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2 SISSEJUHATUS 

 

Norstat Eesti AS viis 2017. aasta veebruaris läbi Õppe- ja karjäärinõustamise programmi 

vahehindamise andmekogumise neljas sihtrühmas: 

 Rajaleidja töötajate hulgas 03.02 - 20.02.2017 

 Koolide töötajate hulgas 03.02 - 24.02.2017 

 Koolinoorte hulgas 08.02 – 24.02.2017 

 Lapsevanemate hulgas 08.02 – 27.02.2017 

 

Käesolevas ülevaates on esitatud metoodika, valimite ja küsitlustöö kirjeldused ning uuringu 

küsimustikud.  

 

Uuringu küsimustikud ja valimite printsiibid koostas Civitta Eesti AS Haridus- ja 

Teadusministeeriumi tellimusel.  

 

Õppe- ja karjäärinõustamise 2014-2019 programmi raames toetatakse tugi- ja 

karjääriteenuste pakkumist Rajaleidja keskuste poolt. Tagasiside kogumiseks viidi läbi 

veebiküsitlused nelja erineva sihtgrupi seas. Küsitlusankeetidega koguti tagasisidet õppe- ja 

karjäärinõustamise süsteemi toimimise kohta, sealhulgas eripedagoogi, logopeedi, 

psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ning karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise 

teenuste pakkumise ja kasutamise erinevate aspektide kohta. 

 

Uuringu peatöövõtja on Civitta Eesti AS ja tellija Haridus- ja Teadusministeerium. Uuringu 

tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale. 
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3 METOODIKA KIRJELDUS 

 

3.1 RAJALEIDJA 

3.1.1 Üldkogum ja valim 

Uuringu üldkogumi moodustasid kõigi Rajaleidja keskuste nõustajad ja keskuste juhid.  

Uuringufirmale edastati sihtasutuselt Innove saadud 186 töötaja e-posti aadressid. 

 

Planeeritud valimi suuruseks oli 100 vastajat, tegelikult kogunes vastuseid 102. Täidetud oli 

ka kliendi eesmärk saavutada igast keskusest vähemalt kaks vastust. 

 

Tabel 1. Rajaleidja küsitluse üldkogumi ja vastanute ülevaade 

  
Uuringu üldkogum e. 

kutsutute arv Vastanute arv 

Kokku: 186 102 

Hiiumaa Rajaleidja Keskus 7 3 

Ida-Virumaa Rajaleidja Keskus 15 9 

Ida-Virumaa Rajaleidja Keskus 
Narvas  6 3 

Jõgevamaa Rajaleidja Keskus 7 5 

Järvamaa Rajaleidja Keskus 6 3 

Läänemaa Rajaleidja Keskus 7 5 

Lääne-Virumaa Rajaleidja Keskus 9 5 

Põhja-Eesti Rajaleidja Keskus 53 20 

Põlvamaa Rajaleidja Keskus 6 3 

Pärnumaa Rajaleidja Keskus 13 6 

Raplamaa Rajaleidja Keskus 6 4 

Saaremaa Rajaleidja Keskus 7 5 

Tartumaa Rajaleidja Keskus 21 15 

Valgamaa Rajaleidja Keskus 7 6 

Viljandimaa Rajaleidja Keskus 9 7 

Võrumaa Rajaleidja Keskus 7 3 
 

3.1.2 Metoodika 

Uuring viidi läbi veebipõhiselt, CAWI meetodil (Computer Assisted Web Interviewing). 

Vastajaile saadeti e-maili teel uuringu tutvustus ja link Norstati veebiküsitluste serveris 

asuvale ankeedile. Programm välistas korduva ankeedi täitmise sama vastaja poolt. 

 

Kõigile kontaktidele, kes ei olnud vahetähtajaks uuringule vastanud saadeti 

meeldetuletuskirjad, kokku kuni kolmel korral.   
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3.1.3 Küsitlus 

Uuringu kutse saadeti kõigile edastatud kontaktidele. S.t. kokku saadeti välja 186 e-kirja 

kujul kutset, mis sisaldasid veebilinki viitega ankeedile. Nendest: 

 102 juhul saadi tagasi täidetud ankeet; 

 21 juhul alustas sihtrühma esindaja ankeedi täitmist (või pelgalt avas uuringu lingi), 

kuid katkestas enne lõpuni jõudmist; 

 63 kutsutut ankeedi täitmist ei alustanud. 

Vastamismäär oli seega 55%. 

Nõustajate ankeet oli eestikeelne. Keskmiselt kulus vastanuil selle täitmiseks 28 minutit. 

 

3.2 KOOLID 

3.2.1 Üldkogum ja valim 

Uuringu üldkogumi moodustasid kõik Eesti üldhariduskoolid ja kutsekoolid. Uuringu 

valimisse kuulusid algkoolid, lasteaed-algkoolid, lasteaed-põhikoolid, põhikoolid, keskkoolid, 

gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. Uuringufirmale edastati 

855 koolide üldist ja/ või direktori e-posti aadressi 566 erinevast koolist.  

 

Tabelis 2. on esitatud üldkogumi (s.t. ülal nimetatud kontaktibaasi ja Civitta Eesti AS 

hinnangute) põhjal koostatud uuringu soovitud valimi mudel ja tegelik valim. Tegelik valim 

sõltus kooli esindaja aktiivsusest küsitluslingi edastamisel. Planeeritud lõppvalimi suuruseks 

oli 600 vastajat, tegelikult kogunes vastuseid 576.  

 

3.2.2 Metoodika 

Uuring viidi läbi veebipõhiselt, CAWI meetodil. Sihtgrupile saadeti e-maili teel uuringu 

tutvustus ja link Norstati veebiküsitluste serveris asuvale ankeedile. Kutsed saadeti koolide 

üldistele e-posti aadressidele või koolide direktoritele (võimalusel mõlemale) ning paluti linki 

jagada oma kooli töötajatega (juhtkond, õpetajad ja tugispetsialistid).  

 

Kontaktaadressidele saadeti kuni kolm meeldetuletuskirja. Kõigile kontaktidele saadeti 

vähemalt üks meeldetuletuskiri. Kuna venekeelseid ja Ida-Viru piirkonna ankeete laekus 

teistest ala-sihtrühmadest kiiremini, siis nendele täiendavaid kutseid ei saadetud. Ülejäänud 

kontaktidele saadeti ka teine ja kolmas meeldetuletuskiri.   
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Tabel 2. Koolide küsitluse mudeli ja tegeliku valimi võrdlus 

  
Uuringu valimi 

mudel Tegelik valim 

Kokku: n=600 n=576 

Lõigete sisu:     

Kooli tüüp     

Gümnaasiumid/kutsekoolid   240 209 

Põhikoolid, lasteaed-põhikoolid   300 319 

Algkoolid   60 48 

Piirkond     

Põhja-Eesti  170 142 

Lääne-Eesti  101 84 

Kesk-Eesti  86 80 

Kirde-Eesti 50 85 

Lõuna-Eesti  193 185 

Kool asub     

linnapiirkonnas  258 282 

maapiirkonnas (küla, alevik)  342 294 

Kooli õppekeel     

eesti keel  487 407 

muu  113 169 

Kooli õpilaste arv     

kuni 100 õpilast  239 191 

100-300 õpilast  165 137 

üle 300 õpilase  196 248 
 

 

3.2.3 Küsitlus 

Uuringu kutse saadeti kõigile edastatud kontaktidele. S.t. kokku saadeti välja 855 e-kirja 

kujul kutset, mis sisaldasid veebilinki viitega ankeedile. Nendest: 

 576 juhul saadi tagasi täidetud ankeet; 

 600 juhul alustas sihtrühma esindaja ankeedi täitmist (või pelgalt avas uuringu lingi), 

kuid katkestas enne lõpuni jõudmist. 

 

Kuna ei ole teada, mitmele isikule koolide siseselt uuringukutse edastati, ei ole võimalik 

täpset vastamismäära arvutada. 

 

Koolide töötajatele suunatud ankeeti oli võimalik täita nii eesti kui vene keeles. Keskmiselt 

kulus vastanuil selleks ligi 20 minutit. 
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3.3 LAPSEVANEMAD 

3.3.1 Üldkogum ja valim 

Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi elanikud, kellel on eelkooliealised lapsed 

alates vanusest 1,5 aastat, lapsed I-III kooliastmes, gümnaasiumis või kutsekoolides. 

 

Uuritav valim jagati üldkogumile proportsionaalselt vastaja elukoha piirkonna, emakeele ja 

asula suuruse lõikes. Mudeli koostamisel lähtuti kokkuleppel peatöövõtjaga 1-21 aastaste 

laste üldarvust ja jagunemisest Eestis. Väiksemate alasihtgruppide puhul oli kliendi eelistus 

suurendada valimit mitte-proportsionaalselt 50 vastajani.  

Lisaks vaadeldi eraldi peresid, kus kasvab haridusliku erivajadusega (HEV) laps. Et 

saavutada selles rühmas piisav arv vastajaid (mille puhul statistiline veahinnang oleks 

mõistlikus suuruses), suurendati sihtgruppi lisavalimiga vähemalt n=60 vastajani.  

 

Järgnevalt on esitatud üldkogumi põhjal koostatud uuringu soovitud valimi mudel ja tegelik 

valim.  

 

Tabel 3. Lapsevanemate küsitluse mudeli ja tegeliku valimi võrdlus 

  Uuringu valimi mudel 
Tegelik valim koos 
HEV lisavalimiga 

Kokku: 500 518 

Lõigete sisu:     

Teie emakeel on:     

eesti keel  372 383 

vene keel või muu 128 135 

Elukoha piirkond:     

Põhja-Eesti  214 218 

 .. s.h. Tallinn 148 152 

Lääne-Eesti  67 77 

Kesk-Eesti  50 50 

Kirde-Eesti 50 52 

Lõuna-Eesti  119 121 

Te elate:     

linnapiirkonnas  334 346 

maapiirkonnas (küla, alevik)  166 172 

HEV-laps peres:     

Jah na 61 

Ei na 457 
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3.3.2 Metoodika 

Uuring viidi läbi veebipõhiselt, CAWI meetodil. Norstat Eesti AS viib elanikkonna 

veebiküsitlusi läbi ettevõtte enda hallatavas ja arendatavas veebipaneelis ehk eelvärvatud 

vastajatega küsitluspaneelis Panel.ee. Veebipaneeli kuulub Eestis kokku ca 20,000 liiget. 

 

Veebipaneeli liikmed värvatakse 95% ulatuses telefoniküsitluste ja üle-eestiliste uuringute 

raames juhuvaliku alusel, mistõttu on tagatud paneeli kontaktide laiapõhjalisus ja võimalikult 

kõrge kvaliteet.  

 

Paneeli suurus tagab selle, et on võimalik läbi viia suuremahulisi vanuse, soo, rahvuse ja 

piirkonna lõikes esinduslikke rahvastikuküsitlusi.  

 

Veebipaneeli liikmed on andnud oma nõusoleku osaleda erinevates uuringutes. Küsitluste 

toimumisel saavad nad kutse uuringusse, millele jääb küsitletaval alati võimalus uuringus 

osalemisest loobuda. Uuringutes osalemise eest saab vastaja vaevatasuks punkte, mida on 

võimalik vahetada kinkekaartide vastu või teha heategevuslik annetus.  

 

Veebiküsitlus võimaldab uuringuid läbi viia interaktiivsel ja kaasaval moel, ning võrreldes 

traditsiooniliste uuringumeetoditega enamasti oluliselt kiiremini, ning soodsamalt. 

 

Iga uuringu tarbeks moodustatakse küsitluse sihtgrupi üldkogumi suhtes proportsionaalne 

valim soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes. Sõltuvalt kliendi vajadustest on võimalik nn 

kvoodikriteeriume muuta või lisada (näiteks linnalisus, haridustase jne). Valimeid on võimalik 

koostada erinevates suurustes – tavapärasemad on n=300, n=500, n=1000 jt. 

 

Valimi moodustamisel kasutatakse üldkogumi proportsionaalset mudelit, st kõikidel internetti 

kasutavatel juhuvaliku teel Norstati veebipaneeli värvatud inimestel on võrdne võimalus oma 

sihtrühmas vastajaks sattuda. 

 

Kõigile vastajatele luuakse unikaalsed lingid, mis on seotud respondendi taustatunnustega. 

Sedalaadi tehniline lahendus võimaldab täpselt ja operatiivselt jälgida, kuidas jagunevad 

vastused peamiste profiiliküsimuste (nt vanus, sugu, piirkond jt) lõikes ning millisele 

sihtrühmale on vaja juurde saata uuringukutseid või – meeldetuletusi. Kutsed saadetakse 

vastajatele e-posti teel. Vastata on võimalik ka mobiiltelefoni ekraanilt, või läbi mobiilse äpi. 
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3.3.3 Küsitlus 

Uuringu e-kirja kujul kutse saadeti 1 492 veebipaneeliga liitunud isikule, kellel eeldatavalt on 

sobivas vanuses (s.t. meid huvitavas kooliastmes õppiv) laps. Kutse sisaldas veebilinki 

viitega ankeedile. Nendest: 

 518 juhul saadi tagasi täidetud ankeet; 

 48 juhul alustas sihtrühma esindaja ankeedi täitmist (või pelgalt avas uuringu lingi), 

kuid katkestas enne lõpuni jõudmist; 

 181 juhul sõeluti vastaja uuringust välja, sest ta ei vastanud uuringu kriteeriumitele 

(nt. ei olnud tal last; laps käib juba ülikoolis vms); 

 16 juhul alustati vastamist, kuid vastava profiliga vastajatelt oli juba laekunud 

piisavas koguses ankeete, ning vastaja sõeluti uuringust välja; 

 729 kutsutut ei reageerinud uuringu kutsele. 

