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•Seekordne loendus oli registripõhise andmete kogumise (~30 
registrit), e-küsitluse ja kohustusliku juhusliku valimi kombinatsioon.

•Kõik eestimaalased said alates 28.12.2021 kuni 22.01.2022 täita 
küsimustikku veebis. E-ankeediga loendati pea 600 000 inimest.

• 28.02.2022 lõppes rahvaloenduse teine etapp ehk kohustuslikku 
valimisse kuuluvate aadresside elanikelt andmete kogumine  
eelkõige telefoniintervjuude vormis.

Rahvaloendus
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• Juhuvalimis oli umbes 40 000 aadressi üle Eesti. See tähendab, et nende 
aadresside ca 60 000 elanikele oli vastamine kohustuslik ja ülejäänud 
inimestele  vastamine  vabatahtlik. 

• Koguhinnangute saamiseks andmeid kaalutakse, et tulemused oleksid 
üldistatavad kogu Eesti rahvastikule. Mida suurem on veebis vastanute arv 
seda täpsemad on loenduse tulemused.

• Aadressipõhine valim on kasutusel ka teistes riikides loenduste 
läbiviimisel, see tagab kõrgema vastamismäära, sest ei ole vaja otsida 
kindlaid inimesi, kelle asukoht ei pruugi olla teada, vaid küsitletakse kõiki 
kindlal aadressil elavaid isikuid.

Küsitluse aadressipõhine valim 
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• Igal inimesel võiks tekkida harjumus 
vähemalt kord aastas kontrollida, kas 
tema andmed on avalikes 
andmekogudes korrektsed. 

Rahvastikuregistris andmete kontrollimise kampaania
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 Teenindada kuni 5 000 samaaegset kasutajat

 Periood 15.nov-15.jaan. 

 28.dets-15.jaan 24/7 valve.

 Enne seda tavapärane 8-17 tugi. 

 Aadressiandmete uuendamine kord ööpäevas.

 Jõudluse testimine

In-ADS komponent ja kokkulepped
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27.12.20121 kell 21:05-21:09 vahemikus sisestasin enda aadressi 
XXXX,Tallinn ja ees on veateade, mis ütleb, et vaja valida korter.

XXX on ühepereelamu.

Ja rippmenüüd, millega korterit valida ka ei ilmu.

Lisan ka kaks ekraanipilti.

Kasutasin Android 12 Pixel 4a telefoni ja uusimat Chrome brauserit.

Päikest,

Viga aadressi täitmisel. 
Nõutakse korteri täitmist eluruumil, kus korter puudub
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Probleem lahenes lõplikult In-ADSi paranduse LIVE minekuga.



• Täitsin rahvaloenduse, kuid 
minu talu aadressi 
andmebaas ei pakkunud. 

• Andmebaas pakkus minu 
kinnistul asuva 
mitteeluruumina kasutuses 
ehitise aadressi, mis ei ole 
minu elumaja aadress.

Ei leia oma aadressi üles -
unikaalaadressi nõudega hoonete järjekord
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