktiivselt tööd. Pikaajaline on töötu, kes ei ole olnud tööga või
tööga võrdsustatud tegevusega hõivatud 12 kuud (15–24-
aastased 6 kuud) enne projektiga liitumist. Mitteaktiivne on
isik, kes ei ole hetkel aktiivne (ei ole kehtiva definitsiooni järgi
ei hõivatud ega töötu), sh täiskohaga õppurid,
vanemapuhkusel olijad, ajateenijad, vanaduspensionärid
(vähemalt 75-aaastased) olenemata sellest, kas isik otsib
tööd või mitte.

Tekst

1 / 19 Tööhõive staatus
tegevusega
liitumisel:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst

HOIVES
EISEELT
T

Tööhõive staatuse kohta andmete kogumisel tuleb lähtuda
tegevuse sisust. Kui tegevuses osalemise eelduseks on, et
inimene töötab (koolijuhid, õpetajad, omavalitsusjuhid,
nõustajad, riigiametnikud jne), siis pole vaja osalejatelt
küsida, kas nad on töötud, pikaajalised töötud või
mitteaktiivsed. Sellisel juhul saab toetuse saaja andmeväljad
ise eelnevalt täita ja lisada juurde märke „eeltäidetud
sihtrühma alusel“.

Tekst

1 / 20 Tegevuses osaleja
– otsib tööd, tekst

ESF016T Kas tegevusest väljumise hetkel osaleja otsib tööd? Tekst

1 / 21 Tegevuses osaleja
– otsib tööd:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst

ESF016
EELTT

Kas tegevusest väljumise hetkel osaleja otsib tööd? Tekst

1 / 22 Tegevuses osaleja
– osaleb kursusel
4 nädala jooksul
pärast tegevust,
tekst

ESF017T Tegevuses osaleja (k.a tegevusest väljuja) õpib
tasemeõppes, osaleb huvihariduses, kursustel, tööpraktikal,
seminaridel, konverentsidel, võtab eratunde väljaspool
tavapärast haridussüsteemi.

Tekst

1 / 23 Tegevuses osaleja
– osaleb kursusel
4 nädala jooksul
pärast tegevust:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst

ESF017
EELTT

Õppimine ja/või osalemine kursustel, sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides 4 nädala jooksul
pärast tegevusest lahkumist.

Tekst

1 / 24 Tegevuses osaleja
– sai
kvalifikatsiooni,
tekst

ESF018T Projektis osaledes kvalifikatsiooni saamine
(kindlaksmääratud teadmiste, oskuste ja kompetentside
hindamise kaudu, nt eksami tulemusel – kohaloleku
tunnistust ei arvestata).

Tekst

1 / 25 Rida kustutada
(kuupäev)

ESF020 Kuupäev

1 / 26 Eakate,
erivajadustega või
toimetulekuraskust
ega inimeste
toimetuleku
muutus, tekst

ESF221T Tegevuses osaleja toimetuleku paranemine tänu ESFi
toetatud hoolekandeteenustele.

Tekst

1 / 27 Alkoholi
liigtarvitamise
riskitaseme
alanemine, tekst

ESF231T Toetuse saaja andmed selle kohta, kas tegevuses osalenu
alkoholi liigtarvitamise riskitase on vähenenud 6 kuud pärast
alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuse
osutamise algust.

Tekst

1 / 28 Tegevuses osaleja
– osalise töövõime
hindamise
kuupäev

ESF311 Kuupäev

Tabel 2. EUROOPA SOTSIAALFONDI TEGEVUSTES OSALEJAD (ISIKUKOODITA)

Rea
kood/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)

Väärtust ei
pea
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veeru
kood

või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 2 Projekti number
SFOSis,
isikukoodita *