 

Planeeritud lõppvalimi suuruseks oli 500+ vastajat, tegelikult kogunes vastuseid 518. 

Ankeedi lõpetas seega 35% uuringusse kutsututest. 

 

Lapsevanematele suunatud ankeeti oli võimalik täita nii eesti kui vene keeles. Keskmiselt 

kulus vastanuil selleks 7 minutit, ent vastamise aeg võis olla ka märgatavalt pikem, sõltuvalt 

sellest, milliseid küsimusi neile lähtuvalt lapse kooliastmest jms kuvati, ning kui põhjalikult 

iga lapsevanem küsitlusele vastas. 

 

3.4 KOOLINOORED 

3.4.1 Üldkogum ja valim 

Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi elanikud, kes õpivad III kooliastmes, 

gümnaasiumis või kutsekoolides. Uuritav valim on üldkogumile proportsionaalselt jagatud 

vastaja elukoha piirkonna, emakeele ja asula suuruse lõikes. Mudeli koostamisel lähtuti 12-

21 aastaste laste üldarvust ja jagunemisest Eestis. Väiksemate alasihtgruppide puhul oli 

kliendi eelistus võimalusel suurendada gruppe mitte-proportsionaalselt 50 vastajani. 

Eeldatav jaotus õppeastmete lõikes pandi paika EHIS statistika põhjal. 

 

Tabelis 4. on esitatud üldkogumi põhjal koostatud uuringu soovitud valimi mudel ja tegelik 

valim.  
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Tabel 4. Koolinoorte küsitluse mudeli ja tegeliku valimi võrdlus 

  Uuringu valimi mudel Tegelik valim 

Kokku: 383 383 

Lõigete sisu:     

Vastaja emakeel:     

eesti keel  289 282 

vene keel või muu 94 101 

Elukoha piirkond:     

Põhja-Eesti  141 150 

 .. s.h. Tallinn 99 106 

Lääne-Eesti  51 54 

Kesk-Eesti  50 33 

Kirde-Eesti 50 51 

Lõuna-Eesti  91 95 

Asula suurus:     

linnapiirkonnas  251 265 

maapiirkonnas (küla, alevik)  132 118 

Vastaja õppeaste:     

III kooliaste 186 193 

Keskkool/ gümnaasium/ kutseõpe 197 190 
 

 

3.4.2 Metoodika 

Uuring viidi läbi veebipõhiselt, CAWI meetodil, Norstati veebipaneelis (vt. täpsem kirjeldus 

punktis 3.3.2).   

 

Paneeli kaudu saadeti uuringu tutvustus ja unikaalne uuringu link, kas paneeliga liitunud (s.t. 

vähemalt 15 aastastele) isikutele, või lapsevanematele. Lapsevanem palus nõusoleku korral 

oma lapsel ankeedile vastata. Lapsed ja noored ei saanud alustada ankeedile vastamist 

enne, kui olid küsimustiku alguses kinnitanud, et on saanud lapsevanemalt nõusoleku 

ankeedi täitmiseks.   

 

3.4.3 Küsitlus 

Uuringu e-kirja kujul kutse saadeti 1 943 veebipaneeliga liitunud isikule, kes kas ise võinuks 

vanuse poolest uuringu sihtrühma kuuluda, või kellel eeldatavalt on sobivas vanuses (s.t. 

meid huvitavas kooliastmes õppiv) laps. Kutse sisaldas uuringu infot ja veebilinki viitega 

ankeedile.  

  



 

12 

 

Nendest: 

 383 juhul saadi tagasi täidetud ankeet; 

 34 juhul alustas sihtrühma esindaja ankeedi täitmist (või pelgalt avas uuringu lingi), 

kuid katkestas enne lõpuni jõudmist; 

 387 juhul sõeluti vastaja uuringust välja, sest ta ei vastanud uuringu kriteeriumitele 

(nt. ei olnud sobivas vanuses; ei käi sobivas õppeastmes vms); 

 7 juhul alustati vastamist, kuid vastava profiliga vastajatelt oli juba laekunud piisavas 

koguses ankeete, ning vastaja sõeluti uuringust välja; 

 1 132 kutsutut ei reageerinud uuringu kutsele (s.h. nii need, kes lihtsalt ei vastanud, 

kuid ka juhud, kus kutsutul ei ole sobivas vanuses last; laps keeldus osalemast; 

lapsevanem ei soovinud, et laps osaleks; laps ei õpi sobivas kooliastmes vms). 

 

Planeeritud lõppvalimi suuruseks oli ja ka tegelikult koguti 383 vastust. Ankeedi lõpetas 

seega 20% uuringusse kutsututest. 

 

Koolinoortele suunatud ankeeti oli võimalik täita nii eesti kui vene keeles. Keskmiselt kulus 

vastanuil selleks 7 minutit, ent vastamise aeg võis olla erinev tulenevalt vastaja kooliastmest, 

vanusest vms. 
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3.4 ANDMETÖÖTLUS 

Andmete töötlemisel kasutati kõigi sihtrühmade puhul andmetöötlustarkvara MS Excel,  

statistikapaketti SPSS ning Norstati tabelite koostamise programmi xTable. 

Kliendi soovil esitati tulemused kaalumata kujul. 

 

3.5 STATISTILISE VEA PIIRID 

Andmetabelite uurimisel ja tulemustest järelduste tegemisel tuleb arvestada valimi veaga. 

Tabelis 5 on toodud vea piirid 95% tõenäosusega, vastavalt lastevanemate valimi ja 

võimalike esinevate alarühmade arvulisele suurusele.  

 

Tabel 5. Statistilise vea piirid lastevanemate küsitluse puhul (Civitta Eesti AS) 
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4 PROJEKTI TÖÖRÜHM 

 

Uuringu andmekogumise etappides osalesid ja olid vastutavad: 

 

Peatöövõtjapoolne kontaktisik:     Maris Rahnu,  

Civitta Eesti AS 

 

Andmekogumise projektijuht ja valimi koostaja:   Mari Järvis 

Ankeetide programmeerija:      Eliana Lozanova 

Andmetöötlus ja tabelite koostamine:    Eliana Lozanova, Ivan Kosakov  

 

 

 

 

Kontaktandmed: 

Norstat Eesti AS 

T: +372 680 8955  

E: info@norstat.ee  

Tartu mnt 43/ F.R. Kreutzwaldi 24, 10128 Tallinn  

www.norstat.ee 

 

  



 

15 

 

5 NORSTAT 

 

Norstat asutati 1997. aastal Norras. Norstat Grupil (www.norstatgroup.com) on kokku 20 

aastat kogemust uuringusektori andmekogumises ning regiooni pikaajalisem kogemus 

küsitluste läbiviimisel interneti vahendusel. Hetkel tegutseme 18 Euroopa riigis. 

 

Eestis ollakse tegevad alates 2008. Norstat Eesti AS (www.norstat.ee) on aastatel 2008-

2016 viinud läbi üle 3000 veebiküsitluse (era- ja ärisektoris). 

 

Lisaks veebiküsitlustele pakub Norstat silmast-silma ja telefoni-uuringuid; 

fookusgrupiarutelude läbiviimist jpm. 

 

Norstati klientideks on kõik Eesti suurimad uuringufirmad; reklaami-, meedia-, 

suhtekorraldus- ja nõustamisettevõtted; eraettevõtetest otsekliendid ning avaliku sektori 

asutused, kellel on vaja uuringuandmeid. 

 

Norstati veebipaneel vastab ESOMAR’i 28 küsimusele kvaliteedi osas. Sh. on Norstat 

sertifitseeritud ESOMAR’i liige: 

https://directory.esomar.org/country58_Estonia/r2962_NORSTAT-Baltic-Estonia-Latvia-

Lithuania.php 

 

Norstat Grupi riigid omavad  ISO9001:2008 sertifikaati. 

 

Norstat Eesti esindaja on registreerunud Andmekaitse Inspektsiooni Delikaatsete 

isikuandmete töötlemise DIAT-registriga. 
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6 LISAD 

6.1 LISA 1. RAJALEIDJA KÜSIMUSTIK 

q1 - q1 

Rajaleidja keskuse asukoht, kus peamiselt teenust osutate, on: 

 Põhja-Eesti (1) 

 Hiiumaa (3) 

 Ida-Virumaa (4) 

 Jõgevamaa (5) 

 Järvamaa (6) 

 Lääne-Virumaa (7) 

 Läänemaa (8) 

 Põlvamaa (9) 

 Pärnumaa (10) 

 Raplamaa (11) 

 Saaremaa (12) 

 Tartumaa (13) 

 Valgamaa (14) 

 Viljandimaa (15) 

 Võrumaa (16) 

q2 - q2 

Te olete: 

Märkige kõik sobivad variandid. 

 Keskuse juht (1) 

 Üksuse juht (2) 

 Karjäärinõustaja (3) 

 Karjääriinfo spetsialist (4) 

 Psühholoog (5) 

 Logopeed (6) 

 Eripedagoog (7) 

 Sotsiaalpedagoog (8) 

 Muu (palun täpsustage) (9)____________  

q3 - q3 

Teenused, mida Teie ISE Rajaleidja keskuses osutate. Palun märkige kõik teenused, mida osutate. 

 Karjäärinõustamine (1) 

 Karjääriinfo vahendamine (2) 

 Eripedagoogiline nõustamine (3) 

 Logopeediline nõustamine (4) 

 Psühholoogiline nõustamine (5) 

 Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (6) 

 Nõustamiskomisjonis osalemine (7) 

 Ei osuta õppenõustamis- ega karjääriteenuseid (8)  
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q4 - q4 

Kas Teie piirkonna Rajaleidja keskuses on Teie hinnangul võimalik pakkuda järgmiseid teenuseid vajalikus 

mahus JA kvaliteedis? 

Palun märkige üks vastus igal real. Märkige "Jah" ainult siis, kui teenuseid on võimalik pakkuda nii vajalikus 

mahus kui kvaliteedis. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (99) 

Eripedagoogiline abi (1)    

Psühholoogiline abi (2)    

Logopeediline abi (3)    

Sotsiaalpedagoogiline abi (4)    

Karjäärinõustamine (5)    

Karjääriinfo vahendamine (6)    

Nõustamiskomisjon (7)    

q5 - q5 

Mis põhustel ei ole Teie piirkonna Rajaleidja keskuses võimalik pakkuda teenuseid vajalikus mahus ja 

kvaliteedis? 

Palun märkige igas tulbas ära kõik sobivad vastusevariandid. 

 q5x1 - 

Eripedag

oogiline 

abi 

q5x2 - 

Psühholoo

giline abi 

q5x3 - 

Logopeed

iline abi 

q5x4 - 

Sotsiaalpedago

ogiline abi 

q5x5 - 

Karjäärinõust

amine 

q5x6 - 

Karjääriinfo 

vahendamine 

q5x7 - 

Nõustami

skomisjo

n 

Spetsialisti ei 

ole leitud, st 

ametikoht on 

täitmata (1) 

       

Spetsialist on 

küll olemas, 

kuid vajalikust 

väiksema 

koormusega (2) 

       

Spetsialist on 

küll olemas, aga 

ta on 

ülekoormatud 

(3) 

       

Puuduvad 

teenuste 

osutamiseks 

vajalikud  

metoodilised ja 

juhismaterjalid 

(4) 

       

Teenuste 

osutamise 

metoodilised ja 

juhismaterjalid 

ei vasta alati 

vajadustele (5) 
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Spetsialistidel 

puuduvad 

vajalikud 

litsentsid teatud 

hindamisvahend

ite (nt testid) 

kasutamiseks 

(6) 

       

Muu põhjus (7)        

Ei oska öelda 

(8) 
       

q5a - q5a 

Kui on muid põhjusi, miks ei ole Teie piirkonna Rajaleidja keskuses võimalik pakkuda teenuseid vajalikus 

mahus ja kvaliteedis, siis palun märkige need siia. 

 

q6 - q6 

Kas Teie hinnangul esineb olulisi takistusi (näiteks vähene info, pikad ootejärjekorrad jne) Teie piirkonna 

Rajaleidja sihtgruppidel Rajaleidja keskuse poolt pakutavate teenuste kasutamisel? 

Palun märkige üks vastus igal real. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (99) 

Eripedagoogiline abi (1)    

Psühholoogiline abi (2)    

Logopeediline abi (3)    

Sotsiaalpedagoogiline abi (4)    

Karjäärinõustamine (5)    

Karjääriinfo vahendamine (6)    

Nõustamiskomisjon (7)    

q7 - q7 

Millised on Teie arvates peamised põhjused, mis takistavad  Teie piirkonna Rajaleidja keskuse sihtgruppidel 

Rajaleidja  poolt pakutavate teenuste kasutamist? 

Palun märkige igas tulbas ära kõik olulisemad põhjused. 

