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• Loendusmoment on 31.12.2021

• Loendusmeetod on registripõhise loenduse ja valikvaatluse kombinatsioon, mis 
tähendab, et:

• suurem osa, sh kõik kohustuslikud tunnused, saadakse registritest;

• osa riigisisestest tunnustest, sh enesehinnanguline info, saadakse 
valikuuringuga.

• Eesmärk on tagada Eesti kohta kvaliteetsed loendustulemused.

• Kõik tulemused on kooskõlas ÜRO ja Euroopa Liidu poolt seatud 
kvaliteedinõuetega.

• Meetodi valiku alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ning Vabariigi 
Valitsuse kinnitatud statistikanõukogu soovitus.

Rahva ja eluruumide loendus
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• Eestis on maailmatasemel riiklike registrite süsteem, kus on andmed nii Eesti 
kõigi elanike kui ka eluruumide kohta. 

• Ekspertide loodud meetodil registriandmeid ristkasutades on tulemuste 
kvaliteet ülikõrge.

• Registrite arendamise ja andmete täiendamisega on süsteemselt tegeletud 
enam kui kümme aastat ja see töö jätkub. Tehtud on ligi 16 miljoni euro eest 
investeeringuid, millest pool on kasutatud ministeeriumides registrite 
arendamiseks ja andmekvaliteedi parandamiseks. 

• Rahva ja eluruumide loenduse korraldamisel teeb statistikaamet koostööd ligi 
30 registriga.

• Registripõhise loenduse osa hindamiseks korraldas statistikaamet kaks 
prooviloendust, mille tulemused kinnitavad, et digiriik toimib!

• Varasemalt on täielikult registripõhise rahvaloenduse korraldanud Soome, 
Rootsi, Norra ja Holland, sel korral teevad seda ka Läti ja Leedu. 

Registripõhine osa rahvaloendusel
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• Küsitluse eesmärk on koguda elanike kohta riigisiseselt olulist infot, mida registrites 
ei leidu. Samuti kogutakse andmetöötluseks ja andmekvaliteedi hindamiseks 
vajalikku infot. 

Ankeet on lühike, sellele vastamine võtab ca 10 minutit ühe inimese kohta. Küsitakse:

• praeguse elukoha aadressi;
• samal aadressil elavate inimeste arvu;
• alaealiste leibkonnaliikmete infot;
• partneri (elukaaslane, abikaasa) infot;
• keelte (sh emakeele) ja murrete oskust;
• rahvust;
• Eestisse sisse- ja tagasirände infot;
• usulist kuuluvust;
• pikaajalise haiguse või terviseprobleemi olemasolu ja mõju igapäevategevusele.

• Igal täisealisel tuleb vastata enda eest ise. Alaealiste leibkonnaliikmete kohta 
saavad vastata samal aadressil elavad vanemad, alates 15-eluaastast ka laps ise.

Küsitluse osa rahvaloendusel
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• Küsitluse osa andmete kogumise meetodid on:

• kõigile avatud isevastamine internetis (28.12.2021–15.01.2022);
• valimiaadressidel elavate isikute vastamine telefoni teel ja/või 

kodukülastuse käigus (22.01–20.02.2022).

• Kasutusel on aadressipõhine lähenemine ehk loendaja ei otsi mitte kindlat 
inimest, vaid käib läbi järjest kõik valimisse kuuluvad eluruumid. 

• Valimi suurus on ca 40 000 eluruumi ehk ca 60 000 inimest: tagab täpsed 
tulemused kogu Eesti kohta!

• Loendusel osalemine on valimiaadressidel elavatele isikutele kohustuslik, kõigil 
teistel on võimalus vastata e-küsitlusele ja parandada sellega andmete täpsust. 

Küsitluse osa andmete kogumine
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• Eesmärk on tagada kvaliteetsed loendustulemused KOV tasemel.

• Valimi võtmise alused:

• alla 2501 elanikuga KOVid ehk väikesaared (Kihnu, Ruhnu Vormsi, Muhu) –
kõik elanikud;

• 2501 kuni 20 000 elanikuga KOVid – 300 asustatud aadressi;
• 20 001 kuni 50 000 elanikuga KOVid – 500 asustatud aadressi;
• 50 001 kuni 100 000 elanikuga KOVid (k.a Tartu) – 800 asustatud 

aadressi;
• Tallinnas eraldi 500 asustatud aadressi igast linnaosast.

• Kõikide vastused lähevad arvesse: mida rohkem on veebis vastajaid, seda 
täpsemad tulemused saame!

Küsitluse osa andmete kogumine
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Tänan!
Liina Osila
Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuht
liina.osila@stat.ee
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