
Hea vastaja!

Osalesid aasta eest Tartu Ülikooli küsitluses, mis on osa projektist „CATCH-EyoU –
Kodanikuaktiivsuse kujundamine koos Euroopa noortega: poliitikad, praktikad,
väljakutsed ja lahendused“; www.catcheyou.eu. Projekti koordineerib Bologna

Ülikooli psühholoogia osakond ning rahastab Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja
innovatsiooni raamprogramm “Horisont 2020”.

Palun loe uuringu tutvustust, et saaksid anda osalemiseks informeeritud nõusoleku.



Osa A: Nõusolek

Osalemise mõju

Sinu osalus uuringus on jätkuvalt väga oluline – Sinu vastused aitavad luua uusi teaduslikke teadmisi noorte kodanikuaktiivsuse
kohta. Küsitluse tulemused leiavad kasutamist noortele, õpetajatele ja noorsootöötajatele suunatud töötubades, lisaks oleme
neid kajastanud meedias, teadusartiklites ja konverentsidel nii Eestis kui rahvusvahelisel areenil. Kogutud andmete alusel teeme
ettepanekuid noortepoliitika kujundamiseks nii Eesti kui Euroopa tasandil.

Kuna andsid eelmisel korral põhimõttelise nõusoleku jätkuküsitluses osalemiseks, pöördume Sinu poole üleskutsega täita
küsimustik ka sellel korral. Erilist tähelepanu pöörame noorte kodaniku- ja poliitilises aktiivsuses aasta jooksul toimunud
muutustele.

Palume Sul täita uue veebiküsimustiku, kus saad valida sobiva vastusevariandi või kirjutada vastuse tühjale reale.

Privaatsus ja andmete töötlemine

Andmete kogumise ja säilitamisega tegelevad Bologna Ülikool ja Tartu Ülikool. Kasutame kõiki meetmeid kogutud teabe
kaitsmiseks ning lähtume seejuures Isikuandmete kaitse seadusest. Sinu osalemine uuringus jääb rangelt konfidentsiaalseks,
mis tähendab, et Sinu poolt antud vastuseid ei seostata Sinu isikuga.

Ka sellele küsimustikule antud vastuseid analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul ning uuringu tulemused avaldatakse
üldistatult nii populaarteaduslike kui teadusartiklitena Eestis ja rahvusvaheliselt. Sinu nime ei mainita kunagi üheski
publikatsioonis, esitluses ega veebis.

Edasine info

Kui nõustud jätkuküsitluses osalema, siis küsimuste korral on projektitiim Sinu käsutuses. Kui Sul tekib uuringu kohta või
küsimustiku täitmise ajal küsimusi, võid info või selgituse saamiseks võtta ühendust professor Veronika Kalmusega, projekti
Eesti koordinaatoriga, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis (Lossi 36, Tartu, tel 5662 3583, e-
post veronika.kalmus@ut.ee). 

A1. Nõustun uuringus osalema ja olen teadlik, et annan nõusoleku
vabatahtlikult ning võin selle alati tagasi võtta ilma, et see tooks mulle
kahju või kaasnevaid negatiivseid tagajärgi.

 

Nõustumise kinnituseks märgi, palun, see ruut!
 



A2. Kõigi jätku-uuringus osalenute vahel loosime välja kinkekaarte ja 2
reisi 2018. aasta septembris Brüsselis toimuvale projekti
lõpukonverentsile. Kui soovid loosimises osaleda, siis palun märgi siia
oma meiliaadress, mille kaudu saame Sinuga ühendust võtta, kui
kinkekaartide või reisi loosimisel võitjaks osutud. Meiliaadressi ei
seostata Sinu poolt selles küsitluses antud vastustega.
 

Osa B: Vastajat puudutav informatsioon

B1. Kui vana Sa oled?

B2. Palun märgi oma sugu.

 
Naine

Mees

B3. Kas Sa õpid (koolis, kutseõppes, ülikoolis, õppepraktikal vm)?

 
Jah

Ei

B4. Palun märgi sobiv vastusevariant. 

 
Õpin täiskoormusega

Õpin osakoormusega

Olen täisajaga praktikal

Olen osaajaga praktikal

Midagi muud

B5. Milline on Sinu tööalane staatus? 