 

q7x1 - 

Eripeda

googili

ne abi 

q7x2 - 

Psühho

loogilin

e abi 

q7x3 - 

Logope

ediline 

abi 

q7x4 - 

Sotsiaalp

edagoogi

line abi 

q7x5 - 

Karjäär

inõusta

mine 

q7x6 - 

Karjääriinf

o 

vahendami

ne 

q7x7 - 

Nõusta

misko

misjon 

Puudub info Rajaleidja 

keskuse poolt pakutavate 

teenuste kohta (1) 

       

Vähene vajadus Rajaleidja 

poolt pakutavate teenuste 

järele (2) 

       

Samad teenused on 

kättesaadavad ka maakonna 

koolis/ lasteasutuses (3) 

       



 

19 

 

 

q7x1 - 

Eripeda

googili

ne abi 

q7x2 - 

Psühho

loogilin

e abi 

q7x3 - 

Logope

ediline 

abi 

q7x4 - 

Sotsiaalp

edagoogi

line abi 

q7x5 - 

Karjäär

inõusta

mine 

q7x6 - 

Karjääriinf

o 

vahendami

ne 

q7x7 - 

Nõusta

misko

misjon 

Transpordiühendus Rajaleidja 

keskusega on kehv (4) 
       

Rajaleidja keskus ei võimalda 

nõustamisel sobivaid 

kontaktiviise (nt Skype, 

Facebook jms) (5) 

       

Rajaleidja keskus ei arvesta 

teenuste pakkumisel piisavalt 

tervisest tulenevate 

erivajadustega lastega (näiteks 

ei ole tagatud ligipääs 

liikumispuudega lastele, 

puudub viipekeele kasutamise 

võimalus jne) (6) 

       

Rajaleidja keskuse 

spetsialistid on hõivatud 

(näiteks pikad ootejärjekorrad, 

nende juurde on raske 

pääseda, ei ole lapse jaoks 

piisavalt aega jne) (7) 

       

Rajaleidja keskus ei paku 

nimetatud teenuseid (8) 
       

Eelnev negatiivne kogemus 

Rajaleidja keskuse 

nõustamisega (näiteks ei 

saadud vajalikku abi) (9) 

       

Ei ole varasemat kogemust 

Rajaleidja keskusega ja 

seepärast ei pöörduta (10) 

       

Hirm teenuse kasutamise ees, 

kardetakse ’sildistamist’ (11) 
       

Muu põhjus (12)        

Ei oska öelda (99)         

7a - q7a 

Kui on muid põhjusi, mis takistavad Teie piirkonna Rajaleidja keskuse poolt pakutavate teenuste kasutamist, siis 

palun märkige need siia. 
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q8 - q8 

Kas Teie hinnangul on Teil piisavalt teadmisi ja oskusi oma tööülesannete täitmiseks? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Täiesti 

piisavalt 

(1) 

Pigem 

piisavalt (2) 

Pigem 

ebapiisavalt 

(3) 

Täiesti 

ebapiisavalt 

(4) 

Ei oska 

öelda (99) 

Eripedagoogiline nõustamine (3)      

Psühholoogiline nõustamine (5)      

Logopeediline nõustamine (4)      

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (6)      

Karjäärinõustamine (1)      

Karjääriinfo vahendamine (2)      

Nõustamiskomisjon (7)      

q9 - q9 

Kas omate oma tööks piisavalt vajalikke kaasaegseid hindamisvahendeid? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Oman piisavalt 

(1) Ei oma piisavalt (2) Ei oska öelda (99) 

Eripedagoogiline nõustamine (3)    

Psühholoogiline nõustamine (5)    

Logopeediline nõustamine (4)    

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (6)    

Karjäärinõustamine (1)    

q10 - q10 

Kas Teile pakutavad koolitused vastavad Teie vajadustele? 

 Koolitused vastavad täiesti vajadustele (1) 

 Koolitused pigem vastavad vajadustele (2) 

 Koolitused pigem ei vasta vajadustele (3) 

 Koolitused ei vasta vajadustele (4) 

 Ma ei ole Rajaleidja pakutavatel koolitustel osalenud (5) 

q11 - q11 

Kuivõrd on läbitud koolitused aidanud kaasa Teie tööülesannete täitmisele? 

 On aidanud kaasa olulisel määral (1) 

 On aidanud kaasa pigem olulisel määral (2) 

 On aidanud kaasa pigem vähesel määral (3) 

 Ei ole aidanud kaasa (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q12 - q12 

Kas/ kuidas toimib Teie hinnangul koostöö järgmiste teenuste osutamisel Teie Rajaleidja keskuse ja 

koolide/koolieelsete lasteasutuste vahel? 

Märkige palun sobiv vastusevariant igal real. 

 Koostööd 

tehakse ja 

see toimib 

pigem hästi 

(1) 

Koostööd 

tehakse, aga 

see pigem ei 

toimi hästi (2) 

Koostööd ei 

tehta, kuid 

koostöö oleks 

vajalik (3) 

Koostööd ei 

tehta, kuna 

koostöö järele 

puudub vajadus 

(4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

Eripedagoogiline abi (1)      

Psühholoogiline abi (2)      

Logopeediline abi (3)      

Sotsiaalpedagoogiline abi 

(4) 
     

Karjääriteenused (5)      

q13 - q13 

Kas/ kuidas toimib Teie hinnangul koostöö järgmiste teenuste osutamisel Teie Rajaleidja keskuse ja 

lapsevanema vahel? 

Märkige palun sobiv vastusevariant igal real. 

 Koostööd 

tehakse ja 

see toimib 

pigem hästi 

(1) 

Koostööd 

tehakse, aga 

see pigem ei 

toimi hästi (2) 

Koostööd ei 

tehta, kuid 

koostöö oleks 

vajalik (3) 

Koostööd ei 

tehta, kuna 

koostöö järele 

puudub vajadus 

(4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

Eripedagoogiline abi (1)      

Psühholoogiline abi (2)      

Logopeediline abi (3)      

Sotsiaalpedagoogiline abi 

(4) 
     

Karjääriteenused (5)      

q15 - q15 

Kuivõrd teete juhtumite lahendamisel koostööd oma Rajaleidja keskuse teiste spetsialistidega? 

 Olulisel määral (1) 

 Pigem olulisel määral (2) 

 Pigem vähesel määral (3) 

 Väga vähe või ei tee üldse koostööd (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q16 - q16 

Kuivõrd teete juhtumite lahendamisel koostööd tervishoiuvaldkonna (nt perearstid) spetsialistidega? 

 Olulisel määral (1) 

 Pigem olulisel määral (2) 

 Pigem vähesel määral (3) 

 Väga vähe või ei tee üldse koostööd (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q17 - q17 

Kuivõrd teete juhtumite lahendamisel koostööd sotsiaalvaldkonna (sh lastekaitse spetsialistid, rehabilitatsiooni 

teenuseid pakkuvad asutused) spetsialistidega? 

 Olulisel määral (1) 

 Pigem olulisel määral (2) 

 Pigem vähesel määral (3) 

 Väga vähe või ei tee üldse koostööd (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q18 - q18 

Kuidas toimib Teie hinnangul Teie koostöö tervishoiuvaldkonna spetsialistidega? 

 Koostöö toimib väga hästi (1) 

 Koostöö toimib pigem hästi (2) 

 Koostöö pigem ei toimi (3) 

 Koostöö ei toimi üldse (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q19 - q19 

Kuidas toimib Teie hinnangul Teie koostöö sotsiaalvaldkonna spetsialistidega? 

 Koostöö toimib väga hästi (1) 

 Koostöö toimib pigem hästi (2) 

 Koostöö pigem ei toimi (3) 

 Koostöö ei toimi üldse (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q20 - q20 

Kas Teie maakonnas saavad lapsed/ lapsevanemad Rajaleidja keskusest Teie hinnangul piisavalt abi sõltumata 

nende... : 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (99) 

soost? (1)    

vanusest? (2)    

rahvusest? (3)    

suhtluskeelest? (4)    

hariduslikust erivajadusest? (5)    

elukohast? (6)    

q20a - q20a 

Palun põhjendage, miks Teie maakonnas ei saa lapsed/ lapsevanemad piisavalt abi sõltumata soost, vanusest, 

rahvusest, suhtluskeelest, hariduslikust erivajadusest ja/ või elukohast? 
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q21 - q21 

Kas omate enda arvates piisavalt teadmisi ja oskusi nõustamaks lapsi/ lapsevanemaid sõltumata nende... : 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (99) 

soost? (1)    

vanusest? (2)    

rahvusest? (3)    

suhtluskeelest? (4)    

hariduslikust erivajadusest? (5)    

q22 - q22 

Kuivõrd on aidanud Teie hinnangul Rajaleidja keskuse loomine 2014.aasta sügisel Teie maakonnas kaasa … : 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 On 

aidanud 

kaasa 

olulisel 

määral (1) 

Pigem on 

aidanud 

kaasa (2) 

Pigem ei ole 

aidanud kaasa 

(3) 

Ei ole 

aidanud 

kaasa (4) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

vajaliku toe pakkumisel õpetajatele 

(1) 
     

esmatasandi teenuse osutamisele 

(2) 
     

õpingute katkestamise 

vähenemisele (3) 
     

õpingute jätkamisele põhikooli 

järgselt (4) 
     

õpingute jätkamisele gümnaasiumi 

järgselt (5) 
     

hariduslike erivajadustega laste 

toetamisele lasteaedades (6) 
     

hariduslike erivajadustega laste 

toetamisele koolides (7) 
     

õppenõustamise teenuste ühtlasele 

kvaliteedile ja kättesaadavusele (8) 
     

karjääriteenuste ühtlasele 

kvaliteedile ja kättesaadavusele (9) 
     

erinevate tugispetsialistide 

paremale koostööle (10) 
     

muu aspekt, millele on kaasa 

aidanud (11) 
     

q22a - q22a 

Palun põhjendage, miks ei ole Rajaleidja keskuse loomine nimetatud aspektidele kaasa aidanud. 
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q22b - q22b 

Kui on muid olulisi aspekte, millele Teie hinnangul Rajaleidja keskuse loomine 2014.aasta sügisel on Teie 

maakonnas kaasa aidanud, siis palun märkige need siia. 

 

q23 - q23 

Kuivõrd tavapärane on Teie jaoks järgmiste viiside/ kanalite kasutamine sihtgruppide nõustamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Tavapärane 

(1) 

Pigem 

tavapärane (2) 

Pigem ei ole 

tavapärane (3) 

Ei ole 

tavapärane (4) 

Telefonivestlus (1)     

Meilivahetus (2)     

Skype (3)     

Facebook (4)     

Nõustamine koolis (5)     

Nõustamine Rajaleidja 

keskuses (6) 
    

Nõustamine noortekeskuses (sh 

Tugila) (7) 
    

Vaatlus koolis/ koolieelses 

lasteasutuses (8) 
    

Ümarlaud (9)     

Muud kontaktiviisid (10)     

q24 - q24 

Palun märkige kõik viisid/kanalid, mida Teie hinnangul ei kasutata täna Teie Rajaleidja keskuses piisavalt 

(oleks vaja kasutada enam)? 

 Telefonivestlus (1) 

 Meilivahetus (2) 

 Skype (3) 

 Facebook (4) 

 Nõustamine koolis (5) 

 Nõustamine Rajaleidja keskuses (6) 

 Nõustamine noortekeskuses (7) 

 Muu (palun nimetage kontaktviisid) (8)____________  
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q25 - q25 

Kas info levitamine Teie piirkonna Rajaleidja keskuse teenuste kohta on järgnevate sihtgruppide teadlikkuse 

tõstmiseks olnud Teie hinnangul piisav? 

 Täiesti 

piisav (1) 

Pigem 

piisav (2) 

Pigem 

ebapiisav (3) 

Täiesti 

ebapiisav (4) 

Ei oska 

hinnata (5) 

Lapsevanemad (1)      

Õpilased (2)      

Kuni 26-aastased noored, kes ei õpi 

ega tööta (3) 
     

Lasteaedade töötajad (juhtkond, 

õpetajad, tugispetsialistid) (4) 
     

Üldhariduskoolide juhtkond (5)      

Üldhariduskoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (6) 
     

Kutsekoolide juhtkond (7)      

Kutsekoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (8) 
     

Sotsiaaltöötajad/ lastekaitse 

spetsialistid (9) 
     

q26 - q26 

Millised infoallikad on Teie hinnangul kõige tõhusamad, et  sihtgruppidele teenuseid tutvustada? 

Palun märkige iga sihtgrupi kohta KUNI 3 kõige olulisemat infoallikat, mille kasutamine aitaks Teie arvates 

kõige enam vastavate sihtgruppide teavitamisele kaasa. 

