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TÄIDAB KÜSITLEJA – MITTE KÜSIDA VASTAJALT: 
Vastaja järjekorranumber valimibaasist: 
______ 

JUHUL, KUI VASTAJA TÄIDAB ANKEEDI ISE, ULATAGE TAHVELARVUTI VASTAJALE. 

Lugupeetud lapsevanem! 

Täname teid, et nõustusite osalema küsitlusuuringus „Lapsed ja internet“! Tegu on 
rahvusvahelise uuringuga, mida viiakse läbi enam kui kümnes Euroopa riigis. Uuringu 
eesmärgiks on kaardistada laste ning nende vanemate internetikasutamise harjumusi, 
teadlikkust internetikasutamisega seonduvatest ohtudest ning oskustest neid ohte 
maandada. Uuringu tulemusi kasutatakse laste internetikasutuse teadlikumaks ja 
turvalisemaks muutmiseks ning sellekohaste soovituste ja juhendite väljatöötamiseks. 

Sobite uuringus osalema, kui kasvatate vähemalt ühte 9-17aastast last. Uuringus 
osalema on oodatud ka need lapsevanemad, kes ise internetti ei kasuta – vaid nii 
saame tervikliku pildi kõigi lapsevanemate arvamustest. Uuringus on küsitud teie lapse 
internetikasutuse harjumuste ja kogemuste kohta. Neile küsimustele vastates pidage 
palun silmas just seda last, kes samuti käesolevas uuringus osaleb. Juhul, kui vajate 
mõnele küsimusele vastamisel abi, siis pöörduge julgelt küsitleja poole! Küsitluses 
osalevate inimeste vastused jäävad anonüümseks, st neid ei viida kokku nimede ega 
kontaktandmetega. 

Lugupidamisega, 

Tartu Ülikool 

Turu-uuringute AS 

1. QL1 Kas te kasutate internetti? 
1 Ei, ma ei ole kunagi kasutanud  
2 Jah, olen kasutanud mõned kuud  
3 Jah, olen kasutanud umbes aasta 
4 Jah, olen kasutanud mõned aastad 
5 Jah, olen kasutanud palju aastaid 
-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

 

KÜSIDA QL5 JUHUL, KUI QL1=2-5 VÕI -98 VÕI -97: 

2. QL5 Kui sageli te kasutate internetti? 

1 Mitte kunagi 

2 Peaaegu mitte kunagi 

3 Vähemalt kord kuus 

4 Vähemalt kord nädalas 

5 Iga päev või peaaegu iga päev 

6 Mitu korda päevas 

7 Peaaegu kogu aeg 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 
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KÜSIDA KÕIGILT: 

3. QL2 Kas teil on võimalik kasutada internetti siis, kui seda soovite või vajate? 

1 Mitte kunagi 
2 Mõnikord 
3 Sageli  
4 Alati 
-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 
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PALUN LUGEGE LÄBI: 

Järgmisena mõelge, kuivõrd te nõustute väidetega, mis puudutavad tehnoloogiate kasutamist 
internetis ja mobiiltelefonis. Kui te ei saa mõnest väitest aru, võite valida vastusevariandi “Ei 
oska öelda”. Kui te pole mingeid asju kunagi teinud, siis mõelge, kuivõrd see võiks teie puhul 
tõele vastata, kui peaksite seda praegu tegema. 

 

KÜSIDA QL8a JUHUL, KUI QL1=2-5 VÕI -98 VÕI -97: 

4. QL8a Kuivõrd vastavad järgmised asjad teie puhul tõele? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 

Ei 
vasta 
üldse 
tõele 

Pigem ei 
vasta 
tõele  

Ei üks 
ega 

teine 

Pigem 
vastab 
tõele 

Vastab 
täielikult 

tõele 

 
Ei 

oska 
öelda 

 
Ei taha 
öelda 

 

a) Ma oskan salvestada pilti, mille 

olen internetist leidnud 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

b) Ma oskan muuta oma 

privaatsusseadeid (nt 

sotsiaalmeedias)  
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

c) Minu jaoks on lihtne kontrollida, 

kas internetist leitud teave vastab 

tõele 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

d) Minu jaoks on lihtne leida häid 

võtmesõnu otsingu tegemiseks 

internetis 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

e) Ma tean, millist infot võin 

internetis jagada ja millist mitte 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