 
Töötan täiskoormusega

Töötan osalise koormusega

Töötan aeg-ajalt osakoormusega, teen juhutöid

Otsin tööd

Ei tööta ega otsi tööd (olen pühendunud täielikult õpingutele, ajateenija, kodune, töövõimetu, muu)



B6. Ma elan…

 
Suures linnas (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva)

Äärelinnas või suurlinna lähedal

Väiksemas linnas

Külas

Üksikus talus või maakodus

B7. Palun märgi, millises maakonnas Sa elad? 

 
Harju maakond

Hiiu maakond

Ida-Viru maakond

Jõgeva maakond

Järva maakond

Lääne maakond

Lääne-Viru maakond

Põlva maakond

Pärnu maakond

Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond

Valga maakond

Viljandi maakond

Võru maakond



B8. Palun märgi, millises asulas või linnas Sa elad? 

 
Tallinn

Tartu

Valga

Räpina

Põltsamaa

Ahtme

Tõrva

Otepää

Muu, palun täpsusta

B9.
 

B10. Kas Sul on kellegagi lähisuhe?

 
Jah

Ei

Muu (palun täpsusta):

Eelistan mitte öelda

B11.
 

B12. Ma elan koos … (Siin võib märkida rohkem kui ühe vastusevariandi.)

Ühe või mõlema vanemaga/hooldajaga

Sõpradega/toakaaslastega

Partneriga/abikaasaga

Üksinda



Muu (palun täpsusta):

B13.
 

B14. Millega Sinu ema/hooldaja praegu tegeleb?

 
Töötab

Otsib tööd

Ei tööta ega otsi tööd (pensionil, töövõimetu, kodune, midagi muud)

Ei oska öelda / Ei ela temaga koos

B15. Millega Sinu isa/hooldaja praegu tegeleb?

 
Töötab

Otsib tööd

Ei tööta ega otsi tööd (pensionil, hooldaja, töövõimetu, kodune, midagi muud)

Ei oska öelda / Ei ela temaga koos

B16. Kas Sinu leibkonna sissetulekud (aga ka säästud vmt) katavad kõik
perekonna vajadused?

 
Üldse mitte

Osaliselt

Suuremalt jaolt

Täielikult

B17. Kas viimase viie aasta jooksul on Su vanematel olnud raskusi üüri või
arvete maksmisega?

 
Mitte kunagi

Harva

Mõnikord

Alati



B18. Kui palju raamatuid on ligikaudu Sinu vanematekodus?

 
Mitte ühtegi

1 kuni 10

11 kuni 50

51 kuni 100

101 kuni 200

Üle 200

B19. Kas Sa oled viimase viie aasta jooksul osalenud järgnevates
tegevustes? 

Ei Ühe korra
Rohkem
kui korra

Erasmuse mobiilsusprogramm

Euroopa Vabatahtlik Teenistus (vabatahtlikuna töötamine mõnes Euroopa riigis)

B20. Kas sooviksid võimaluse korral töötada või õppida tulevikus mõnes
teises Euroopa riigis?

 
Üldse ei sooviks

Pigem ei sooviks

Pigem sooviks

Kindlasti sooviks

B21. Kui tõenäoline on Sinu arvates olukord, kus oled majanduslikel
põhjustel sunnitud edaspidi töötama mõnes teises Euroopa riigis?

 
Väga ebatõenäoline

Pigem ebatõenäoline

Pigem tõenäoline

Väga tõenäoline



Osa C: Sinu vaated ühiskonnas toimuva suhtes

C1. Igal inimesel võib olla oma suhtumine ja arusaam riigist, kus ta elab.
Mil määral nõustud järgnevate väidetega (arvestamata Sinu
kodakondsust)?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Tunnen tugevat sidet  Euroopaga.

Olen uhke selle üle, et olen eurooplane.

Eurooplaseks olemine annab mulle enesekindlust.

Tunnen tugevat sidet Eestiga.

Olen uhke selle üle, et olen eestlane.

Eestlaseks olemine annab mulle enesekindlust.

Mõtlen sageli sellele, mida tähendab olla eurooplane.