 

q26x1 – 

Lapse-

vanemad 

q26x2 - 

Õpilased 

q26x3 - Kuni 

26-aastased 

noored, kes ei 

õpi ega tööta 

q26x4 - 

Lasteaiad 

(juhtkond, 

õpetajad, tugi-

spetsialistid) 

q26x5 - Üldharidus-

ja kutsekoolid 

(juhtkond, õpetajad, 

tugispetsialistid) 

Teabepäevad (1)      

Infovoldikud (2)      

Trükimeedia (ajakirjad) 

(3) 
     

Trükimeedia (ajalehed) 

(4) 
     

Elektrooniline meedia 

(5) 
     

On-line meedia (6)      

Sotsiaalmeedia (8)      

Piirkondliku Rajaleidja 

keskuse koduleht (9) 
     

Koolide/ lasteasutuste 

koduleht (7) 
     

Koolide/ lasteasutuste 

juhtkonnad (10) 
     

Muu (11)      

Ei oska öelda (12)       
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q27 - q27 

Kuidas hindate sihtgruppide teadlikkust Rajaleidja teenuste sisust? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Täiesti 

piisav (1) 

Pigem 

piisav (2) 

Pigem 

ebapiisav 

(3) 

Täiesti 

ebapiisav (4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

Lapsevanemad (1)      

Lasteaedade töötajad (juhtkond, 

õpetajad, tugispetsialistid) (2) 
     

Üldhariduskoolide juhtkond (3)      

Üldhariduskoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (4) 
     

Kutsekoolide juhtkond (5)      

Kutsekoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (6) 
     

Lapsed/õpilased (7)      

Sotsiaaltöötajad/lastekaitse 

spetsialistid (8) 
     

q28 - q28 

Palun hinnake järgmiseid teenuseid pakkuvate valdkonnaspetsialistide koostöövõrgustikutegevuse (nii 

formaalne kui mitteformaalne) toimimist (kas/ kuivõrd saate tuge teistelt võrgustikku kuuluvatelt sama 

valdkonna spetsialistidelt)? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsi

alistide vahel 

toimib väga 

hästi (1) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsi

alistide vahel 

toimib pigem 

hästi (2) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsi

alistide vahel 

pigem ei toimi 

(3) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsi

alistide vahel ei 

toimi või 

puudub (4) 

Ei oska 

hinnata, 

ei oma 

kokkupu

udet 

võrgustik

uga (99) 

Eripedagoogiline 

nõustamine (3) 
     

Psühholoogiline 

nõustamine (5) 
     

Logopeediline 

nõustamine (4) 
     

Sotsiaalpedagoogiline 

nõustamine (6) 
     

Karjäärinõustamine 

(1) 
     

Karjääriinfo 

vahendamine (2) 
     

Nõustamiskomisjon 

(7) 
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q29 - q29 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused õppenõustamisteenuste kättesaadavuse tagamisel Teie 

maakonnas? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist 

rolli (2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

Õppenõustamisteenuste osutamine 

piirkondliku Rajaleidja poolt (1) 
     

Nõustamiskomisjonide töö korraldamine 

piirkondliku Rajaleidja poolt (2) 
     

I tasandi õppenõustamisteenuste 

vahendamine haridusasutustele Rajaleidja 

poolt (3) 

     

Muud tegevused (4)      

q29a - q29a 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused karjääriteenuste kättesaadavuse tagamisel Teie 

maakonnas? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Väga olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist rolli 

(2) 

Pigem 

väheolulist rolli 

(3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (99) 

Karjääriteenuste osutamine 

piirkondliku Rajaleidja poolt (1) 
     

Muud tegevused (2)      

q30 - q30 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused õppenõustamisteenuste kvaliteedi tagamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist 

rolli (2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli 

(4) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

Õppenõustamisteenuste metoodiliste ja 

juhismaterjalide koostamine ja levitamine 

(1) 

     

Maakonnas töötavate õppenõustamise 

spetsialistide professionaalsete teadmiste/ 

oskuste tõstmine (2) 

     

Maakondade ülese õppenõustamise 

spetsialistide omavahelise koostöö (sh 

võrgustikud) arendamine (3) 

     

Teenusstandardite koostamine 

õppenõustamisteenustele (4) 
     

Muud tegevused (5)      
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q30a - q30a 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused karjääriteenuste kvaliteedi tagamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist 

rolli (2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

Karjääriteenuste metoodiliste ja 

juhismaterjalide koostamine ja levitamine 

(1) 

     

Maakonnas töötavate 

karjäärispetsialistide professionaalsete 

teadmiste/ oskuste tõstmine (2) 

     

Maakondade ülese karjäärispetsialistide 

omavahelise koostöö (sh võrgustikud) (3) 
     

Teenusstandardite koostamine 

karjääriteenustele (4) 
     

Muud tegevused (5)      

q31 - q31 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused teadlikkuse tõstmisel Rajaleidjas pakutavatest 

teenustest? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist rolli 

(1) 

Pigem 

olulist rolli 

(2) 

Pigem 

väheolulist rolli 

(3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

Infomaterjalide väljatöötamine ja 

levitamine (1) 
     

Info levitamine meediakanalite kaudu 

(2) 
     

Info levitamine Rajaleidja portaali 

kaudu (3) 
     

Info levitamine erinevate ürituste 

(messid, konverentsid, seminarid) 

kaudu (4) 

     

Muud tegevused (5)      
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q32 - q32 

Kuivõrd teete koostööd erinevate osapooltega mitte õppivate ja töötavate noorte sihtgrupini jõudmiseks? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Olulisel 

määral (1) 

Pigem 

olulisel 

määral (2) 

Pigem 

vähesel 

määral (3) 

Vähe 

(4) 

Ei tee üldse 

koostööd (5) 

Ei oska 

öelda 

(99) 

Noorte TUGILA (1)       

Noortekeskused (2)       

Maakondlikud 

arenduskeskused (3) 
      

Töötukassa (4)       

KOV (5)       

Muud organisatsioonid 

(6) 
      

q32a - q32a 

Kui on muid organisatsioone, kellega teete koostööd mitte õppivate ja töötavate noorte sihtgrupini jõudmiseks, 

siis palun märkige need siia. 

 

q33 - q33 

Kui olulisena näete erinevate osapoolte rolli noorte õpi- ja karjäärivalikute toetamisel? 

Märkige palun üks vastus igal real. 

 Väga olulist 

rolli (1) 

Pigem olulist 

rolli (2) 

Pigem väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (5) 

Piirkondlik Rajaleidja 

keskus (1) 
     

Kool (2)      

Töötukassa (3)      

Noortekeskus (4)      

Noorte TUGILA (5)      

Maakondlikud 

arenduskeskused (6) 
     

Muud organisatsioonid (7)      

q34 - q34 

Kuivõrd avaldab Teie hinnangul karjäärinõustamine mõju Teie klientide valikute kujundamisele (nt kas laste/ 

noorte edasised valikud on olnud tänu nõustamisele teadlikumad)? 

 Avaldab väga olulist mõju (1) 

 Avaldab pigem olulist mõju (2) 

 Avaldab pigem väheolulist mõju (3) 

 Ei avalda mõju (4) 

 Puudub tagasiside, ei oska öelda (5) 
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q35 - q35 

Kuivõrd aitavad Teie hinnangul Rajaleidja keskuse poolt pakutavad karjääriteenused kaasa sellele, et noorte 

eriala- ja karjäärivalikud ei põhineks soolistel ja muudel stereotüüpidel? 

 Aitavad kaasa olulisel määral (1) 

 Aitavad kaasa pigem olulisel määral (2) 

 Aitavad kaasa pigem väheolulisel määral (3) 

 Ei aita kaasa (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q36 - q36 

Kus peaks olema Teie hinnangul järgmised teenused kättesaadavad? 

Märkige palun  kõige sobivamad vastusevariandid igal real. 

 q36_1 - 

Eripeda

googilin

e abi 

q36_2 - 

Psühholoo

giline abi 

q36_3 - 

Logopeed

iline abi 

q36_4 - 

Sotsiaalpedago

ogiline abi 

q36_5 - 

Karjäärinõust

amine 

q36_6 - 

Karjääri

info 

teenus 

q36_7 - 

Karjääri

õpe 

Haridusasutus

es (koolis, 

lasteasutuses) 

(1) 

       

Kohalikus 

omavalitsuses 

(vallas, linnas) 

(2) 

       

Maakonnas (nt 

maakonna 

keskuses) (3) 

       

Teenus pole 

vajalik (4) 
       

Muu (5)         

Ei oska öelda 

(6)  
       

q37 - q37 

Suur aitäh vastamise eest!   

 

 Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare küsimustikus käsitletud teemade kohta, siis oleme tänulikud, kui 

Te need siia kirjutate. 
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6.2 LISA 2. KOOLIDE KÜSIMUSTIK 

l - language 

Millises keeles eelistaksite sellele küsimustikule vastata?  На каком языке Вы бы предпочли отвечать на 

данный опросник? 

 Eesti/Эстонский (37) 

 Vene/Русский (25) 

q1 - q1 

Te olete: 

Märkige kõik sobivad variandid. 

 Koolidirektor (1) 

 Õpetaja (2) 

 Õppealajuhataja (3) 

 Kooli eripedagoog (4) 

 Kooli logopeed (5) 

 Kooli psühholoog (6) 

 Kooli sotsiaalpedagoog (7) 

 Kooli karjäärikoordinaator (8) 

 Erivajadustega õpilaste õppe koordinaator (HEVKO) (9) 

 Muu, palun täpsustage, kellena Te koolis töötate (10)____________  

q2 - q2 

Mis tüüpi haridusasutuses te töötate? 

 Põhikool, kus õpe toimub I või I ja II kooliastmel (1) 

 Põhikool (2) 

 Gümnaasium/keskkool (3) 

 Põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena (4) 

 Kutseõppeasutus (5) 

 Gümnaasium ja kutseõppeasutus, mis tegutsevad ühe asutusena (6) 

q3 - q3 

Millises maakonnas asub Teie kool? 

 Tallinn (1) 

 Harju maakond (va Tallinn) (2) 

 Hiiu maakond (3) 

 Ida-Viru maakond (4) 

 Jõgeva maakond (5) 

 Järva maakond (6) 

 Lääne-Viru maakond (7) 

 Lääne maakond (8) 

 Põlva maakond (9) 

 Pärnu maakond (10) 

 Rapla maakond (11) 

 Saare maakond (12) 

 Tartu maakond (sh Tartu linn) (13) 

 Valga maakond (14) 

 Viljandi maakond (15) 

 Võru maakond (16) 



 

32 

 

q4 - q4 

Teie kool asub: 

 linnapiirkonnas (1) 

 maapiirkonnas (küla, alevik) (2) 

q5 - q5 

Teie kooli õppekeel on: 

 eesti keel (1) 

 vene keel (2) 

 eesti ja vene keel (3) 

 muu (4) 

q6 - q6 

Teie koolis õpib: 

 kuni 100 õpilast (1) 

 100-300 õpilast (2) 

 üle 300 õpilase (3) 

q7 - q7 

Tugiteenused, mida Teie ISE koolis osutate (palun märkige kõik teenused, mida osutate) 

 Eripedagoogiline nõustamine (1) 

 Psühholoogiline nõustamine (2) 

 Logopeediline nõustamine (3) 

 Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (4) 

 Karjääriõpe (5) 

 Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppe ja arengu toetamine (6) 

 Õpiabi (7) 

 Tugiisiku teenus (8) 

 Füsioteraapia (9) 

 Muud tugiteenused, palun täpsustage (10)____________  

 Ma ei osuta koolis tugiteenuseid (99)  

q9 - q9 

Kas Teie kool pakub Teie hinnangul järgmiseid teenuseid vajalikus mahus JA kvaliteedis? 

Palun märkige üks vastus igal real. Märkige "Jah" ainult siis, kui teenuseid on võimalik pakkuda nii vajalikus 

mahus kui kvaliteedis. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (3) 

Eripedagoogiline abi (1)    

Psühholoogiline abi (2)    

Logopeediline abi (3)    

Sotsiaalpedagoogiline abi (4)    

Karjääriõpe (5)    
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q10 - q10 

Mis põhjustel Teie kool ei paku teenuseid vajalikus mahus ja kvaliteedis? 

Märkige palun igas tulbas kõik sobivad vastusevariandid. 

 q10x1 - 

Eripedagoog

iline abi 

q10x2 - 

Psühholoog

iline abi 

q10x3 - 

Logopeediline 

abi 

q10x4 - 

Sotsiaalpedagoo

giline abi 

q10x5 - 

Karjääriõppe 

korraldamine 

Puudub vastav 

ametikoht (1) 
     

Spetsialisti ei ole 

leitud, st ametikoht on 

täitmata (2) 

     

Puuduvad vajalikud 

vahendid spetsialisti 

palkamiseks (3) 

     

Spetsialist on küll 

olemas, kuid vajalikust 

väiksema koormusega 

(4) 

     

Spetsialist on küll 

olemas, aga ta on 

ülekoormatud (5) 

     

Puuduvad teenuste 

osutamiseks vajalikud  

metoodilised ja 

juhismaterjalid (6) 

     

Teenuste osutamise 

metoodilised ja 

juhismaterjalid ei vasta 

alati vajadustele (7) 

     

Spetsialistidel 

puuduvad vajalikud 

litsentsid teatud 

hindamisvahendite (nt 

testid) kasutamiseks (8) 

     

Muu põhjus (9)      

Ei oska öelda (99)       

q10a - q10a 

Kui on muid põhjusi, miks Teie kool ei paku teenuseid vajalikus mahus ja kvaliteedis, siis palun märkige need 

siia. 
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q11 - q11 

Kas Teie hinnangul on Teil piisavalt teadmisi ja oskusi oma tööülesannete täitmiseks? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Täiesti 

piisavalt (1) 

Pigem 

piisavalt (2) 

Pigem 

ebapiisavalt (3) 

Täiesti 

ebapiisavalt (4) 

Ei oska 

öelda (99) 

Eripedagoogiline 

nõustamine (1) 
     

Psühholoogiline 

nõustamine (2) 
     

Logopeediline nõustamine 

(3) 
     

Sotsiaalpedagoogiline 

nõustamine (4) 
     

Karjääriõpe (5)      

q12 - q12 

Kas omate oma tööks piisavalt vajalikke kaasaegseid hindamisvahendeid? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Oman piisavalt (1) Ei oma piisavalt (2) Ei oska öelda (99) 

Eripedagoogiline nõustamine (1)    

Psühholoogiline nõustamine (2)    

Logopeediline nõustamine (3)    

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine (4)    

Karjääriõpe (5)    

q13 - q13 

Mitu korda on piirkondliku Rajaleidja keskuse spetsialist Teid vahetult nõustanud juhtumi lahendamisega/ õppe 

korraldamisega seoses alates 2014. aasta sügisest (Rajaleidja keskuse loomisest)? 