f) Ma oskan eemaldada inimesi oma 

kontaktide nimekirjadest 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

g) Ma oskan internetti postitada 

enda loodud videot või muusikat  
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

h) Ma tean, kuidas muuta ja 

toimetada teiste loodud veebisisu 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

i) Ma oskan paigaldada äppe ehk 

rakendusi nutitelefoni või 

tahvelarvutisse 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

j) Ma oskan jälgida mobiiliäppide 

(ehk -rakenduste) kasutamise 

kulusid 
1 2 3 4 5 -98 -97 

 

k) Ma tean, kuidas äppide (ehk 

rakenduste) kaudu oste sooritada 1 2 3 4 5 -98 -97 
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KÜSIDA KÕIGILT: 

5. QL9 Kas järgnev vastab teie puhul tõele? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL  

 

Ei 
vasta 
üldse 
tõele 

Pigem 
ei 

vasta 
tõele 

Pigem 
vastab  
tõele 

Vastab 
täielikult 

tõele 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ma tean interneti kasutamise kohta 

palju asju 
1 2 3 4 -98 -97 

b) Ma tean internetist rohkem kui mu 
laps 

1 2 3 4 -98 -97 

6. QL10 Kui sageli te teete midagi järgnevast, kui teie laps kasutab internetti?  

ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 

Mitte 

kunagi 

Peaaegu 

mitte 

kunagi Mõnikord Sageli 

Väga 

sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Julgustan oma last iseseisvalt 

internetis avastama ja õppima  
1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Soovitan, kuidas internetti 

turvaliselt kasutada 
1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Räägin lapsega sellest, mida ta 

internetis teeb 
1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Istun juures, kui ta internetti 

kasutab  
1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Olen läheduses, kui ta internetti 

kasutab  
1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Kasutame internetti koos, teeme 

asju ühiselt  
1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Räägin lapsega, mida võiks teha, 

kui midagi internetis paneb teda 

muretsema või viib endast välja  
1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Aitan last, kui tal on vaja internetis 

midagi keerukat teha või sealt 

midagi leida  
1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Selgitan lapsele, miks mõned 

veebilehed on head või halvad 
1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Aitan last, kui mingi asi teda 

internetis häirib  
1 2 3 4 5 -98 -97 

k) Räägin lapsega reklaami või 

rahaga seotud tegevustest, 

millega ta võib internetis kokku 

puutuda 

1 2 3 4 5 -98 -97 

l) Hakkan sotsiaalmeedias oma lapse 
„sõbraks“ või „järgijaks“, et näha, 
mida ta internetis teeb 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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7. QLX-4 Kui tihti te jagate (postitate, blogite) internetis fotosid või videosid oma lapsest? 

1 Mitte kunagi 

2 Peaaegu mitte kunagi 

3 Vähemalt kord kuus 

4 Vähemalt kord nädalas 

5 Iga päev või peaaegu iga päev 

6 Mitu korda päevas 

7 Peaaegu kogu aeg 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
ROUTING: If ever (QLX-4 answers 2-7), go to question QLX-5, or skip to question QL11 

8. QLX-5 Mitu fotot või videot oma lapsest olete postitanud viimase kuu (30 päeva) jooksul? 

1 Mitte ühtegi 

2 1-9 

3 10-29 

4 30+ 

9. QLX-6 Juhul kui olete jaganud oma lapse või laste kohta käivaid fotosid või videoid, kas 

midagi järgnevast peab paika? MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD VASTUSED 

1 Ma jagasin neid fotosid või videoid, et pereliikmete ja sõpradega suhelda  

2 Mu laps palus mul fotosid / videoid internetti postitada  

3 Mu laps palus mul internetti postitatud fotod / videod eemaldada  

4 Ma kahetsesin, et olin oma lapse / laste kohta internetis midagi jaganud  

5 Ma küsisin enne oma lapselt, ega tal midagi selle postituse vastu ei ole 

6 Ma ei küsi kunagi oma lapselt enne tema kohta fotode / videote postitamist, ega tal midagi 

selle vastu ei ole  

7 Mu lapse nägu polnud fotodel äratuntav  

8 Ma ei näe põhjust muretsemiseks, kui jagan internetis fotosid oma lapsest  

9 Mitte ükski eelnevast ei pea paika  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 
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10. QL11 Kas teie laps on KUNAGI teinud midagi järgnevat? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 