Otsin informatsiooni Euroopa kohta.

Arutlen sageli teiste inimestega selle üle, mida tähendab nende
jaoks eurooplaseks olemine.

Mõtlen sageli sellele, mida tähendab olla eestlane.

Otsin informatsiooni Eesti kohta.

Arutlen sageli teiste inimestega selle üle, mida tähendab nende
jaoks eestlaseks olemine.

Minu tunded Euroopa suhtes on muutumas.

Mul ei ole väga selget ettekujutust sellest, mida tähendab olla
eurooplane.

Arvan, et minu arusaam eurooplaseks olemisest võib lähitulevikus
muutuda.

Minu tunded Eesti suhtes on muutumas.

Mul ei ole väga selget ettekujutust sellest, mida tähendab olla
eestlane.

Arvan, et minu arusaam eestlaseks olemisest võib lähitulevikus
muutuda.

Mul on palju rohkem ühist Eesti inimestega kui teiste Euroopa
riikide elanikega.



C2. Sageli rõhutatakse, et Euroopa Liit seisab silmitsi suurte
väljakutsetega. Palun märgi, mil määral nõustud allolevate väidetega.

1) Liikmesriikides valitseva noorte tööpuuduse osas …

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C3. 2) Konfliktipiirkondadest saabuvate põgenike arvu suurenemist arvesse
võttes…

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C4. 3) Olukorras, kus liikmesriigid kaaluvad Liidust lahkumist …

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus seda mõjutada.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C5. 4) Globaalse kliimamuutuse tagajärgede osas … 

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus midagi ette võtta.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.

C6. 5) Euroopat ähvardava terrorismiohu osas …

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

… on Euroopa Liidul kohustus midagi ette võtta.

… võtab Euroopa Liit praegusel hetkel vastu õigeid otsuseid.



C7. Kui oluline on Sinu arvates nende probleemidega tegelemine?
Ei ole
üldse

oluline Väheoluline
Mõnevõrra

oluline
Väga

oluline Ülioluline

Noorte tööpuudus

Konfliktipiirkondadest pärit põgenike vastuvõtmine

Euroopa Liidust lahkumist kaaluvad riigid

Kliimamuutus

Terrorism

C8. Inimesed suhtuvad Euroopa Liitu erinevalt. Milline on Sinu isiklik
arvamus?

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Peaksime Euroopa Liidu üle õnnelikud olema.

Euroopa Liiduta oleks elu Eestis parem.



C9. Milline võiks Euroopa Liit Sinu arvates olla? Palun märgi, mil
määral nõustud  järgmiste väidetega. 

 

Euroopa Liit peaks olema …
Palju

vähem
Mõnevõrra

vähem
Nagu

praegu
Mõnevõrra

rohkem
Palju

rohkem

... majandusühendus

... jagatud väärtustel põhinev ühendus

… jagatud kultuuril põhinev ühendus

… ühisel ajalool põhinev ühendus

… geograafial põhinev ühendus

… jagatud vastutusel põhinev ühendus

…  poliitiline ühendus

… üks riik

…  koht, kus erinevusi sallitakse

… koht, kus saab piirideta reisida

... globaalne supervõim

C10. Kuidas kirjeldaksid Euroopa Liitu? Palun märgi, mil määral nõustud
järgnevate omadustega. Näiteks märgi esimese väite puhul, kas tajud
Euroopa Liitu asjatundliku, asjatundmatu või vahepealsena. Hinda
teisi aspekte samal moel.

Asjatundlik    
Asjatundm

atu

Euroopa Liit on:

C11.   

Tõhus    
Ebaefektiiv

ne

Euroopa Liit on:

C12.

Sõbralik    Vaenulik

Euroopa Liit on:



C13.

Aus    Ebaaus

Euroopa Liit on:

C14.

Külalislahk
e    Tõrjuv

Euroopa Liit on:

C15. Kuidas kirjeldaksid Eesti Vabariiki?

Asjatundlik    
Asjatundm

atu

Eesti Vabariik on:

C16.

Tõhus    
Ebaefektiiv

ne

Eesti Vabariik on:

C17.

Sõbralik    Vaenulik

Eesti Vabariik on:

C18.