Palun märkige üks vastusevariant iga näidatud nõustaja kohta. 

 

Mitte 

kordagi (1) 

Kuni 4 

korda (2) 

5-10 

korda (3) 

11-20 

korda (4) 

Üle 20 

korra (5) 

Teenus puudub 

Rajaleidja keskuses 

(99) 

Eripedagoog (1)       

Psühholoog (2)       

Logopeed (3)       

Sotsiaalpedagoog 

(4) 
      

Karjäärinõustaja (5)       

Karjääriinfo 

spetsialist (6) 
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q14 - q14 

Mitu korda olete teistele soovitanud piirkondliku Rajaleidja keskuse teenuseid/ spetsialiste (nt suunanud õpilasi, 

lapsevanemaid või kolleege konsultatsiooniks spetsialisti poole) alates 2014.aasta sügisest (Rajaleidja keskuse 

loomisest)? 

Palun märkige üks vastusevariant iga näidatud nõustaja kohta. 

 Mitte 

kordagi 

(1) 

Kuni 4 

korda (2) 

5-10 

korda (3) 

11-20 

korda (4) 

Üle 20 

korra (5) 

Teenus puudub 

Rajaleidja 

keskuses (99) 

Eripedagoog (1)       

Psühholoog (2)       

Logopeed (3)       

Sotsiaalpedagoog (4)       

Karjäärinõustaja (5)       

Karjääriinfo spetsialist (6)       

Nõustamiskomisjon (7)       

q15 - q15 

Kui rahul olete piirkondliku Rajaleidja keskuse spetsialistide pakutavate teenustega? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

rahul (1) 

Pigem 

rahul (2) 

Pigem ei ole 

rahul (3) 

Pole üldse 

rahul (4) 

Ei ole teenust 

kasutanud (5) 

Ei oska 

öelda (6) 

Eripedagoogi teenus 

(1) 
      

Psühholoogi teenus (2)       

Logopeedi teenus (3)       

Sotsiaalpedagoogi 

teenus (4) 
      

Karjäärinõustamine (5)       

Karjääriinfo 

vahendamine (6) 
      

Nõustamiskomisjon (7)       

q16 - q16 

Kuidas hindate järgmiste sihtgruppide teadlikkust sellest, millistel juhtudel vajavad lapsed ja noored 

tugispetsialisti abi 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Täiesti 

piisav (1) 

Pigem 

piisav (2) 

Pigem 

ebapiisav (3) 

Täiesti 

ebapiisav (4) 

Ei oska 

hinnata (5) 

Lapsevanemad (1)      

Lasteaedade töötajad (juhtkond, 

õpetajad, tugispetsialistid) (2) 
     

Üldhariduskoolide juhtkond (3)      

Üldhariduskoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (4) 
     

Kutsekoolide juhtkond (5)      

Kutsekoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (6) 
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q17 - q17 

Kas Teie maakonnas saavad lapsed/ lapsevanemad Rajaleidja keskusest Teie hinnangul piisavalt abi sõltumata..: 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Jah (1) Ei (2) Ei oska öelda (3) 

soost? (1)    

vanusest? (2)    

rahvusest? (3)    

suhtluskeelest? (4)    

hariduslikust erivajadusest? (5)    

elukohast? (6)    

q17a - q17a 

Palun põhjendage, miks Teie maakonnas ei saa lapsed/ lapsevanemad Rajaleidja keskusest piisavalt abi 

sõltumata soost, vanusest, rahvusest, suhtluskeelest, hariduslikust erivajadusest ja/ või elukohast? 

 

q18 - q18 

Kuivõrd on aidanud Teie hinnangul Rajaleidja keskuste loomine 2014.aasta sügisel kaasa…: 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 On aidanud 

kaasa olulisel 

määral (1) 

Pigem on 

aidanud 

kaasa (2) 

Pigem ei ole 

aidanud 

kaasa (3) 

Ei ole 

aidanud 

kaasa (4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

vajaliku toe pakkumisel 

õpetajatele (1) 
     

esmatasandi teenuse 

kättesaadavusele (2) 
     

õpingute katkestamise 

vähenemisele (3) 
     

õpingute jätkamisele põhikooli 

järgselt (4) 
     

õpingute jätkamisele 

gümnaasiumi järgselt (5) 
     

hariduslike erivajadustega laste 

toetamisele lasteaedades (6) 
     

hariduslike erivajadustega laste 

toetamisele koolides (7) 
     

õppenõustamise teenuste ühtlasele 

kvaliteedile ja kättesaadavusele 

(8) 

     

karjääriteenuste ühtlasele 

kvaliteedile ja kättesaadavusele 

(9) 

     

erinevate tugispetsialistide 

paremale koostööle (10) 
     

muu aspekt, millele on kaasa 

aidanud (11) 
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q18a - q18a 

Palun põhjendage, miks ei ole Rajaleidja keskuse loomine nimetatud aspektidele kaasa aidanud. 

 

q18b - q18b 

Kui on muid olulisi aspekte, millele Teie hinnangul Rajaleidja keskuse loomine 2014.aasta sügisel on Teie 

maakonnas kaasa aidanud, siis palun märkige need siia. 

 

q19 - q19 

Kas/ kuidas toimib Teie hinnangul koostöö järgmiste teenuste osutamisel Teie kooli ja piirkonna Rajaleidja 

keskuse vahel? 

Märkige palun sobiv vastusevariant igal real. 

 Koostööd 

tehakse ja see 

toimib pigem 

hästi (1) 

Koostööd 

tehakse, aga 

see pigem ei 

toimi hästi (2) 

Koostööd ei 

tehta, kuid 

koostöö oleks 

vajalik (3) 

Koostööd ei tehta, 

kuna koostöö 

järele puudub 

vajadus (4) 

Ei 

oska 

hinnata 

(99) 

Eripedagoogiline abi (1)      

Psühholoogiline abi (2)      

Logopeediline abi (3)      

Sotsiaalpedagoogiline 

abi (4) 
     

Karjääriteenused (5)      

q20 - q20 

Kas/ kuidas toimib Teie hinnangul koostöö järgmiste teenuste osutamisel piirkonna Rajaleidja keskuse ja 

lapsevanema vahel? 

Märkige palun sobiv vastusevariant igal real. 

 Koostööd 

tehakse ja 

see toimib 

pigem hästi 

(1) 

Koostööd 

tehakse, aga 

see pigem ei 

toimi hästi (2) 

Koostööd ei 

tehta, kuid 

koostöö oleks 

vajalik (3) 

Koostööd ei 

tehta, kuna 

koostöö järele 

puudub vajadus 

(4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

Eripedagoogiline abi (1)      

Psühholoogiline abi (2)      

Logopeediline abi (3)      

Sotsiaalpedagoogiline 

abi (4) 
     

Karjääriteenused (5)      
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q21 - q21 

Kas/ kuidas toimib Teie hinnangul koostöö järgmiste teenuste osutamisel Teie kooli ja lapsevanema vahel? 

Märkige palun sobiv vastusevariant igal real. 

 Koostööd 

tehakse ja 

see toimib 

pigem hästi 

(1) 

Koostööd 

tehakse, aga 

see pigem ei 

toimi hästi (2) 

Koostööd ei 

tehta, kuid 

koostöö oleks 

vajalik (3) 

Koostööd ei 

tehta, kuna 

koostöö järele 

puudub vajadus 

(4) 

Ei oska 

hinnata 

(99) 

Eripedagoogiline abi (1)      

Psühholoogiline abi (2)      

Logopeediline abi (3)      

Sotsiaalpedagoogiline 

abi (4) 
     

Karjääriteenused (5)      

q22 - q22 

Kuivõrd teete nõustamisjuhtumite lahendamisel koostööd tervishoiuvaldkonna (nt perearstid, eriarstid) 

spetsialistidega? 

 Olulisel määral (1) 

 Pigem olulisel määral (2) 

 Pigem vähesel määral (3) 

 Väga vähe või ei tee üldse koostööd (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q23 - q23 

Kuivõrd teete nõustamisjuhtumite lahendamisel koostööd sotsiaalvaldkonna (sh lastekaitse spetsialistid, 

rehabilitatsiooniteenuse osutajad) spetsialistidega? 

 Olulisel määral (1) 

 Pigem olulisel määral (2) 

 Pigem vähesel määral (3) 

 Väga vähe või ei tee üldse koostööd (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q24 - q24 

Kuidas toimib Teie hinnangul Teie koostöö tervishoiuvaldkonna spetsialistidega? 

 Koostöö toimib väga hästi (1) 

 Koostöö toimib pigem hästi (2) 

 Koostöö pigem ei toimi (3) 

 Koostöö ei toimi üldse (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q25 - q25 

Kuidas toimib Teie hinnangul Teie koostöö sotsiaalvaldkonna spetsialistidega? 

 Koostöö toimib väga hästi (1) 

 Koostöö toimib pigem hästi (2) 

 Koostöö pigem ei toimi (3) 

 Koostöö ei toimi üldse (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q26 - q26 

Kuidas olete rahule jäänud alljärgnevate kontaktiviisidega Rajaleidja keskuse poolt pakutavate 

nõustamisteenuste kasutamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Olen jäänud 

väga rahule 

(1) 

Olen jäänud 

pigem 

rahule (2) 

Pigem ei ole 

rahule 

jäänud (3) 

Ei ole üldse 

rahule 

jäänud (4) 

Ei ole seda 

kontaktiviisi 

kasutanud (99) 

Telefonivestlus (1)      

Meilivahetus (2)      

Skype (3)      

Facebook (4)      

Kohtumine koolis (5)      

Kohtumine 

piirkondlikus Rajaleidja 

keskuses (6) 

     

Muu kontaktiviis, mida 

kasutate (7) 
     

q26a - q26a 

Märkisite, et pole mõne kontaktiviisiga üldse rahul. Palun kommenteerige, miks 

 

q26b - q26b 

Kui olete kasutanud muid kontaktiviise Rajaleidja nõustamisteenuste kasutamisel, siis palun märkige, milliseid 

ja kuidas olete nendega rahule jäänud. 

 

q27 - q27 

Millised kontaktiviisid sobiksid Teile kõige paremini Rajaleidja keskuse poolt pakutavate nõustamisteenuste 

kasutamisel? 

Palun märkige üks vastus igal real. 

 Pigem sobib (1) Pigem ei sobi (2) Ei oska öelda (99) 

Telefonivestlus (1)    

Meilivahetus (2)    

Skype (3)    

Facebook (4)    

Kohtumine koolis (5)    

Kohtumine piirkondlikus Rajaleidja keskuses (6)    

Muu (7)    

q27a - q27a 

Palun märkige, milliseid muid kontaktiviise eelistate kasutada Rajaleidja keskuse poolt pakutavate 

nõustamisteenuste kasutamisel. 
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q28 - q28 

Kas Teie hinnangul esineb olulisi takistusi Teie piirkonna Rajaleidja keskuse poolt pakutavate teenuste 

kasutamisel (sh kättesaadavusel)? 

Palun märkige üks vastus igal real. 

 JAH (1) EI (2) Ei oska öelda (99) 

Eripedagoogiline abi (1)    

Psühholoogiline abi (2)    

Logopeediline abi (3)    

Sotsiaalpedagoogiline abi (4)    

Karjäärinõustamine (5)    

Karjääriinfo vahendamine (6)    

Nõustamiskomisjon (7)    

q29 - q29 

Millised on Teie arvates peamised põhjused, mis takistavad Teie piirkonna Rajaleidja keskuse sihtgruppidel 

Rajaleidja keskuse poolt pakutavate teenuste kasutamist? 

