Rahva ja eluruumide loendus 2021
•

Ainus uuring, mis annab meile pildi Eesti elust ühel ajahetkel – kes siin elavad, kus nad
elavad, millistes tingimustes.

•

Rahvaloenduse andmed on andmed, mille alusel kujundatakse Eesti elu.

Eesti 2021. aasta rahvaloenduse läbiviimiseks kasutatakse kombineeritud meetodit. See tähendab, et
enamus infot kogutakse riiklikest andmekogudest ja inimestelt küsitakse infot ainult registrites
puuduvate andmete kohta (enesehinnangul ja veendumusel põhinev info keeleoskuse, murrete
oskuse, tervisliku seisundi, rände ja usu kohta).
Mida peab iga inimene silmas pidama rahva ja eluruumide loenduse 2021 puhul?
1.Vaata rahvastikuregistris üle oma andmed ja vajadusel uuenda/täienda
E-rahvastikuregister (rahvastikuregister.ee)

logi sisse

•

Elukoht (saab lisada mitu aadressi)

•

Kontaktandmed (e-mail ja telefon)

•

Rahvus

•

Emakeel

•

Haridustase;

Minu andmed rahvastikuregistris:

NB! Kellel pole ID-kaardi paroole või Smart ID-d või Mobiil-ID, siis on võimalik andmeid uuendada
kohalikus omavalitsuses.
2. Osale rahvaloenduse küsitlusel
Veebiküsitlus on avatud kõigile 28.12.2021-22.01.2022
Telefoni teel/kodukülastused valimisse kuuluvate inimeste hulgas 01.02.2022 – 28.02.2022
Rahvaloenduse küsitluse jaoks moodustatakse juhuvalim, kuhu kuulub ca 60 tuhat inimest üle Eesti
kõikidest kohalikest omavalitsustest. Selline valimi suurus tagab usaldusväärsed andmed kõikide
kohalike omavalitsuste tasemel.
Küsitlusele peab vastama iga inimene ise, sest küsimustele saab vastata iga inimene tuginedes oma
enesehinnangule või sisemisele veendumusele.
Sisemisel veendumusel põhinevatele küsimustele vastamine on vabatahtlik (küsimused usu ning
tervisliku seisundi kohta)
Küsitlusele vastamine võtab aega umbes 5 minutit inimese kohta, küsitlusele saab vastata nii arvutis
kui mobiiltelefonis.
Valimisse kuuluvate inimeste jaoks on rahvaloenduse küsitlusele vastamine kohustuslik ning nad
saavad vastavasisulise kutse ka paberkirjana. Lisaks saavad nad rahvastikuregistris märgitud e-posti
aadressile ka e-kutse.
Ülejäänud inimestel on samuti võimalik rahvaloenduse küsitlusel osaleda, kuid seda vaid küsitluse
veebis vastamise perioodil ning kõikide vastused lähevad arvesse. Kõik inimesed saavad sarnaselt
valimisse kuuluvatele inimestele e-kutse oma rahvastikuregistris märgitud emailile.
Valimisse kuuluvate inimestega, kes veebis vastamise perioodil mingil põhjusel küsitlusele vastata ei
saanud, võtavad pärast veebis vastamise perioodi lõppu ühendust rahvaloenduse küsitlejad ning
lepivad kokku küsitlusele vastamise telefoni teel või kodukülastusena.

Mida võiksin veel teada rahvaloendusel osalemise kohta?
Kõik inimesed peavad küsitlusele vastamiseks küsitluskeskkonda sisse logima kasutades selleks kas
ID-kaarti, Smart-IDd või Mobiil-IDd, mistõttu kontrolli üle, kas sul on olemas vastava autentimisvahendi
paroolid.
Kõik inimesed saavad küsitlusele vastata vaid ise, täiskasvanud ei saa vastata teise täiskasvanu eest,
sest küsimused põhinevad inimese enesehinnangul või siseveendumusel (erandiks eestkoste all
olevad inimesed, kelle eest saab vastata eestkostja), täiskasvanud peavad vastama ka samas
leibkonnas elavate alaealiste laste eest. Noored vanuses 15+ saavad ise rahvaloenduse küsitlusel
osaleda.
Rahva-ja eluruumide loendus on lähtudes riikliku statistika seadusest (§ 24) kohustuslik kõikidele
inimestele, kes elavad Eestis ehk et registritest kogutakse andmeid kõikide inimeste kohta.
Rahvaloenduse küsitlus on kohustuslik küsitluse valimisse kuuluvate inimeste jaoks.
Kuidas viiakse läbi küsitlus, kui koroonaepideemia ei võimalda kodukülastusi teha?
Statistikaamet jälgib koroonaepideemia kulgu ning riiklike soovitusi. Esmajärjekorras soovitatakse
kõikidel, kel vähegi võimalik, vastata küsitlusele veebis. Valimisse kuuluvate inimestega võtab küsitleja
ühendust telefoni teel juhul kui inimene mingil põhjusel veebis ei vastanud. Ülejäänud inimestele, kes
valimisse ei kuulu, küsitlejad ei helista. Kui inimesega ei saada telefoni teel ühendust, viib küsitleja
aadressile teatise, millel palub endale tagasi helistada, et sobiv aeg küsitluse läbiviimiseks telefoni
kokku leppida.
Rahvaloenduse kodukülastusi teevad vaid küsitlejad, kes on vaktsineeritud ning vaid juhul kui
koroonaepideemia olukord seda võimaldab.
Loe ja tutvu:
Rohkem infot rahvaloenduste ajaloo ja rahvaloendus 2021 kohta nii eesti, vene kui inglise keeles
aadressil www.rahvaloendus.ee
Jälgi meid sotsiaalmeedias:
@rahvaloendus
@estoniacounts
@perepisnaselenija

@rahvaloendus

Kui sul tekib rahvaloenduse, rahvaloenduse küsitluse täitmise või korralduse kohta küsimusi, siis
pöördu rahvaloenduse klienditoe poole telefonil +372 625 9300 või rahvaloendus@stat.ee