Aus    Ebaaus

Eesti Vabariik on:

C19.

Külalislahk
e    Tõrjuv

Eesti Vabariik on:

C20. Inimestel on erinev arusaam saabuvate pagulaste kohtlemisest. Palun
märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Mulle tundub, et pagulastel peaks olema õigus säilitada oma
traditsioonid ja kultuuripärand.

Mulle tundub, et meie valitsus ei tegutse pagulaste aitamiseks
piisavalt.

Mulle tundub, et meie riigil on omajagu majanduslikke probleeme
ja seetõttu ei saa me endale pagulaste abistamist lubada.



C21. Möödunud kümnendite jooksul on Eestisse elama asunud hulk
Euroopast ja väljastpoolt pärit inimesi. Palun märgi, mil määral
nõustud järgnevate väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Sisserändajatel peaks olema õigus oma traditsioone ja
kultuuripärandit säilitada.

Sisserändajatel peaks olema õigus oma keelt säilitada.

Sisserändajad võtavad kohalikelt inimestelt ära töötamise
võimalusi.

C22. Mil määral nõustud järgnevate väidetega?
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Kõigil inimestel peaks olema õigus avaldada oma arvamust.

Meie riigil on vaja tugevat valitsust, mis hoiaks korra majas ja
juhiks meid õiges suunas.

”Kodanikuõiguste ja -vabaduste” asemel on meie riigis tarvis ainult
seadusi ja korda.

Meedial (nt televisioon, ajalehed, veebiväljaanded) on õigus
kritiseerida poliitikuid ja valitsust.

Demokraatia on mulle teadaolevatest parim valitsemisviis.

Kõige olulisemad väärtused, mida peaksime oma lastele õpetama,
on kuulekus ja võimu austamine.

C23. Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega Eesti kohta.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Mida suurem on Eesti mõju teistele riikidele, seda paremini neil
riikidel läheb.

Maailm oleks parem paik, kui teiste maade inimesed oleks rohkem
eestlaste moodi.

Üldiselt on Eesti parem kui enamik teisi maid.

C24. Mil määral nõustud järgnevaga?
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Minusugustel inimestel pole võimalik Euroopa Liidu otsuseid
mõjutada.

Pole vahet, kes Euroopa Parlamendi valimised võidab, sest
tavaliste inimeste huvid niikuinii ei loe.

Minusugustel inimestel pole võimalik Riigikogu otsuseid
mõjutada.

Pole vahet, kes Riigikogu valimised võidab, sest tavaliste inimeste
huvid niikuinii ei loe.



C25. Millisena Sa Eestit näed? Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate
väidetega.

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Olen mures Eesti majandusarengu pärast.

Olen mures Eesti poliitilise tuleviku pärast.

Eestisse saabuvatele pagulastele mõtlemine  teeb mind rahutuks.

Olen mures, et Eesti ei suuda oma kultuuri säilitada.

Olen mures kliimamuutuse tagajärgede pärast Eestis.

Olen mures Eestis aset leida võivate terrorirünnakute pärast.

C26. Alljärgnevalt soovime esitada mõned küsimused Sinu
meediakasutuse kohta.

Kui sageli Sa tavaliselt vaatad, loed või kuulad uudiseid (poliitika,
seltskonna, spordi või kultuuri vallas)?

 
Mitte kunagi

Vähem kui korra kuus

Mitu korda kuus

Mitu korda nädalas

Tavaliselt korra päevas

Mitu korda päevas

C27. Millistest uudistest oled huvitatud? (Võid valida rohkem kui ühe
vastuse.)

Välisuudised (Maailm)

Välisuudised (Euroopa)

Eesti uudised

Maakonnauudised

Valla-/linnauudised

C28. Milliseid teemasid Sa tavaliselt jälgid? (Võid valida rohkem kui ühe
vastuse.)

Poliitika

Majandus

Keskkond



Sotsiaalsed teemad

Muu (kuulsuste elu, kultuur, kuritegevus, sport, ilm jne)

C29. Millisest meediakanalist jälgid uudiseid kõige sagedamini? (Palun
märgi ainult ÜKS.)