Palun märkige igas tulbas ära kõik olulisemad põhjused. 

 q29x1 - 

Eripeda

googili

ne abi 

q29x2 - 

Psühholo

ogiline 

abi 

q29x3 - 

Logope

ediline 

abi 

q29x4 - 

Sotsiaalpe

dagoogilin

e abi 

q29x5 - 

Karjääri

nõustam

ine 

q29x6 - 

Karjääriinfo 

vahendamin

e 

q29x7 - 

Nõustam

iskomisj

on 

Puudub info Rajaleidja 

keskuse poolt 

pakutavate teenuste 

kohta (1) 

       

Vähene vajadus 

Rajaleidja poolt 

pakutavate teenuste 

järele (2) 

       

Samad teenused on 

kättesaadavad ka 

maakonna koolis/ 

lasteasutuses (3) 

       

Transpordiühendus 

Rajaleidja keskusega 

on kehv (4) 

       

Rajaleidja keskus ei 

võimalda nõustamisel 

sobivaid kontaktiviise 

(nt Skype, Facebook 

jms) (5) 
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Rajaleidja keskus ei 

arvesta teenuste 

pakkumisel piisavalt 

tervisest tulenevate 

erivajadustega lastega 

(näiteks ei ole tagatud 

ligipääs 

liikumispuudega 

lastele, puudub 

viipekeele kasutamise 

võimalus jne) (6) 

       

Rajaleidja keskuse 

spetsialistid on 

hõivatud (näiteks pikad 

ootejärjekorrad, nende 

juurde on raske 

pääseda, ei ole lapse 

jaoks piisavalt aega 

jne) (7) 

       

Rajaleidja keskus ei 

paku nimetatud 

teenuseid (8) 

       

Eelnev negatiivne 

kogemus Rajaleidja 

keskuse nõustamisega 

(näiteks ei saadud 

vajalikku abi) (9) 

       

Ei ole varasemat 

kogemust Rajaleidja 

keskusega ja seepärast 

ei pöörduta (10) 

       

Hirm teenuse 

kasutamise ees, 

kardetakse 

’sildistamist’ (11) 

       

Muu põhjus (12)        

Ei oska öelda (99)        

q29a - q29a 

Kui on muid põhjusi, mis takistavad Teie piirkonna Rajaleidja keskuse poolt pakutavate teenuste kasutamist, siis 

palun märkige need siia. 
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q30 - q30 

Kas info levitamine Teie piirkonna Rajaleidja keskuse teenuste kohta on järgnevate sihtgruppide teadlikkuse 

tõstmiseks  olnud Teie hinnangul piisav? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Täiesti 

piisav (1) 

Pigem 

piisav (2) 

Pigem 

ebapiisav (3) 

Täiesti 

ebapiisav (4) 

Ei oska 

hinnata (99) 

Lapsevanemad (1)      

Õpilased (2)      

Üldhariduskoolide juhtkond (3)      

Üldhariduskoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (4) 
     

Kutsekoolide juhtkond (5)      

Kutsekoolide õpetajad ja 

tugispetsialistid (6) 
     

q31 - q31 

Millistest infoallikatest olete saanud peamiselt infot Rajaleidja keskuse tegevuse ja teenuste kohta? 

Palun märkige Teie jaoks olulisemad allikad, kust olete saanud infot. 

 Teabepäevadelt (1) 

 Infovoldikutest (2) 

 Ajakirjandusest (3) 

 Sotsiaalmeediast (4) 

 Piirkondliku Rajaleidja keskuse kodulehelt (5) 

 Kooli kodulehelt (6) 

 Kolleegidelt (7) 

 Kooli juhtkonnalt (8) 

 Mujalt (palun täpsusta) (9)____________  

 Ei oska öelda (10)  
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q32 - q32 

Palun hinnake järgmiseid teenuseid pakkuvate valdkonnaspetsialistide koostöövõrgustikutegevuse (nii 

formaalne kui mitteformaalne) toimimist - kas/ kuivõrd saate tuge teistelt võrgustikku kuuluvatelt sama 

valdkonna spetsialistidelt? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspets

ialistide vahel 

toimib väga 

hästi (1) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsia

listide vahel 

toimib pigem 

hästi (2) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsia

listide vahel 

pigem ei toimi 

(3) 

Võrgustiku-

tegevus 

valdkonnaspetsi

alistide vahel ei 

toimi või 

puudub (4) 

Ei oska 

hinnata, ei 

oma 

kokkupuu

det 

võrgustiku

ga (5) 

Eripedagoogiline 

nõustamine (1) 
     

Psühholoogiline 

nõustamine (2) 
     

Logopeediline 

nõustamine (3) 
     

Sotsiaalpedagoogi

line nõustamine 

(4) 

     

Karjääriõpe (5)      

Haridusliku 

erivajadusega 

(HEV) õpilaste 

õppe ja arengu 

toetamine (6) 

     

q33 - q33 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused õppenõustamisteenuste kättesaadavuse tagamisel Teie 

maakonnas? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist rolli 

(2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (5) 

Õppenõustamisteenuste osutamine 

Rajaleidja poolt (1) 
     

Nõustamiskomisjonide  töö (2)      

I tasandi õppenõustamisteenuste 

vahendamine haridusasutustele Rajaleidja 

poolt (3) 

     

Muud tegevused (4)      
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q33a - q33a 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused karjääriteenuste kättesaadavuse tagamisel Teie 

maakonnas? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 

Väga olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist rolli 

(2) 

Pigem 

väheolulist rolli 

(3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (5) 

Karjääriteenuste osutamine 

piirkondliku Rajaleidja poolt (1) 
     

Muud tegevused (2)      

q34 - q34 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused õppenõustamisteenuste kvaliteedi tagamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist 

rolli (2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli 

(4) 

Ei oska 

öelda 

(5) 

Õppenõustamisteenuste metoodiliste ja 

juhismaterjalide koostamine ja levitamine (1) 
     

Maakonnas töötavate õppenõustamise 

spetsialistide professionaalsete 

teadmiste/oskuste tõstmine (2) 

     

Maakondade ülese õppenõustamise 

spetsialistide omavahelise koostöö (sh 

võrgustikud) arendamine (3) 

     

Teenusstandardite koostamine 

õppenõustamisteenustele (4) 
     

Muud tegevused (5)      

q34a - q34a 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused karjääriteenuste kvaliteedi tagamisel? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist 

rolli (1) 

Pigem 

olulist 

rolli (2) 

Pigem 

väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli 

(4) 

Ei oska 

öelda 

(5) 

Karjääriteenuste metoodiliste ja 

juhismaterjalide koostamine ja levitamine 

(1) 

     

Maakonnas töötavate karjäärispetsialistide 

professionaalsete teadmiste/ oskuste 

tõstmine (2) 

     

Maakondade ülese karjäärispetsialistide 

omavahelise koostöö (sh võrgustikud) 

arendamine (3) 

     

Teenusstandardite koostamine 

karjääriteenustele (4) 
     

Muud tegevused (5)      
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q35 - q35 

Millist rolli omavad Teie hinnangul järgmised tegevused teadlikkuse tõstmisel Rajaleidja poolt pakutavatest 

teenustest? 

Märkige palun üks vastusevariant igal real. 

 Väga 

olulist rolli 

(1) 

Pigem 

olulist rolli 

(2) 

Pigem 

väheolulist rolli 

(3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (5) 

Infomaterjalide väljatöötamine ja 

levitamine (1) 
     

Info levitamine meediakanalite 

(internet ja televisioon) kaudu (2) 
     

Info levitamine Rajaleidja portaali 

kaudu (3) 
     

Info levitamine erinevate ürituste 

(messid, konverentsid, seminarid) 

kaudu (4) 

     

Muud tegevused (5)      

q36 - q36 

Kui olulisena näete erinevate osapoolte rolli Teie koolis õppivate noorte õpi- ja karjäärivalikute toetamisel? 

Märkige palun üks vastus igal real. 

 Väga olulist 

rolli (1) 

Pigem olulist 

rolli (2) 

Pigem väheolulist 

rolli (3) 

Ei oma 

rolli (4) 

Ei oska 

öelda (5) 

Piirkondlik Rajaleidja 

keskus (1) 
     

Kool (2)      

Töötukassa (3)      

Noortekeskus (4)      

Noorte Tugila (5)      

Maakondlikud 

arenduskeskused (6) 
     

Muud organisatsioonid (7)      

q37 - q37 

Kuivõrd aitavad Teie hinnangul Rajaleidja keskuse poolt pakutavad karjääriteenused kaasa sellele, et noorte 

eriala- ja karjäärivalikud ei põhineks soolistel ja muudel stereotüüpidel? 

 Aitavad kaasa olulisel määral (1) 

 Aitavad kaasa pigem olulisel määral (2) 

 Aitavad kaasa pigem väheolulisel määral (3) 

 Ei aita kaasa (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q38 - q38 

Kus peaks olema Teie hinnangul järgmised teenused kättesaadavad? Teenus peaks olema kättesaadav… 

Märkige palun kõige sobivamad vastusevariandid igal real. 

 q38_1 - 

Eripeda

googili

ne abi 

q38_2 - 

Psühhol

oogilin

e abi 

q38_3 - 

Logopeed

iline abi 

q38_4 - 

Sotsiaalpedago

ogiline abi 

q38_5 - 

Karjäärinõust

amine 

q38_6 - 

Karjääri

info 

teenus 

q38_7 - 

Karjääri

õpe 

haridusasutuses 

(koolis, 

lasteasutuses) (1) 

       

kohalikus 

omavalitsuses 

(vallas, linnas) (2) 

       

maakonnas (nt 

maakonna 

keskuses) (3) 

       

mujal (4)        

Teenus pole 

vajalik (5)  
       

Ei oska öelda (6)         

q39 - q39 

Suur aitäh vastamise eest!   

 

 Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare küsimustikus käsitletud teemade kohta, siis oleme tänulikud, kui 

Te need siia kirjutate. 
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6.3 LISA 3. LAPSEVANEMATE KÜSIMUSTIK 

l - language 

Millises keeles eelistaksite sellele küsimustikule vastata?  На каком языке Вы бы предпочли отвечать на 

данный опросник? 

 Eesti/ Эстонский (10) 

 Vene/ Русский (25) 

s1 - s1 

Kas Teil või Teie peres on 1,5 - 21 aastaseid lapsi või noori? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

q6 - q6 

Teie laps (lapsed): 

(Kui teil on mitu last, märkige palun kõik sobivad variandid) 

 vähemalt 1,5 aastane ja käib koolieelses lasteasutuses (näiteks lastesõimes, lasteaias) (1) 

 vähemalt 1,5 aastane, eelkooliealine, aga ei käi koolieelses lasteasutuses (2) 

 õpib I ja/või II kooliastmes (1. - 6. klassis) (3) 

 õpib III kooliastmes (7. – 9. klassis) (4) 

 õpib gümnaasiumis/ keskkoolis (10.-12. klassis) (5) 

 õpib kutseõppeasutuses (6) 

 õpib ülikoolis/ kõrgkoolis (7) 

 muu (palun täpsustage) (8)____________  

q1 - q1 

Teie sugu on: 

 naine (1) 

 mees (2) 

q2 - q2 

Teie emakeel on: 

 eesti keel (1) 

 vene keel (2) 

 Muu (palun täpsustage (3)____________  

q3 - q3 

Kõige rohkem suhtlete Te igapäevaselt: 

 eesti keeles (1) 

 vene keeles (2) 

 Muus keeles (palun täpsustage) (3)____________  
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q4 - q4 

Millises maakonnas Te elate? 

 Tallinn (1) 

 Harju maakond (välja arvatud Tallinn) (2) 

 Hiiu maakond (3) 

 Ida-Viru maakond (4) 

 Jõgeva maakond (5) 

 Järva maakond (6) 

 Lääne-Viru maakond (7) 

 Lääne maakond (8) 

 Põlva maakond (9) 

 Pärnu maakond (10) 

 Rapla maakond (11) 

 Saare maakond (12) 

 Tartu maakond (sealhulgas Tartu linn) (13) 

 Valga maakond (14) 

 Viljandi maakond (15) 

 Võru maakond (16) 

q5 - q5 

Te elate: 

 linnapiirkonnas (1) 

 maapiirkonnas (küla, alevik) (2) 

q8 - q8 

Teie laps (lapsed) õpivad koolis, kus õpib: 

(Kui teil on mitu last, märkige palun kõik sobivad variandid) 

 vähem kui 100 õpilast (1) 

 100-300 õpilast (2) 

 rohkem kui 300 õpilast (3) 

 Ma ei oska öelda, kui suures koolis minu laps/lapsed õpivad (4) 

q9 - q9 

Kas Teie lapsel (lastel) on hariduslik erivajadus (HEV)? 

(kui Teil on mitu last, kellest ühel on HEV, märkige vastuseks „JAH“) 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

q10 - q10 

Palun täpsustage, millest tulenevalt on Teie lapsel/lastel hariduslik erivajadus (nt nägemispuue, psüühikahäire ). 

 Tervisest tulenev (palun täpsustage) (1)____________  

 Muu (palun täpsustage) (2)____________  

info - info 

Järgmistele küsimustele vastates pidage palun silmas teenuseid, mida Teie lapsele (lastele) või Teile 

lapsevanemana on osutatud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014)! 
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q11 - q11 

Kas Teie lapsel (lastel) on läinud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) vaja õppenõustaja (nt 

eripedagoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja/või psühholoogi) abi? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q12 - q12 

Kas Teie laps(ed) on käinud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) õppenõustaja (nt eripedagoogi, 

logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja/või psühholoogi) juures? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q13 - q13 

Kus Teie laps(ed) on viimase kahe aasta jooksul kohtunud õppenõustajaga (nt eripedagoogi, logopeedi, 

sotsiaalpedagoogi ja/või psühholoogiga)?  Märkige palun kõik sobivad vastused. 

 Koolieelses lasteasutuses (nt lasteaias) (1) 

 Koolis (2) 

 Rajaleidja keskuses (3) 

 Õppenõustamiskeskuses (4) 

 Noortekeskuses (5) 

 Rehabilitatsiooniasutuses (6) 

 Haiglas/polikliinikus/kliinikumis (7) 

 Mujal (palun kirjutage siia, kus veel Teie laps on õppenõustajaga kohtumas käinud) (8)____________  

 Ei oska öelda (9)  

q14 - q14 

Kas Teil on esinenud probleeme või takistusi õppenõustaja poole pöördumisel või abi kasutamisel? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q15 - q15 

Millised probleemid või takistused on esinenud õppenõustaja poole pöördumisel või tema abi kasutamisel? 