 
Mitte 

kunagi 

Peaaegu 
mitte 

kunagi Mõnikord Sageli 
Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 
öelda 

a) Rääkinud teile, kui midagi on 

teda internetis häirinud või 

pannud muretsema 
1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Aidanud teil teha internetis 

midagi, mis on olnud teie jaoks 

keeruline  
1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Alustanud teiega vestlust 

sellest, mida ta internetis teeb 
1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Küsinud teilt nõu, kuidas ta 

peaks internetis käituma 
1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Küsinud teilt mingite toodete-
teenuste reklaamide kohta, mida 
ta on internetis näinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Palunud teilt abi internetis 
ettetuleva olukorra puhul, millega 
ta ise toime ei tule 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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11. QL12 Kas te lubate oma lapsel teha järgnevaid asju internetis ja kui lubate, siis kas tal on 

selleks vaja teie nõusolekut? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 
 Mu 
lapsel  
on 
lubatud 
seda 
teha 
kogu aeg 

 Mu 
lapsel on 
lubatud 
seda 
teha 
minu loal 
või 
juhenda
misel 

Mu lapsel 
ei ole 

lubatud 
seda 
teha 

Ma ei ole 
veel 

otsustan
ud, kas 

mu 
lapsel 
peaks 
olema 

lubatud 
seda 
teha  

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Kasutada veebikaamerat (nt 

Skype’i või videokõne tegemisel) 
1 2 3 4 -98 -97 

b) Laadida alla muusikat või filme 1 2 3 4 -98 -97 

c) Kasutada sotsiaalmeediat (nt 

Facebook, Snapchat, Instagram, 

Twitter) 
1 2 3 4 -98 -97 

d) Vaadata videoid (nt YouTube’is) 1 2 3 4 -98 -97 

e) Mängida koos teistega üle 

interneti mänge 
1 2 3 4 -98 -97 

f) Lugeda/vaadata online-uudiseid  1 2 3 4 -98 -97 

g) Kasutada internetti koolitööde 

tegemiseks 
1 2 3 4 -98 -97 

h) Veeta aega virtuaalmaailmas (nt 

Minecraft) 
1 2 3 4 -98 -97 

i) Jagada teistega internetis fotosid, 
videoid või muusikat  

1 2 3 4 -98 -97 
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12. QL13 Kas teie (või teie partner/ keegi teine, kes lapse eest hoolitseb) kasutate midagi 

järgnevast...? 

ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Ei Jah 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Vanemakontroll või muu programm, mis 
filtreerib või blokeerib teatud tüüpi veebilehti või sisu 
(Siin on mõeldud tarkvara, mis takistab lapsel 
külastada teatud lehekülgi või piirab internetis tema 
teatud tegevusi.) 

1 2 -98 -97 

b) Vanemakontroll või muu programm, mis 
võimaldab jälgida, milliseid veebilehti või äppe (ehk 
rakendusi) laps külastab (Siin on mõeldud tarkvara, 
mis võimaldab jälgida seda, milliseid lehekülgi laps 
kasutab ja vaadata hiljem, mida ta internetis tegi.) 

1 2 -98 -97 

c) Kehtestanud reegleid, kui kaua ja millal võib teie 
laps internetis olla 

1 2 -98 -97 

d) Teenus (nt äpp või rakendus) või leping, mis 
võimaldab lapse internetis veedetavat aega 
limiteerida  

1 2 -98 -97 

e) Vanemakontroll, mis filtreerib äppe (ehk 
rakendusi), mida teie laps saab alla laadida 

1 2 -98 -97 

f) Vanemakontroll, mis hoiatab teid, kui laps tahab 
midagi osta (äpi ehk rakenduse vahendusel) 

1 2 -98 -97 

g) Tarkvara, mis seab piirangud inimestele, 
kellega teie laps saab ühendust võtta (teha kõnesid 
ja saata sõnumeid (SMS, MMS või messenger) 

1 2 -98 -97 

h) Reklaami blokeerimise tarkvara 1 2 -98 -97 

i) Tehnoloogia teie lapse asukoha jälgimiseks (nt 
GPS) 

1 2 -98 -97 

 

13. QL14 Kui sageli teie (või teie partner/ keegi teine, kes lapse eest hoolitseb) kontrollite 

järgmisi asju pärast seda, kui teie laps kasutas internetti?  

ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 
Mitte 

kunagi 

Peaaegu 
mitte 

kunagi Mõnikord Sageli 
Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Milliseid sõpru või kontakte teie 

laps lisas sotsiaalmeedias või 

messengeris (kiirsõnumivahetus) 
1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Tema e-kirjade või sõnumite sisu 1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Tema profiili sotsiaalmeedias või 

veebikogukonnas 
1 2 3 4 5 -98 -97 
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d) Milliseid veebilehti ta külastas 1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Äppe ehk rakendusi, mida ta alla 

laadis 
1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Rakendusesiseseid oste, mida 

teie laps teeb 
1 2 3 4 5 -98 -97 

14. QL15 Nii palju, kui te teate, kas teie laps on viimase 12 KUU JOOKSUL näinud või kogenud 

internetis midagi sellist, mis on teda mingil moel häirinud (nt pani teda ebamugavalt 

tundma, hirmutas või pani tundma, et ta poleks tohtinud seda näha)? 

1 Ei 
2 Jah 
-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

 

ROUTING: If ‘yes’, go to question QL16, or skip to question QL21 

15. QL16 Kui sageli VIIMASE 12 KUU JOOKSUL on seda juhtunud? 

1 Mõned korrad 
2 Vähemalt kord kuus 
3 Vähemalt kord nädalas 
4 Iga päev või peaaegu iga päev 
-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

 
16. QL17 Kui häiritud (kui üldse) teie laps oli viimane kord, kui teda internetis midagi 

häiris või pani muretsema?  
1 Üldse mitte häiritud 
2 Natuke häiritud 
3 Üsna häiritud 
4 Väga häiritud 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

17. QL21 Palun öelge, nii palju kui te teate, kas teie laps on viimase 12 kuu jooksul puutunud 

internetis kokku millegi järgnevaga? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Suhelnud internetis kellegagi, keda ta ei olnud kunagi 

silmast silma kohanud 
1 2 -98 -97 

b) Kogenud küberkiusamist (keegi on kohelnud teda 

internetis solvavalt või inetult) 
1 2 -98 -97 

c) Kohtunud silmast silma kellegagi, kellega ta on tutvunud 

internetis 
1 2 -98 -97 

d) Kiusanud kedagi internetis (kohelnud kedagi teist 

internetis solvavalt või inetult) 
1 2 -98 -97 
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18. QL22 Nii palju kui te teate, kas viimase 12 kuu jooksul on teie laps näinud veebilehti või 

online-suhtlust, mis julgustavad inimesi tegema kahjulikke asju?  Seega, kas teie laps nägi 

veebilehti, kus …  ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) räägitakse, kuidas saab ennast füüsiliselt vigastada või 

endale valu  tekitada? 
1 2 -98 -97 

b) räägitakse, kuidas sooritada enesetappu? 1 2 -98 -97 

c) räägitakse, kuidas saada väga kõhnaks (selliseks, nagu 

on anorektikud või buliimikud)? 
1 2 -98 -97 

d) postitatakse vihasõnumeid, mis ründavad teatud 

inimrühmi või isikuid (nt erineva nahavärviga, teisest usust või 

rahvusest inimesed)? 
1 2 -98 -97 

e) räägitakse oma kogemustest narkootikumide 

tarvitamisel? 
1 2 -98 -97 

f) postitatakse verd või vägivalda kujutavaid pilte? 1 2 -98 -97 

 