 
Paberajalehed ja -ajakirjad

TV

Raadio

Internet

Muu

C30. Mil määral nõustud järgnevaga?
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Pean suuremat osa professionaalsest meediast (televisiooni, online-
meediat, raadiot või ajalehti-ajakirju) usaldusväärseks

uudisteallikaks.

Pean alternatiivset online-meediat professionaalsest meediast
usaldusväärsemaks uudisteallikaks.

C31. Palun too üks iseloomulik näide alternatiivse internetiväljaande
kohta.
 



Osa D: Sinu osalemine ühiskonnas

D1. Inimesed väljendavad tihti oma arvamust erinevatel teemadel, mis on
meie kõigi jaoks olulised, olgu selleks ümbritsev elu- või
looduskeskkond, poliitika või midagi muud.  Sageli näidatakse oma
meelsust ka erinevates tegevustes ja algatustes osalemise kaudu.
Küsime, kas Sina oled viimase 12 kuu jooksul osalenud mõnes
alltoodud tegevuses?

Ei Jah, harva
Jah,

mõnikord Jah, sageli
Jah, väga

sageli

Andnud toetusallkirja (nt petitsioonile)

Osalenud demonstratsioonil või võtnud osa streigist

Boikoteerinud mingit toodet või teenust, ostnud teatud tooteid
poliitilistel, eetilistel või keskkonnakaitselistel kaalutlustel

Kandnud poliitilise sõnumiga rinnamärki, linti või särki

Tegutsenud vabatahtlikuna või töötanud kellegi heaks (nt
laste/eakate/põgenike/teiste abivajajate/noorteorganisatsiooni 

heaks)

Osalenud sotsiaalsel või poliitilisel eesmärgil  korraldatud
kontserdil või heategevusüritusel

Annetanud heategevuseks raha

Jaganud ühiskondliku või poliitilise sisuga uudiseid, muusikat või
videoid oma sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimestega (nt

Facebooki, Twitteri või teiste sotsiaalvõrgustike kaudu)

Arutlenud internetis sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel

Osalenud internetipõhises protestis või boikotis

Ühinenud Facebookis (või sarnases sotsiaalvõrgustikus)
ühiskondlike või poliitiliste teemadega tegeleva võrgustiku või

grupiga

Kleepinud seintele poliitilise sõnumiga plakateid, maalinud grafitit
vmt

Osalenud hoonete või avaliku ruumi hõivamises

Osalenud poliitilisel üritusel, millega kaasnesid vägivaldsed
kokkupõrked poliitiliste vastaste või politseiga

Töötanud poliitilise partei või kandidaadi heaks

Võtnud ühendust poliitiku või ametiisikuga (nt e-kirja teel)

Annetanud poliitilise rühmituse või organisatsiooni toetuseks raha

Loonud internetis poliitilist sisu (nt video, veebileht, blogipostitus)



D2. Inimesed väljendavad tihti oma arvamust erinevatel teemadel, mis on
meie kõigi jaoks olulised, olgu selleks ümbritsev elu- või
looduskeskkond, poliitika või midagi muud.  Sageli näidatakse oma
meelsust ka erinevates tegevustes ja algatustes osalemise kaudu.
Küsime, kas Sina oled viimase 12 kuu jooksul osalenud mõnes
alltoodud tegevuses?

Kas see tegevus
seostus mingil
moel Euroopa
Liiduga?Jah Ei

Andnud toetusallkirja (nt petitsioonile)

Osalenud demonstratsioonil või võtnud osa streigist

Boikoteerinud mingit toodet või teenust, ostnud teatud tooteid poliitilistel, eetilistel või
keskkonnakaitselistel kaalutlustel

Kandnud poliitilise sõnumiga rinnamärki, linti või särki

Tegutsenud vabatahtlikuna või töötanud kellegi heaks (nt laste/eakate/põgenike/teiste
abivajajate/noorteorganisatsiooni  heaks)

Osalenud sotsiaalsel või poliitilisel eesmärgil  korraldatud kontserdil või heategevusüritusel

Annetanud heategevuseks raha

Jaganud ühiskondliku või poliitilise sisuga uudiseid, muusikat või videoid oma
sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimestega (nt Facebooki, Twitteri või teiste sotsiaalvõrgustike

kaudu)

