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Palun märkige oma praeguse elukoha aadress.
................................................................................................................................................... .[Otsing ADS-aadresside hulgast]
Mitu inimest sellel aadressil elab? Arvestage ka iseend. (Märkige eraldi täisealiste ja alaealiste leibkonnaliikmete arv
seisuga 31. detsember 2021.)
Täisealiste arv

Alaealiste arv

Palun märkige iga täisealise üks e-posti aadress, välja arvatud Teie enda oma.
E-posti aadress ............................................................................................................................................................................
Palun märkige alaealised leibkonnaliikmed. (Küsitakse juhul, kui alaealiste arv >= 1.)
Jrk Eesnimi
nr

Sugu
Vanus
1. M 2. N (31.12.2021)

Perekonnanimi Eesti isikukood
või
sünniaeg
		
[päev | kuu | aasta]

Kas keegi Teiega koos elavatest isikutest on Teie partner (abikaasa, elukaaslane)?
1. Jah

2. Ei

Märkige Teiega koos elava partneri andmed. (Küsitakse juhul, kui eelmise küsimuse vastus on „Jah”.)
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Järgmised küsimused on Teie ja Teie alaealiste leibkonnaliikmete kohta.
Kas Te olete alates 01.01.2011 elanud väljaspool Eestit pidevalt 12 kuud või kauem?
1. Jah

2. Ei

Mis aastal Te viimati Eestisse elama asusite? (Küsitakse juhul, kui eelmise küsimuse vastus on „Jah”.)
Kas elasite enne aastal ... (eelmises küsimuses märgitud aasta) Eestisse saabumist ühes või mitmes välisriigis?
1. Ühes riigis
2. Mitmes riigis, neist vähemalt ühes 12 kuud või kauem
3. Mitmes riigis, aga mitte üheski 12 kuud või kauem
Mis riigis Te elasite? (Küsitakse juhul, kui eelmise küsimuse vastus on „Ühes riigis”.)
................................................................................................................................................................................... [otsing loetelust]
Mis riigis Te viimati elasite 12 kuud või kauem? (Küsitakse juhul, kui vastus on „Mitmes riigis, neist vähemalt ühes 12 kuud
või kauem”.) ............................................................................................................................................................... [otsing loetelust]
Mis riigis Te elasite kõige kauem? (Küsitakse juhul kui vastus on "Mitmes riigis, kuid mitte üheski 12 kuud või kauem".)
................................................................................................................................................................................... [otsing loetelust]
Mis rahvusest Te olete? (Võimalik märkida kaks vastusevarianti.)
1. Eestlane
2. Venelane

3. Ukrainlane
4. Valgevenelane

5. Soomlane
6. Muu

Palun valige rahvus. ......................................................................................................................................... [otsing loetelust]
Kirjutage rahvus, mida eespool ei õnnestunud märkida. .........................................................................................................

Palun märkige, mis keeli Te oskate, sh emakeel. (Märkige kõik sobivad vastused.)
1. Eesti
2. Vene

3. Inglise
4. Soome

5. Saksa
6. Prantsuse

7. Rootsi
8. Muu

Mis keeli Te veel oskate? .................................................................................................................................. [otsing loetelust]
Palun kirjutage, mis keeli Te veel oskate, kuid mida eespool ei õnnestunud märkida, sh emakeel.
.......................................................................................................................................................................................................
Milline nendest keeltest on Teie emakeel? (Võimalik märkida kaks vastusevarianti.)
[Vastusevariantidena kuvatakse eelmises küsimuses märgitud keeled]

Kas oskate mõnda kohalikku keelekuju, murret või murrakut?
(Küsitakse juhul, kui märkisite, et Teie või Teie alaealine leibkonnaliige oskab eesti keelt.)
1. Jah

2. Ei

Palun märkige kohalik keelekuju, murre või murrak, mida oskate.
(Küsitakse juhul, kui eelmise küsimuse vastus on „Jah”. Märkige kõik sobivad vastused.)
7. Muhu
8. Kodavere
9. Hiiu

4. Mulgi
5. Tartu
6. Kihnu

1. Võru
2. Saare
3. Setu

10. Muu

Millist kohalikku keelekuju, murret või murrakut Te veel oskate?
............................................................................................................................................................................ [otsing loetelust]
Palun kirjutage kohalik keelekuju, murre või murrak, mida veel oskate, kuid pakutud variantidest ei leidnud.
......................................................................................................................................................................................................
Kas Te peate omaks mõnda religiooni (usku)?
1. Jah