 Minu lapse (laste) koolis ja elukoha läheduses ei ole nõustajaid (1) 

 Nõustajad on hõivatud, neil ei ole minu lapse (laste) jaoks aega (Nõustaja juurde on raske aega saada, 

järjekorrad on pikad) (2) 

 Transpordiprobleemid, ei ole võimalik nõustaja juurde minna (3) 

 Tugispetsialistide poolt kasutatavad suhtlemiskanalid ei sobi mulle/ minu lapsele (nt puudub võimalus saada 

nõustamist elektrooniliste kanalite kaudu). Palun täpsusta, millised kanalid oleksid sobivad (4)____________  

 Nõustajad ei oska mind/ minu last aidata (palun täpsusta) (5)____________  

 Suhtlemist on takistanud nõustajate vähene keeleoskus (räägime erinevas keeles) (6) 

 Nõustajad ei arvesta minu lapse/laste tervisest tulenevate erivajadustega (7) 

 Muu, palun täpsusta (8)____________  
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q16 - q16 

Kas olete tundnud õppenõustajatega suhtlemisel diskrimineerivat kohtlemist (nt tulenevalt lapse soost, vanusest, 

rahvusest jne)? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q17 - q17 

Kas Teie hinnangul on diskrimineerimine põhinenud mõnel järgmisel tunnusel? 

Märkige palun sobivad vastusevariandid. 

 Lapse sugu (1) 

 Lapse vanus (2) 

 Lapse rahvus (3) 

 Lapse suhtluskeel (4) 

 Lapse hariduslik erivajadus (5) 

 Lapse elukoht (6) 

 Muu, palun täpsustage millega seonduvalt olete tundnud ebavõrdset kohtlemist (7)____________  

q18 - q18 

Palun märkige kõik need põhjused, miks Teie laps(ed) ei ole käinud õppenõustaja (nt logopeedi, psühholoogi, 

eripedagoogi ja/või sotsiaalpedagoogi) juures. 

 Ei ole vajadust tundnud (1) 

 Ei tea/ei oska kellegi poole pöörduda (2) 

 Minu lapsel (lastel) ei ole vaja nõustaja abi, sest tal ei ole probleeme (3) 

 Minu lapsel (lastel) ei ole vaja nõustajaga kohtuda, sest minu laps (lapsed) saavad piisavalt abi oma 

lähedastelt (4) 

 Koolis ja elukoha läheduses ei ole nõustajaid (palun täpsusta, millisest/ millistest spetsialistidest puudust 

tunnete) (5)____________  

 Nõustajad on hõivatud, neil ei ole minu lapse (laste) jaoks piisavalt aega (nõustaja juurde on raske aega 

saada, järjekorrad on pikad) (6) 

 Transpordiprobleemid, ei ole võimalik nõustaja juurde minna (7) 

 Nõustajate poolt kasutatavad suhtlemiskanalid ei sobi mulle/minu lapsele (nt puudub võimalus saada 

nõustamist elektrooniliste kanalite kaudu). Palun täpsusta, millised kanalid oleksid sobivad (8)____________  

 Suhtlemist on takistanud nõustajate vähene keeleoskus (räägime erinevas keeles) (9) 

 Nõustajad ei arvesta minu lapse/laste tervisest tulenevate erivajadustega (10) 

 Muu (kui on Teie jaoks veel olulisi põhjusi, kirjutage need siia) (11)____________  

 Ei oska öelda (12) 

q19 - q19 

Kas nõustamisest oli Teie lapsele (lastele) abi (näiteks aitas kaasa Teie lapse (laste) paremale toimetulekule 

koolis, kodus, lasteaias)? 

 Jah, oli palju abi (1) 

 Jah, oli piisavalt abi (2) 

 Jah, oli natuke abi (3) 

 Ei olnud abi (võimalusel palun täpsustage, miks teie hinnangul ei olnud abi) (4)____________  

 Ei oska öelda (5) 
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q20 - q20 

Millistest infoallikatest olete saanud peamiselt infot nõustamisteenuste kohta (näiteks kuidas spetsialistide poole 

pöörduda ja kuidas nad  saavad aidata)? 

 Rajaleidja keskuse kodulehelt (1) 

 Rajaleida keskuse töötajatelt (2) 

 Kooli/ koolieelse lasteasutuse  kodulehelt (3) 

 Kooli/ koolieelse lasteasutuse infostendidelt (4) 

 Kooli/ koolieelse lasteasutuse töötajatelt (nt juhtkond, õpetajad) (5) 

 Teabepäevadelt (6) 

 Infovoldikutest (7) 

 Ajakirjandusest (8) 

 Sotsiaalmeediast (9) 

 Mujalt (palun täpsusta) (10)____________  

 Ei ole saanud infot (11)  

 Ei oska öelda (12)  

q21 - q21 

Kas Teie jaoks on olnud info piisav? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q22 - q22 

Palun täpsustage, millise info järele olete tundnud kõige enam puudust? 

 

q23 - q23 

Kas Teie laps(ed) on viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) kohtunud karjäärispetsialistiga (nt 

karjäärinõustaja, karjäärikoordinaator, karjääriinfospetsialist)? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q24 - q24 

Kus toimus kohtumine karjäärispetsialistiga? Märkige palun kõik sobivad vastused. 

 Kool (1) 

 Rajaleidja keskus (2) 

 Eesti Töötukassa (3) 

 Noortekeskus (4) 

 Kõrgkool (5) 

 Kutsekool (6) 

 Noorte infomess (7) 

 Muu (palun kirjutage siia, kus veel on Teie laps (lapsed) kohtumas käinud) (8)____________  

 Ei oska öelda (9)  
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q25 - q25 

Kas Teie lapsel (lastel) on esinenud probleeme või takistusi karjäärispetsialistide poole pöördumisel või abi 

kasutamisel? 

 Jah (1) 

 Ei (2) 

 Ei oska öelda (3) 

q26 - q26 

Millised probleemid või takistused on esinenud karjäärispetsialistide poole pöördumisel või abi kasutamisel? 

 Koolis ja elukoha läheduses ei ole piisavalt karjäärispetsialiste (1) 

 Karjäärispetsialistid on hõivatud, neil ei ole minu lapse (laste) jaoks piisavalt aega (nt nõustaja juurde on 

raske aega saada, järjekorrad on pikad) (2) 

 Transpordiprobleemid, ei ole võimalik nõustaja juurde minna (3) 

 Karjäärispetsialistide poolt kasutatavad suhtlemiskanalid ei sobi mulle/minu lapsele (nt puudub võimalus 

saada nõustamist elektrooniliste kanalite kaudu). Palun täpsusta, millised kanalid oleksid sobivad (4)______  

 Karjäärispetsialistid ei oska mind/ minu last aidata. (Palun täpsusta.) (5)____________  

 Suhtlemist on takistanud karjäärispetsialistide vähene keeleoskus (räägime erinevas keeles) (6) 

 Karjäärispetsialistid ei arvesta minu lapse/laste tervisest tulenevate erivajadustega (7) 

 Muu, palun täpsusta. (8)____________  

q27 - q27 

Palun märkige kõik need põhjused, miks Teie laps(ed) ei ole käinud kohtumas karjäärispetsialistiga. 

 Ei ole vajadust tundnud (1) 

 Ei tea/ei oska kellegi poole pöörduda (2) 

 Minu laps (lapsed) ei tunne huvi selle teema vastu (3) 

 Minu lapsel (lastel) ei ole vaja karjäärispetsialistiga kohtuda, kuna minu laps (lapsed) saavad piisavalt abi 

oma lähedastelt (4) 

 Koolis ja elukoha läheduses ei ole karjäärispetsialiste (5) 

 Transpordiprobleemid, ei ole võimalik nõustaja juurde minna (6) 

 Karjäärispetsialistide poolt kasutatavad suhtlemiskanalid ei sobi mulle/minu lapsele (nt puudub võimalus 

saada nõustamist elektrooniliste kanalite kaudu). Palun täpsusta, millised kanalid oleksid sobivad (7)____  

 Karjäärispetsialistid on hõivatud, neil ei ole minu lapse (laste) jaoks piisavalt aega (nõustaja juurde on raske 

aega saada, järjekorrad on pikad) (8) 

 Suhtlemist on takistanud karjäärispetsialistide vähene keeleoskus (räägime erinevas keeles) (9) 

 Karjäärispetsialistid ei oska arvestada minu lapse/laste tervisest tulenevate erivajadustega (10) 

 Muu (kui on sinu jaoks veel olulisi põhjusi, kirjuta palun need siia). (11)____________  

 Ei oska öelda (12)  

q28 - q28 

Kas saadud karjääriteenus oli Teie lapsele (lastele) kasulik (näiteks laps sai juurde mõtteid, mida võiks edasi 

õppida või millist tööd tulevikus teha, kuidas oma tulevikku planeerida)? 

 Karjäärispetsialist aitas minu last palju (1) 

 Karjäärispetsialist aitas minu last piisavalt (2) 

 Karjäärispetsialist aitas minu last natukene (3) 

 Karjäärispetsialist ei aidanud minu last (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q29 - q29 

Kui sageli arutate oma lapsega (lastega) edasiõppimise ja elukutse valiku teemadel? 

 Arutame sageli (1) 

 Arutame aeg-ajalt (2) 

 Arutame harva (3) 

 Ei aruta kunagi (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q30 - q30 

Millistel põhjustel  Te ei ole edasiõppimise ja elukutse valiku teemadel arutanud või olete teinud seda harva? 

Märkige palun kõik sobivad vastusevariandid 

 Ajapuudus (1) 

 Laps peab ise otsustama ja oma valikud tegema (2) 

 Laps saab piisavalt infot ja tuge koolist (3) 

 Laps saab piisavalt infot ja tuge Rajaleidja keskusest (4) 

 Laps saab piisavalt infot Töötukassast (5) 

 Laps saab piisavalt infot mujalt (internetist, sõpradelt) (6) 

 Ei oska ise nõu anda (7) 

 Teine pereliige tegeleb sellega (8) 

 Laps ei soovi nendel teemadel arutada (9) 

 Laps on veel liiga noor (10) 

 Muu, palun täpsustage (11)____________  

 Ei oska põhjusi nimetada (12)  

q31 - q31 

Lõpetuseks, kus peaks olema Teie hinnangul järgmised teenused kättesaadavad? Teenus peaks olema 

kättesaadav … 

Märkige palun Teie jaoks kõige sobivamad vastusevariandid igal real. 

 q31_1 - 

Eripedag

oogiline 

abi 

q31_2 - 

Psühho

loogilin

e abi 

q31_3 - 

Logope

ediline 

abi 

q31_4 - 

Sotsiaalp

edagoogi

line abi 

q31_5 - 

Karjäärin

õustamin

e 

q31_6 - 

Karjääri

info 

teenus 

q31_7 - 

Karjääri

õpe 

haridusasutuses (koolis, 

lasteasutuses) (1) 
       

kohalikus omavalitsuses 

(vallas, linnas) (2) 
       

maakonnas (nt maakonna 

keskuses) (3) 
       

mujal (4)        

Teenus pole vajalik (5)         

Ei oska öelda (6)        

q31a - q31a 

Kui teil on ettepanekuid, kus täpsemalt võiks nimetatud teenused kättesaadavad olla, märkige need palun siia. 

 



 

54 

 

q32 - q32 

Suur aitäh vastamise eest!  

 

 Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare küsimustikus käsitletud teemade kohta, siis oleme tänulikud, kui 

Te need siia kirjutate. 

 

 

6.4 LISA 4. LASTE KÜSIMUSTIK 

l - language 

Millises keeles soovid sellele küsimustikule vastata?  На каком языке ты бы предпочел(-ла) отвечать на 

данный опросник? 