Arutlenud internetis sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel

Osalenud internetipõhises protestis või boikotis

Ühinenud Facebookis (või sarnases sotsiaalvõrgustikus) ühiskondlike või poliitiliste teemadega
tegeleva võrgustiku või grupiga

Kleepinud seintele poliitilise sõnumiga plakateid, maalinud grafitit vmt

Osalenud hoonete või avaliku ruumi hõivamises

Osalenud poliitilisel üritusel, millega kaasnesid vägivaldsed kokkupõrked poliitiliste vastaste
või politseiga

Töötanud poliitilise partei või kandidaadi heaks

Võtnud ühendust poliitiku või ametiisikuga (nt e-kirja teel)

Annetanud poliitilise rühmituse või organisatsiooni toetuseks raha

Loonud internetis poliitilist sisu (nt video, veebileht, blogipostitus)



D3. Hääletamine on üks arvamuse avaldamise ja meelsuse näitamise
võimalus. Palun märgi allpool, milline variant iseloomustab Sinu
käitumist kõige paremini.

Jah Ei
Ma ei tea

veel

Kas Sa hääletad järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel?

D4.

Jah Ei
Ma ei tea

veel

Kas Sa hääletad järgmistel Riigikogu valimistel?

D5.

Jah Ei

Ma olin liiga
noor või ei

omanud
kodakondsust

Kas Sa hääletasid viimastel Riigikogu valimistel?

D6.

Jah Ei

Kas Sa hääletasid viimastel kohalikel valimistel?

D7. Millise erakonna või kandidaadi poolt Sa hääletasid?

 
Eestimaa Rohelised

Isamaa ja Res Publica Liit

Keskerakond

Konservatiivne Rahvaerakond

Reformierakond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Valimisliit

Üksikkandidaat

D8. Nendel valimistel oli võimalik eelhääletada valimisjaoskonnas,
hääletada elektrooniliselt interneti kaudu (e-hääletamine) või
hääletada valimispäeval elukohajärgses valimisjaoskonnas. Mil viisil
hääletasid Sina?

...
eelhääletamisel
 valimisjaosko

nnas

... elektroon
iliselt

internetis

...
valimispäeval
 valimisjaosk

onnas

Andsin oma hääle …



D9. Kohalikel valimistel osales e-hääletusel rekordarv inimesi. Palun
selgita, miks Sina eelistasid hääletada just valimisjaoskonnas.

… digiallkirja
andmine on

liiga
keeruline.

… tahtsin (esimest
korda) hääletades

teha seda
traditsioonilisel

viisil.

… mul ei olnud
selleks tehnilisi
võimalusi (minu
arvutis pole ID-

kaardi lugejat/ma ei
kasuta mobiil-ID-d).

… e-
hääletamine

on
ebaturvaline.

Ma ei osalenud e-hääletamisel, sest …

D10. Miks Sa viimastel kohalikel valimistel ei hääletanud? Võid märkida
rohkem kui ühe vastuse.

Olen liiga noor

Mind ei huvitanud

Ma ei suutnud otsustada, kelle poolt hääletada

Ma ei olnud hääletamiseks piisavalt informeeritud

Mul ei õnnestunud osaleda

Mul pole/ei olnud kodakondsust

Ma arvan, et ükski kandidaat ei esinda mu vaateid

Muu

Osa E: Igapäevaelu

See oli meie küsimustiku viimane küsimus.

Suur tänu uuringus osalemise ja küsimustiku täitmise eest!

Oma vastuste ärasaatmiseks vajuta palun nupule "Saada".

E1. Esitame mõned küsimused ka Sinu enda kohta. Palun märgi, mil
määral iseloomustavad järgmised väited Sind ja Sinu elu. 

Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Kui ma piisavalt pingutan, suudan alati keerulisi probleeme
lahendada.

Olen kindel, et suudan enda seatud eesmärgid saavutada.

Olen kindel, et suudan ka ootamatute olukordadega edukalt toime
tulla.

Probleemiga silmitsi olles suudan leida erinevaid lahendusi.

Suudan hakkama saada pea kõigega, mis elus ette tuleb.