2. Ei

3. Ei soovi vastata

Palun märkige alljärgnevas loetelus religioon (usk), mida peate omaks.
(Küsitakse juhul, kui eelmise küsimuse vastus on „Jah”.)
1. Luterlus
2. Õigeusk
3. Katoliiklus
4. Baptism

9. Metodism
10. Islam
11. Budism
12. Kristlik vabakogudus

5. Jehoova tunnistajad
6. Nelipühilus
7. Vanausulised
8. Adventism

13. Maausk
14. Taarausk
15. Muu

Palun valige religioon (usk), mida peate omaks. ........................................................................................... [otsing loetelust]
Palun kirjutage religioon (usk), mida peate omaks ja mida pakutud variantidest ei leidnud.
.......................................................................................................................................................................................................
Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem?
1. Jah

2. Ei

Mil määral olete olnud viimase 6 kuu jooksul terviseprobleemi tõttu piiratud mõnes igapäevategevuses, mida
inimesed tavaliselt teevad?
Arvestage vaid Teie enda tervisest tulenevaid, vähemalt 6 kuud kestvaid piiranguid.
Ärge arvestage COVID-19-st tingitud ühiskondlikke piiranguid.
1. Oluliselt piiratud

2. Piiratud, aga mitte oluliselt

3. Ei ole üldse olnud piiratud
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Ankeedi täitmisel lähtuge palun allpool esitatud abiinfost.
1. Praegune elukoht on isiku tegelik elukoht, kus ta veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast ajavahemikus
1. november 2021 kuni 31. jaanuar 2022.
1. Kui inimene veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast mitmes elukohas Eestis, siis märkida see
elukoht, mida peab oma peamiseks elukohaks Eestis. Kui ei ole eelistust, milline on peamine, siis märkida see
elukoht, kus viibite praegu või viibisite praegusele hetkele vahetult eelnevalt (kui praegu ei viibi elukohas).
2. Kui isik kolib sel perioodil, siis märkida elukohaks uus elukoht Eestis.
3. Kui isik viibib suurema osa sellest ajast välismaal, siis märkida see elukoht, kus ta Eestis olles viibib.
4. Kui isik viibib terve selle aja välismaal, kuid 2021. aastal veetis enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast
Eestis, siis märkida see elukoht, kus ta Eestis viibis.
5. Lapsed, kes elavad vaheldumisi kahes kohas (näiteks eraldi elavate vanemate juures), arvestatakse elanikuks
sellel aadressil, kus nad veedavad nimetatud ajavahemikul suurema osa puhke- ja uneajast. Kui laps veedab
mõlema vanema juures võrdse osa ajast, siis arvestada ta selle vanema juures elavaks, kelle juures ta
loenduse hetkel (31.detsember 2021) elab.
6. Ühiselamutes elavad (üli)õpilased valivad elukoha 1. punkti järgi.
2. Leibkonnaliikmed – samal aadressil elavad isikud.
3. Partner – vaadeldava isikuga seaduslikus abielus, registreeritud kooselus või registreerimata kooselus isik.
4. Isikuga koos elavate isikute arvu märkimisel tuleb lähtuda punktis 1 toodud juhisest.
Täisealine – isik, kes on 31. detsembriks 2021 saanud 18-aastaseks (s.t tema sünnikuupäev on enne
31. detsembrit 2004).
Alaealine – isik, kes 31. detsembril 2021 on alla 18-aastane, s.t ta on sündinud pärast 31. detsembrit 2004 (kaasa
arvatud).
5. Väljaspool Eestit elamine loetakse pidevaks olenemata lühemaajalistest käikudest (kokku vähem kui 3 kuud aastas)
Eestisse.
Mitte arvestada pidevaks elamiseks väljaspool Eestit:

•
•
•

välisriigis töötamist, kui enamus vabadest päevadest viibitakse oma leibkonna juures Eestis;

•

kõrgkoolis või keskkoolijärgses kutsekoolis õppimist väljaspool Eestit.

õppimist välisriigi üldhariduskoolis (keskkoolis, gümnaasiumis, põhikoolis vms), kui vanematekodu on Eestis;
välisriigis ajateenistuses viibimist ja sõjast osavõttu.

Arvestada pidevaks elamiseks väljaspool Eestit:
6. Rahvuse määrab vastaja ise. Isikul on õigus tunnistada end selle rahvuse liikmeks, millega ta tunneb end kõige
tihedamini etniliselt ja kultuuriliselt seotud olevat.
7. Isik oskab keelt, kui tema keeleoskus võimaldab toime tulla tuttavates keelekasutusolukordades kõnelemisel,
kirjutamisel ja lugemisel.
Märkige end keelt oskavaks, kui:

•
•
•

suudate ennast väljendada tuttavates suhtlusolukordades;
saate aru selgest kõnest igapäevaelu teemadel;
mõistate üldjoontes lihtsama teksti sisu ja suudate koostada lühikesi tarbetekste (lühiteated, tüüpdokumentide
täitmine).