19. QL23 Nii palju kui te teate, kas midagi järgnevast on juhtunud teie lapsega internetis 

viimase 12 kuu jooksul? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Keegi kasutas tema isikuandmeid viisil, mis talle ei 

meeldinud 
1 2 -98 -97 

b) Seade (telefon, tahvelarvuti, arvuti), mida ta kasutab, sai 

viiruse 
1 2 -98 -97 

c) Ta kaotas raha, kuna teda peteti internetis 1 2 -98 -97 

d) Keegi kasutas lapse salasõna tema andmetele 

ligipääsemiseks või tema nime all esinemiseks 
1 2 -98 -97 

e) Keegi tegi temast veebilehe või pildi, mis oli vaenulik ja 

solvav 
1 2 -98 -97 

f) Ta kulutas liiga palju raha online-mängudele või 

rakendustesisestele ostudele  
1 2 -98 -97 

g) Temalt paluti osta midagi äpi (ehk rakenduse) kaudu siis, 

kui ta mängis internetis (nt et mängus edasi jõuda) 
1 2 -98 -97 

h) Keegi tuvastas tema asukoha tema telefoni vms seadet 
jälitades 

1 2 -98 -97 
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20. QL24 Nii palju kui te teate, kas midagi järgnevast on juhtunud teie lapsega internetis 

vähemalt korra viimase 12 kuu jooksul? 

ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ta on näinud internetis seksuaalse sisuga pilte  1 2 -98 -97 

b) Ta on saanud seksuaalse sisuga sõnumi (see võib olla 

tekst, pilt või video) 
1 2 -98 -97 

c) Ta on saatnud või postitanud seksuaalse sisuga sõnumi 

(see võib olla tekst, pilt või video endast või kellestki teisest) 
1 2 -98 -97 

 

 

21. QL35 Millised järgmised asjad (kui üldse) panevad teid oma lapse juures väga 

muretsema? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Teie lapse tervis 1 2 -98 -97 

b) Raha piisavus oma lapse eest hoolitsemiseks 1 2 -98 -97 

c) Koolis edasijõudmine 1 2 -98 -97 

d) Teised lapsed, kes kiusavad teie last (kohtlevad teda 

inetult või solvavalt)  
1 2 -98 -97 

e) Liigne alkoholitarbimine / narkootikumide kasutamine 1 2 -98 -97 

f) Sobimatute asjade vaatamine internetis 1 2 -98 -97 

g) Internetis võõrastega kohtumine 1 2 -98 -97 

h) Teie lapse seksuaalne tegevus 1 2 -98 -97 

i) Kuritegevuse ohvriks langemine 1 2 -98 -97 

j) Pahandused politseiga 1 2 -98 -97 

k) Liikluses vigasaamine 1 2 -98 -97 

l) Teie laps avaldab internetis isikuandmeid 1 2 -98 -97 
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22. QL25 Kust te üldiselt saate informatsiooni ja nõuandeid interneti turvalise kasutamise ja 

ettevaatusabinõude kohta?  ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Minu lapse kool 1 2 -98 -97 

b) Televisioon, raadio, ajalehed, ajakirjad 1 2 -98 -97 

c) Internetiteenuse pakkuja 1 2 -98 -97 

d) Valitsus või kohalik omavalitsus 1 2 -98 -97 

e) Lastekaitse- või heategevuslikud organisatsioonid 1 2 -98 -97 

f) Sotsiaalmeediafirmade veebilehed, mis pakuvad infot 
turvalisuse kohta (nt Facebook Safety Center)  

1 2 -98 -97 

g) Tehnoloogiaseadmete ja -toodete tootjad ning müüjad 1 2 -98 -97 

h) Perekond ja sõbrad 1 2 -98 -97 

i) Minu enda laps 1 2 -98 -97 

j) Muud allikad 1 2 -98 -97 

     

23. QL26 Kust te tahaksite edaspidi saada informatsiooni ja nõuandeid interneti turvalise 

kasutamise ja ettevaatusabinõude ja kohta? ÜKS VASTUS IGA VÄITE PUHUL 

 Jah Ei  
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Minu lapse kool 1 2 -98 -97 

b) Televisioon, raadio, ajalehed, ajakirjad 1 2 -98 -97 

c) Internetiteenuse pakkuja 1 2 -98 -97 

d) Valitsus või kohalik omavalitsus 1 2 -98 -97 

e) Lastekaitse- või heategevuslikud organisatsioonid 1 2 -98 -97 

f) Sotsiaalmeediafirmade veebilehed, mis pakuvad infot 
turvalisuse kohta (nt Facebook Safety Center) 

1 2 -98 -97 

g) Seadmete ja toodete tootjad ning müüjad 1 2 -98 -97 

h) Perekond ja sõbrad 1 2 -98 -97 

i) Minu enda laps 1 2 -98 -97 

j) Muud allikad 1 2 -98 -97 
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Lõpetuseks mõned küsimused teie enda ja teie leibkonna kohta. 