 Eesti/ Эстонский (37) 

 Vene/ Русский (25) 

q6 - q6 

Palun vali õige lause: 

 Ma õpin põhikoolis (7.-9. klassis) (1) 

 Ma õpin keskkoolis/ gümnaasiumis (10.-12. klassis) (2) 

 Ma õpin kutseõppeasutuses (3) 

 Ma õpin ülikoolis/ kõrgkoolis (4) 

 Ei õpi üheski neist (5) 

q1 - q1 

Palun vali õige lause: 

 Ma olen neiu/naine (1) 

 Ma olen noormees/mees (2) 

q2 - q2 

Palun vali õige lause: 

 Minu emakeel on eesti keel (1) 

 Minu emakeel on vene keel (2) 

 Minu emakeel on …   keel (palun täpsusta, mis on sinu emakeel) (3)____________  

q3 - q3 

Palun vali õige lause: 

 Kõige rohkem suhtlen igapäevaselt eesti keeles (1) 

 Kõige rohkem suhtlen igapäevaselt vene keeles (2) 

 Kõige rohkem suhtlen igapäevaselt …  keeles (palun täpsusta, mis keeles sa kõige rohkem suhtled) (3)_____ 
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q4 - q4 

Palun vali maakond, kus Sa elad: 

 Tallinn (1) 

 Harju maakond (kuid ma ei ela Tallinnas) (2) 

 Hiiu maakond (3) 

 Ida-Viru maakond (4) 

 Jõgeva maakond (5) 

 Järva maakond (6) 

 Lääne-Viru maakond (7) 

 Lääne maakond (8) 

 Põlva maakond (9) 

 Pärnu maakond (10) 

 Rapla maakond (11) 

 Saare maakond (12) 

 Tartu maakond (ka Tartu linn) (13) 

 Valga maakond (14) 

 Viljandi maakond (15) 

 Võru maakond (16) 

q5 - q5 

Palun vali õige lause: 

 Ma elan linnapiirkonnas (linnas, alevis) (1) 

 Ma elan maapiirkonnas (külas, alevikus) (2) 

q7 - q7 

Palun vali õige lause: 

 Minu kooli õppekeel on eesti keel (1) 

 Minu kooli õppekeel on  vene keel (2) 

 Minu kooli õppekeel on eesti ja vene keel (3) 

 Minu kooli õppekeel on  … keel    (palun täpsusta, mis on sinu kooli õppekeel) (4)____________  

q8 - q8 

Palun vali õige lause: 

 Minu koolis õpib vähem kui 100 õpilast (1) 

 Minu koolis õpib 100-300 õpilast (2) 

 Minu koolis õpib rohkem kui 300 õpilast (3) 

 Ma ei tea, mitu õpilast õpib minu koolis (4) 

q9 - q9 

Kas Sa oled käinud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi 

ja/või sotsiaalpedagoogi juures? 

 JAH (1) 

 EI (2) 

 Ma ei tea (3) 
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q10 - q10 

Kus Sa oled viimase kahe aasta jooksul käinud logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi ja/või sotsiaalpedagoogi 

juures? 

Märgi palun kõik sobivad vastused. 

 Oma koolis (1) 

 Rajaleidja keskuses (2) 

 Õppenõustamiskeskuses (3) 

 Noortekeskuses (4) 

 Mujal (kui mäletad, kirjuta palun siia, kus sa veel oled nende juures käinud) (5)____________  

 Ma ei oska öelda, kus ma olen nende juures käinud (6)  

q11 - q11 

Palun märgi kõik need põhjused, miks Sa ei ole käinud logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi ja/või 

sotsiaalpedagoogi juures. 

 Ei ole vajadust tundnud (1) 

 Ma ei tea, kelle poole neist pöörduda (2) 

 Ma ei tea, kuidas nad mind aidata saavad (3) 

 Ma ei ole selle peale tulnud, aga võiksin minna küll (4) 

 Mul ei ole vaja nende abi, sest mul ei ole probleeme (5) 

 Mul ei ole vaja nende abi, sest saan piisavalt tuge oma lähedastelt (nt perekonnalt, sõpradelt) (6) 

 Minu koolis ja elukoha läheduses ei ole neid spetsialiste (7) 

 Mulle ei meeldi näost-näkku suhtlemine nimetatud spetsialistidega (eelistaksin suhtlemist näiteks e-maili, 

Skype´i, Facebook´i teel) (8) 

 Nimetatud spetsialistid on hõivatud, neil ei ole minu jaoks piisavalt aega (9) 

 Nimetatud spetsialistid ei räägi minu emakeelt (minu emakeel on erinev) (10) 

 Olen plaaninud, aga ei ole veel jõudnud (11) 

 Minu lähedased ei ole seda mõtet heaks kiitnud (12) 

 Sõber/tuttav on käinud nende juures, aga see ei olnud kasulik (13) 

 Muu (kui on sinu jaoks veel olulisi põhjusi, kirjuta need palun  siia) (14)____________  

 Ei oska öelda (15) 

q12 - q12 

Kas logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi ja/või sotsiaalpedagoogiga rääkimisest oli Sulle kasu? 

 Jah, oli palju kasu (1) 

 Jah, oli piisavalt kasu (2) 

 Jah, oli natuke kasu (3) 

 Ei olnud kasu (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q13 - q13 

Kui Sul on koolis mure (nt õppimisega, suhetega), siis kui palju aitab Sind selle  lahendamisel  Sinu perekond? 

 Perekond aitab mind palju (1) 

 Perekond aitab mind parasjagu (2) 

 Perekond aitab mind vähe (3) 

 Perekond ei aita mind üldse (4) 

 Ma ei vaja perekonna abi, kuna mul ei ole koolis muresid (5) 

 Ei oska öelda (6) 
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q14 - q14 

Kui Sul on koolis mure (nt õppimisega, suhetega), siis kui palju aitavad Sind  selle lahendamisel Sinu sõbrad? 

 Sõbrad aitavad mind palju (1) 

 Sõbrad aitavad mind parasjagu (2) 

 Sõbrad aitavad mind vähe (3) 

 Sõbrad ei aita mind üldse (4) 

 Ma ei vaja sõprade abi, kuna mul ei ole koolis muresid (5) 

 Ei oska öelda (6) 

q15 - q15 

Kui Sul on koolis mure (nt õppimisega, suhetega), siis kui palju aitavad Sind selle lahendamisel õpetajad? 

 Õpetajad aitavad mind palju (1) 

 Õpetajad aitavad mind parasjagu (2) 

 Õpetajad aitavad mind vähe (3) 

 Õpetajad ei aita mind üldse (4) 

 Ma ei vaja õpetajate abi, kuna mul ei ole koolis muresid (5) 

 Ei oska öelda (6) 

q16 - q16 

Kas Sa oled käinud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) karjäärinõustaja juures? 

 JAH (1) 

 EI (2) 

 Ma ei tea (3) 

q17 - q17 

Kas Sulle on jagatud viimase kahe aasta jooksul (alates september 2014) infot õppimise ja elukutse valikute 

võimaluste kohta? 

 JAH (1) 

 EI (2) 

 Ma ei tea (3) 

q18 - q18 

Kus Sa oled viimase kahe aasta jooksul käinud karjäärinõustaja juures? Märgi palun kõik sobivad vastused. 

 Oma koolis (1) 

 Rajaleidja keskuses (2) 

 Eesti Töötukassas (3) 

 Noortekeskuses (4) 

 Kõrgkoolis (5) 

 Kutsekoolis (6) 

 Mujal (kui mäletad, kirjuta palun siia, kus Sa veel oled käinud kohtumas karjäärinõustajaga) (7)_________ 

 Ma ei oska öelda, kus ma olen käinud kohtumas karjäärinõustajaga (8) 
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q19 - q19 

Kust Sa oled viimase kahe aasta jooksul saanud infot õppimise ja elukutse valikute võimaluste kohta? 

Märgi palun kõik sobivad vastused. 

 Õpetajatelt (1) 

 Kooli karjäärikoordinaatorilt (2) 

 Kooli kodulehelt (3) 

 Teistelt õpilastelt (nt 

klassikaaslastelt) (4) 

 Sõpradelt (5) 

 Oma perekonnalt (6) 

 Rajaleidja keskuse 

karjäärinõustajalt (7) 

 Rajaleidja kodulehelt (8) 

 Infovoldikutest (9) 

 Ajakirjandusest (10) 

 Sotsiaalmeediast (11) 

 Eesti Töötukassast (12) 

 Noortekeskusest (13) 

 Kõrgkoolist (14) 

 Kutsekoolist (15) 

 Tööotsinguportaalidest (nt CV-Online või CV Keskus) (16) 

 Noorte infomessidelt (17) 

 Mujalt (kui mäletad, kirjuta palun siia, kust veel oled infot 

saanud) (18)____________  

 Ma ei oska öelda, kust olen infot saanud (19)  

q20 - q20 

Palun märgi kõik need põhjused, miks Sa ei ole käinud karjäärinõustaja juures 

 Ei ole vajadust tundnud (1) 

 Ma ei tea, kuhu pöörduda (2) 

 Ma ei tea, kuidas karjäärinõustaja mind aidata saab (3) 

 Mul ei ole vaja karjäärinõustajaga kohtuda, kuna saan piisavalt abi oma lähedastelt (nt perekonnalt, 

sõpradelt) (4) 

 Minu koolis ja elukoha läheduses ei ole karjäärinõustajaid (5) 

 Mulle ei meeldi näost-näkku suhtlemine spetsialistiga (eelistaksin suhtlemist näiteks e-maili, Skype´i, 

Facebook´i teel) (6) 

 Karjäärinõustaja juurde on raske aega saada, nad on hõivatud (nt nad ei tööta õhtuti ja nädalavahetuseti) (7) 

 Karjäärinõustaja ei nõusta minu emakeeles (minu emakeel on erinev) (8) 

 Muu (kui on sinu jaoks veel olulisi põhjusi, kirjuta palun need siia) (9)____________  

 Ei oska öelda (10)  

q21 - q21 

Kas karjäärinõustajaga vestlemine oli Sulle kasulik 

 Karjäärinõustamine aitas mind palju (1) 

 Karjäärinõustamine aitas mind piisavalt (2) 

 Karjäärinõustamine aitas mind natukene (3) 

 Karjäärinõustamisest  ei olnud abi (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q22 - q22 

Miks Sinu arvates ei olnud karjäärinõustamine Sulle kasulik? 

Palun märgi sobivad vastused. 

 Sain liiga vähe, liiga üldist infot (1) 

 Saadud info ei aidanud mul edasisi valikuid teha (2) 

 Minuga ei tegeletud piisavalt (3) 

 Muu (palun täpsusta) (4)____________  

 Ei oska öelda (5)  
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q23 - q23 

Kas õppimise ja elukutse valikute võimaluste kohta saadud info aitas Sind? 

 Saadud info aitas mind palju (1) 

 Saadud info aitas mind piisavalt (2) 

 Saadud info aitas mind natukene (3) 

 Saadud info ei aidanud mind (4) 

 Ei oska öelda (5) 

q24 - q24 

Miks sinu arvates ei olnud jagatud info sulle kasulik? 

Palun märgi sobivad vastused. 

 Sain liiga vähe, liiga üldist infot (1) 

 Saadud info ei aidanud mul edasiõppimise ja elukutse valikuid teha (2) 

 Muu (palun täpsusta) (3)____________  

 Ei oska öelda (4)  

q25 - q25 

Kui palju aitab Sind edasiõppimise ja elukutse valikute tegemisel perekond? 

 Perekond aitab mind palju (1) 

 Perekond aitab mind piisavalt (2) 

 Perekond aitab mind natukene (3) 

 Perekond ei aita mind (4) 

 Ma ei vaja perekonna abi (5) 

 Ei oska öelda (6) 

q26 - q26 

Kui palju aitavad Sind edasiõppimise ja elukutse valikute tegemisel Sinu sõbrad? 

 Sõbrad aitavad mind palju (1) 

 Sõbrad aitavad mind piisavalt (2) 

 Sõbrad aitavad mind natukene (3) 

 Sõbrad ei aita mind (4) 

 Ma ei vaja sõprade abi (5) 

 Ei oska öelda (6) 

q27 - q27 

Kas Sinu koolis räägitakse piisavalt karjääriplaneerimisest ja sellega seoses valikute tegemisest (nt 

õppimisvõimalused, tööturg, elukutsed, minu enda võimed ja oskused jne)? 

 Jah, palju (1) 

 Jah, piisavalt (2) 

 Jah, kuid vähesel määral (3) 

 Ei, üldse mitte (4) 

 Ei oska öelda (5) 
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q28 - q28 

Kui palju on Sinu arvates elukutseid, mis sobivad  ainult naistele ja ainult meestele? 

 On palju elukutseid, mis sobivad vaid naistele või meestele (1) 

 Selliseid elukutseid, mis sobivad vaid naistele või meestele on, kuid mitte väga palju (2) 

 Enamus elukutseid sobivad nii naistele kui meestele (3) 

 Ei oska öelda (4) 

q29 - q29 

Palun märgi infoallikad, kust Sa oled saanud peamiselt infot karjääriteenuste kohta (näiteks kuidas 

karjäärinõustaja poole pöörduda ja kuidas ta Sind aidata saab ning kust leida vajalikku infot)? 

Märgi sobivad variandid. 

 Õpetajad (1) 

 Kooli karjäärikoordinaator (2) 

 Teised õpilased (nt klassikaaslased) (3) 

 Sõbrad (4) 

 Kooli koduleht (5) 

 Rajaleidja koduleht (6) 

 Minu perekond (nt ema, isa jt) (7) 

 Infovoldikud (8) 

 Ajakirjandus (9) 

 Sotsiaalmeedia (10) 

 Muu (palun täpsusta, kust oled saanud peamiselt infot) (11)____________  

 Ei ole saanud infot (12)  

 Ei oska öelda (13)  

q30 - q30 

Palun märgi, milliseid viise Sa eelistad suhtlemisel spetsialistidega (nt logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi, 

sotsiaalpedagoogi ja/või karjäärinõustajatega). 

Märgi sobivad variandid. 

 Näost-näkku kohtumine koolis (1) 

 Näost-näkku kohtumine Rajaleidja keskuses (2) 

 Näost-näkku kohtumine noortekeskuses (3) 

 Näost-näkku kohtumine asutuses, kus need spetsialistid töötavad (4) 

 E-mail (5) 

 Telefonivestlus (6) 

 Skype (7) 

 Facebook (8) 

 Muu (palun täpsusta, millist suhtlemisviisi veel eelistad) (9)____________  

 Ei oska öelda (10)  
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