ESF001_
IKTA

Tekst

1 / 7 Tegevuse nimi,
isikukoodita *

ESF002_
IKTA

Tekst

1 / 3 Tegevuse
järjekorranumber
projekti raames,
isikukoodita *

ESF003_
IKTA

Tekst

1 / 4 Tegevuse kestus
akadeemilistes
tundides,
isikukoodita *

ESF004_
IKTA

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 12 Eesnimi,
isikukoodita *

EESNIMI
_IKTA

Tekst

1 / 13 Perekonnanimi,
isikukoodita *

PERENI
MI_IKTA

Tekst

1 /
IK_IKT
A

Isikukood, erand IK_IKTA Tekst

1 /
IKKON
T_IKTA

Isikukood –
kontroll, erand

IKKONT
_IKTA

Tekst

1 / 9 Sünnikuupäev,
isikukoodita *

SYNNIK
PV_IKTA

Kuupäev

1 / 8 Elukoha
omavalitsusüksus,
tekst, isikukoodita

ELUKOV
T_IKTA

Tegevuses osaleja elukoha aadress. Tekst

1 / 22 Kodutu /
eluasemeturult
tõrjutu, tekst,
isikukoodita

ESF005T
_IKTA

Kui tegevuses osalejal ei ole elukohta. Tekst

1 / 10 E-post,
isikukoodita

MAIL_IK
TA

Tekst

1 / 11 Telefoninumber,
isikukoodita

TELF_IK
TA

Tekst

1 / 5 Tegevuse
alustamise
kuupäev,
isikukoodita *

ESF006_
IKTA

Kuupäev

1 / 6 Tegevuse
lõpetamise, sh
katkestamise
kuupäev,
isikukoodita

ESF007_
IKTA

Tegevuse lõpetamise või katkestamise kuupäev. Kuupäev

1 / 23 Tegevuse
katkestaja, tekst,
isikukoodita

ESF008T
_IKTA

Isik, kes alustas tegevust, kuid jättis tegevuse pooleli. Tekst

1 / 14 Sugu, tekst,
isikukoodita *

SUGUT_
IKTA

Tekst

1 / 15 Vanusevahemik,
tekst, isikukoodita

VANUSV
AHT_IKT
A

Tekst

1 / 16 Kõrgeim
omandatud
haridustase, tekst,
isikukoodita

HARIDU
STASEK
ORGT_I
KTA

Tekst

1 / 17 Õppimine ja
kursustel
osalemine
tegevusega
liitumisel, tekst,
isikukoodita

ESF037T
_IKTA

Õppimine ja/või osalemine kursustel (sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides) tegevusega
liitumisel.

Tekst

1 / 18 Õppimine ja
kursustel
osalemine
tegevusega
liitumisel:
eeltäidetud
sihtrühma alusel

ESF037
EELTT_I
KTA

Õppimine ja/või osalemine kursustel (sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides) tegevusega
liitumisel.

Tekst
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või küsitud, tekst,
isikukoodita

1 / 24 Tööhõive staatus
tegevusega
liitumisel, tekst,
isikukoodita

HOIVES
EISSTAA
TUST_IK
TA

Tööhõive staatus projektiga liitumisel on "töötav", sh FIEd,
või "töötu" (kuni 12 kuud, 15–24-aastased kuni 6 kuud).
Töötuks loetakse isik, sh töötuna registreeritud isikud, kellel
ei ole tööd, kuid kes oleks valmis töötama ning kes otsib
aktiivselt tööd. Pikaajaline on töötu, kes ei ole olnud tööga või
tööga võrdsustatud tegevusega hõivatud 12 kuud (15–24-
aastased 6 kuud) enne projektiga liitumist. Mitteaktiivne on
isik, kes ei ole hetkel aktiivne (ei ole kehtiva definitsiooni järgi
ei hõivatud ega töötu), sh täiskohaga õppurid,
vanemapuhkusel olijad, ajateenijad, vanaduspensionärid
(vähemalt 75-aaastased) olenemata sellest, kas isik otsib
tööd või mitte.

Tekst

1 / 25 Tööhõive staatus
tegevusega
liitumisel:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst,
isikukoodita

HOIVES
EISEELT
T_IKTA

Tööhõive staatuse kohta andmete kogumisel tuleb lähtuda
tegevuse sisust. Kui tegevuses osalemise eelduseks on, et
inimene töötab (koolijuhid, õpetajad, omavalitsusjuhid,
nõustajad, riigiametnikud jne), siis pole vaja osalejatelt
küsida, kas nad on töötud, pikaajalised töötud või
mitteaktiivsed. Sellisel juhul saab toetuse saaja andmeväljad
ise eelnevalt täita ja lisada juurde märke „eeltäidetud
sihtrühma alusel“.