 
T2. Mis vanuses (vanuserühmas) on teie leibkonnas olevad lapsed?  

MÄRKIGE KÕIK, MIS SOBIVAD.  

  0-4 a. 1  

  5-8 a. 2  

  9-16 a. 3  

  17 a. ja vanem 4  

  Ei taha öelda 99  

T1. Mitu last vanuses 0-17 aastat elab teie leibkonnas kokku?  

 
Lapsi vanuses 0-17 

99 Ei taha öelda 
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 T3. Kui vana te olete (täisaastates)? 
 

 
aastane 

99 Ei taha öelda 

 
 

T4. Palun märkige oma sugu. 

 
Mees 1 

 

Naine 2 

 
 

T5.  Mlline on teie sugulusaste küsitluseks valitud lapsega? 
  

 Isa / Ema 1 

 Kasuisa / Kasuema 2 

 Hooldusvanem 3 

 Vend/õde (kaasa-arvatud lapsendatud vend/õde) 4 

 Kasuvend/ kasuõde (kaasaarvatud poolvend /poolõde, lapsendatud/ hoolduse all) 5 

 Vanavanem 6 

 Muu sugulane 7 

 Muu mitte-sugulane (kaasa-arvatud üürnik, allüürnik) 8 

 Ei taha öelda 99 

 
  
 T6 Mitu täiskasvanut (18aastast ja vanemat) elab kokku teie leibkonnas?   
PANE NUMBER KIRJA 

 
18aastast ja vanemat 

99 Ei taha öelda 

 
KÜSIGE, KUI LEIBKONNAS ON ROHKEM KUI ÜKS TÄISKASVANU. TEISED JÄTKAVAD 
KÜSIMUSEGA T8. 
 
 T7 Kas teie leibkond on teie hinnangul 1 või 2 lapsevanemaga perekond? Siinkohal on mõeldud 

seda, kas leibkonnas on teine täiskasvanu, kes samuti tegeleb lapse kasvatamisega – 
näiteks lapse teine vanem, kasuvanem või vanavanem. 

 1 lapsevanemaga perekond  1 

 2 lapsevanemaga perekond 2 

 Muu (nt leibkonnas on enam kui 2 
täiskasvanut, kes lapse 
kasvatamisega tegelevad) 

3 

 Ei oska öelda 98 

 Ei taha öelda 97 
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KÜSIGE KÕIGILT: 
T8. Milline on teie kõrgeim lõpetatud haridusaste?   
ÜKS VASTUS. 
 
KÜSIGE KÕIKIDES 2 VANEMAGA PEREKONDADES: TEISED JÄTKAVAD KÜSIMUSEGA T10.  
T9. Milline on teise lapsevanema (hooldaja) kõrgeim lõpetatud haridustase?   
ÜKS VASTUS. 
 

T10. QL32 Kas te töötate? 

1 Ei 
2 Jah 

-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

T11. QL33 Kui te ei tööta, siis miks? 
1 Olen töövõimetu 
2 Olen pensionär 
3 Õpin 
4 Otsin tööd 
5 Hoolitsen teiste eest, olen kodune 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
T8. 

Vastaja 

T9. 
Teine lapsevanem/ 

hooldaja 

Haridus puudub 1 1 

Algharidus 2 2 

Põhiharidus 3 3 

Keskharidus 4 4 

Kutseharidus põhihariduse baasil 5 5 

Kesk-eri haridus 6 6 

Kutse-kõrgharidus, rakenduskõrgharidus 7 7 

Kõrgharidus (bakalaureus) 8 8 

Kõrgharidus (magister) 9 9 

Teaduste kandidaat/doktor, muu teaduskraad, mis on 
magistrist kõrgem 

10 10 

Ei oska öelda 98 98 

Ei taha öelda 97 97 
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KÜSIGE KÕIGILT: 
 
T12. Millises keeles teie kodus peamiselt suheldakse?   VÕIB 

MITU VASTUST 

 Eesti 10 

Vene 24 

Muu, millises? __________________ 32 

Ei oska öelda 98 

Ei taha öelda 97 

 
 