Kui mõni oskus puudub, teine aga tundub ületavat eespool nimetatud nõudeid, siis võiksite seda ikkagi jaatavaks
vastuseks pidada. Näiteks võite end arvata keelt oskavaks ka, kui Te:

•
•

kõnelete üsna vabalt, kuid ei oska kirjutada;
suudate lugeda võõrkeelset eri- või huvialakirjandust, kuid ei oska rääkida.

8. Emakeeleks märgitakse keel, mis on omandatud varases lapsepõlves esimese keelena ja mida isik üldjuhul kõige
paremini oskab. Isiku emakeel ei pea kokku langema tema rahvusega.
Kurtide emakeel võib olla ka viipekeel. Vanemas eas kurdiks jäänute emakeeleks märgitakse lapsepõlves esimesena
omandatud keel.
9. Kohaliku keelekuju või murde all mõeldakse eesti kirjakeelest erinevat kohalikku keelepruuki, mitte võõrkeeli.
Niisugust kõnepruuki võidakse nimetada kohalikuks keeleks, murdeks või murrakuks. Kohaliku keelekuju või murde
oskajaks loetakse isik, kes saab sellest keelest aru ja suudab end ka väljendada.
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10. Peab omaks mõnda religiooni – märgitakse isiku kohta, kes peab omaks mõnda usku (usutunnistust/religiooni).
Kiriku või koguduse liikmesus ei ole seejuures vajalik. Samuti ei ole tähtis, kas isik on ristitud, kas ta käib regulaarselt
kirikus või kuulub mõne muu mittekristliku ühenduse liikmeskonda.
11. Pikaajaline on selline haigus või terviseprobleem, mis on kestnud 6 kuud või eeldatavasti kestab vähemalt 6 kuud.
Mõeldud on nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Küsimusega ei täpsustata, milline konkreetne pikaajaline haigus või
terviseprobleem inimesel on.
Siia hulka arvestada muu hulgas:

•
•
•

pikka aega vaevusi tekitanud terviseprobleemid, mida arst ei ole diagnoosinud;
korduvad terviseprobleemid (nt hooajalised ägenevate haigusnähtudega probleemid nagu allergia);
haigused, mille vaevuseid/nähtusid hoitakse ära või leevendatakse regulaarse ravimite võtmise ja muu
raviga.

Mitte arvestada:

•
•
•

loenduse ajal olevaid ajutisi ja lühiajalisi haigusi või terviseprobleeme;
kergekujulist lühinägelikkust;
rasedust.

12. Küsimusega mõõdetakse pikaajalisi piiranguid, mis tulenevad tervisest, mitte rahalistest, kultuurilistest vms
tervisega mitte seotud põhjustest. Ajamääratlus „kuus kuud” käib piirangu kestuse, mitte selle põhjuseks oleva
terviseprobleemi kestuse kohta.
Inimeste igapäevategevus on töötamine, õpingud, majapidamistööd, enese eest hoolitsemine, suhtlemine teiste
inimestega, vaba aja veetmine jne. Tegevuspiirangute korral tuleb hinnata, kas inimene suudaks või ei suudaks seda
tegevust ise teha. Siin ei arvestata seda, kui inimene elukorralduse (mitte halva tervise) tõttu ei pese ise aknaid või
ei tee muid kodutöid.
Tegevuspiirangud peavad olema kestnud vähemalt viimased kuus kuud. Kui tervisest tingitud tegevuspiirang tekkis
vähem kui kuus kuud tagasi, tuleb vastuses lähtuda sellest, kas see piirang kestab tõenäoliselt veel vähemalt kuus
kuud. Ajutised piirangud, nagu näiteks kipsis käsi, tuleb seega välja arvata; kaks kuud tagasi jala kaotamise tõttu
ratastooli jäämisest tingitud tegevuspiirangud aga sisse arvata.
Igapäevategevus on oluliselt piiratud, kui inimene ei saa kodutoiminguid iseseisvalt teha ja vajab iga päev
toimetulekuks teise inimese abi.
Igapäevategevus on piiratud, aga mitte oluliselt, kui inimene saab hakkama abivahendi(te)ga ja teise inimese abi
vajab mõne tegevuse juures, aga mitte iga päev.
Lastel hinnatakse eakohaseid oskusi, näiteks imiku võimetus iseseisvalt riidesse panna ei ole pikaajalisest
terviseprobleemist tulenev tegevuspiirang.
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