Suudan leida vajalikke inimesi, asutusi ja teenuseid, kes või mis
saavad mind probleemide lahendamisel aidata.

Arvan, et suudan oma lähiringist/organisatsioonist/kogukonnast
leida vahendid, mida vajan oma eesmärkide saavutamiseks.



E2. Kas oled oma eluga üldjoontes rahul?

 
Mitte üldse rahul

Mitte eriti rahul

Enam-vähem rahul

Väga rahul

Ülimalt rahul

E3. Palun märgi, mil määral Sa huvitud ühiskondlikest ja poliitilistest
küsimustest. 

Üldse
mitte Mitte eriti Mõnevõrra Väga Ülimalt

Kui palju Sind poliitika huvitab?

Kui palju Sind ühiskonnas toimuv huvitab?

Kui palju Sind huvitavad Euroopa Liidu teemad?

Kui palju Sind huvitab Eesti poliitika?

E4. Kui mõtled oma hoiakutele ja huvidele aasta eest, siis kui palju
rohkem või vähem oled Sa võrreldes eelmise aastaga hakanud tundma
huvi Eestis, Euroopas või maailmas toimuvate sündmuste vastu? 

Võrreldes eelmise aastaga on mu huvi …

oluliselt
vähenenud

veidi
vähenenud

jäänud
samaks

veidi
suurenenud

oluliselt
suurenenud

… Eestis toimuvate sündmuste vastu

… Euroopas toimuvate sündmuste vastu

… kogu maailmas toimuvate sündmuste vastu

E5. Kas viimase aasta jooksul juhtus midagi sellist, mis muutis Sinu huvi
Euroopas toimuvate sündmuste suhtes?

Palun täpsusta, mis see oli:
 



E6. Kas viimase aasta jooksul juhtus midagi sellist, mis muutis Sinu huvi
kogu maailmas toimuvate sündmuste suhtes? Palun täpsusta, mis see
oli:
 

E7. Mil määral Sa usaldad inimesi ja  institutsioone?
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Ma usaldan Euroopa Liitu.

Ma usaldan Eesti valitsust.

Enamikku inimestest võib usaldada.

E8. Palun märgi, mil määral nõustud järgnevate väidetega.
Üldse ei
nõustu

Pigem ei
nõustu

Ei ole
nõus ega 

vastu
Pigem

nõustun
Nõustun
täiesti

Arvan, et mõistan üsna hästi olulisi probleeme ühiskonnas.

Arvan, et olen võimeline ühiskondlike probleemidega tegelema.

Usun, et ühiselt tegutsedes suudavad noored asju paremuse poole
pöörata.

Ühiselt tegutsedes võivad noored valitsuse otsuseid mõjutada.

Kui tõsiselt tahaksin, võiksin ühiskonna probleemide lahendamise
nimel tegutsevates organisatsioonides aktiivselt kaasa lüüa.

Kui tõsiselt tahaksin, võiksin aidata organiseerida poliitilisi
protestitegevusi.

Kui tõsiselt tahaksin, võiksin osaleda oma kodukohas toimuval
demonstratsioonil.

E9. Kas oled viimase aasta jooksul liitunud mõne
organisatsiooniga? Näiteks poliitilise partei või nende
noorteorganisatsiooniga; (üli)õpilas- või noorteorganisatsiooniga;
usuühendusega; ametiühinguga; muusika-, kunsti-,  spordi- või muu
harrastusrühma või organisatsiooniga.

 
Ei, ma pole liitunud ühegi organisatsiooniga

Ei, kuid ma olen juba varasemast (mõne(de) organisatsiooni(de) liige

Jah



E10. Palun märgi, millist tüüpi organisatsiooniga Sa viimati liitusid:
 

E11.
Väga tagasi
hoidlikuks Tagasihoidl

ikuks
Üsnagi

aktiivseks
Väga

aktiivseks

Kui aktiivseks hindad enda osalust organisatsioonis, millega viimati liitusid?

E12. Kas oled viimase aasta jooksul mõnest organisatsioonist välja
astunud?

 
Ei

Jah

E13. Palun märgi, millist tüüpi organisatsiooniga oli tegemist:
 

E14. Mis põhjusel Sa sellest organisatsioonist välja astusid?
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