Tekst

1 / 29 Tegevuses osaleja
– sisserändaja,
teise riigi taustaga
või
rahvusvähemusse
kuuluv, tekst,
isikukoodita

ESF012T
_IKTA

Isik, kes on sisserändaja, teise riigi taustaga või
rahvusvähemusse kuuluv.

Tekst

1 / 30 Tegevuses osaleja
– puue määratud,
tekst, isikukoodita

ESF013T
_IKTA

Isik, kellele on määratud puue. Tekst

1 / 31 Tegevuses osaleja
– muu ebasoodne
olukord, tekst,
isikukoodita

ESF014T
_IKTA

Isik, kes on muus ebasoodsas olukorras. Tekst

1 / 32 Tegevuses osaleja
– töötav, sh FIE,
tekst, isikukoodita

ESF015T
_IKTA

Isik, kes on töötav, sh FIE. Tekst

1 / 20 Tegevuses osaleja
– otsib tööd, tekst,
isikukoodita

ESF016T
_IKTA

Kas tegevusest väljumise hetkel osaleja otsib tööd? Tekst

1 / 33 Tegevuses osaleja
– otsib tööd:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst,
isikukoodita

ESF016
EELTT_I
KTA

Kas tegevusest väljumise hetkel osaleja otsib tööd? Tekst

1 / 34 Tegevuses osaleja
– osaleb kursusel
4 nädala jooksul
pärast tegevust,
tekst, isikukoodita

ESF017T
_IKTA

Tegevuses osaleja (k.a tegevusest väljuja) õpib
tasemeõppes, osaleb huvihariduses, kursustel, tööpraktikal,
seminaridel, konverentsidel, võtab eratunde väljaspool
tavapärast haridussüsteemi.

Tekst

1 / 19 Tegevuses osaleja
– osaleb kursusel
4 nädala jooksul
pärast tegevust:
eeltäidetud
sihtrühma alusel
või küsitud, tekst,
isikukoodita

ESF017
EELTT_I
KTA

Õppimine ja/või osalemine kursustel, sh tasemeõppes (üld-,
kutse- kõrgharidus), huvihariduses, tööpraktikal, kursustel,
seminaridel, konverentsidel, eratundides 4 nädala jooksul
pärast tegevusest lahkumist.

Tekst

1 / 21 Tegevuses osaleja
– sai
kvalifikatsiooni,
tekst, isikukoodita

ESF018T
_IKTA

Projektis osaledes kvalifikatsiooni saamine
(kindlaksmääratud teadmiste, oskuste ja kompetentside
hindamise kaudu, nt eksami tulemusel – kohaloleku
tunnistust ei arvestata).

Tekst

1 / 1 Rida kustutada
(kuupäev),
isikukoodita

ESF020_
IKTA

Kuupäev

1 / 36 Eakate,
erivajadustega või
toimetulekuraskust
ega inimeste
toimetuleku
muutus, tekst,
isikukoodita

ESF221T
_IKTA

Tegevuses osaleja toimetuleku paranemine tänu ESFi
toetatud hoolekandeteenustele.

Tekst

1 / 37 Alkoholi ESF231T Toetuse saaja andmed selle kohta, kas tegevuses osalenu Tekst
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liigtarvitamise
riskitaseme
alanemine, tekst,
isikukoodita

_IKTA alkoholi liigtarvitamise riskitase on vähenenud 6 kuud pärast
alkoholi tarvitamise vähendamisele suunatud teenuse
osutamise algust.

1 / 35 Tegevuses osaleja
– osalise töövõime
hindamise
kuupäev,
isikukoodita

ESF311_
IKTA

Kuupäev

Tabel 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2020-I, 2020-II, 2020-IV ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

2 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv


