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Eestikeelne küsitlusankeet 
 
 
Hea vastaja, 
 
Teie ees on küsimustik, millega kogume tagasisidet Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmidest 
„Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ ning „Täiskasvanute tööalane koolitus 
ja arendustegevus“ rahastatud täiskasvanute koolitustele. Küsitlus viiakse läbi nende inimeste seas, 
kes on 2011. aasta esimeses pooles vastavatel kursustel osalenud.  
 
Palume Teil allolev küsimustik ära täita, see ei võta kauem kui 10-15 minutit. Kinnitame, et kõik 
vastused jäävad anonüümseks ja Teie vastuseid analüüsitakse ainult üldistatud kujul. 
 
Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta meiliaadressil infosaar@saarpoll.ee. 
 
Täname, 
Saar Poll OÜ sotsioloogid 
 
 
1. Kui mitmel ESF programmidest rahastatud, tasuta koolitusel Te olete kokku osalenud?  

1) ühel koolitusel 
2) kahel koolitusel 
3) kolmel või enamal koolitusel 
4) raske öelda, ei mäleta 

 
2. Palun märkige, millistel ESF programmidest rahastatud, tasuta koolitustel järgnevatest Te 2011. 
aasta esimesel poolaastal osalesite. Kui osalesite 2011. aasta esimesel poolaastal mitmel erineval 
koolitusel, siis palun märkige need kõik.   
3. KUI KÜSIMUSES 2 OLI MÄRGITUD MITU VASTUST: Milline nendest oli kõige viimane koolitus? 
 

 Osalesin 2011. 
a esimesel 
poolaastal  

Osalesin 
viimasena 

Arhitektuur ja ehitus (s.h arhitektuur ja linnaplaneerimine, ehitus ja 
tsiviilrajatised (ehituse erialad ja kinnisvarahooldus)) 

1 1 

Arvutikasutus 2 2 

Humanitaaria (s.h võõrkeeled ja -kultuurid, emakeel, erialane keel jms)  3 3 

Isikuareng (s.h avalik esinemine, enesekehtestamine, suhtlemine, 
koostöö  jms) 

4 4 

Isikuteenindus (s.h majutamine ja toitlustamine, reisimine, turism ja 
vabaajaveetmine, koduteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus) 

5 5 

Keskkonnakaitse, looduskeskkond ja puutumatu loodus 6 6 

Kirja- ja arvutusoskus 7 7 

Kunstid (s.h kujutav kunst ja kunstiteadus, muusika ja esituskunstid, 
audiovisuaalne ja muu meedia, disain, tarbekunst ja oskuskäsitöö) 

8 8 

Metsandus ja kalandus 9 9 

Põllumajandus, loomakasvatus, aiandus 10 10 

Sotsiaal- ja käitumisteadused (s.h psühholoogia, sotsioloogia ja 
kulturoloogia, poliitikateadus ja kodanikuõpetus) 

11 11 

Sotsiaalteenused (s.h lastehooldus ja noorsootöö, sotsiaaltöö ja 
nõustamine) 

12 12 
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Tehnikaalad (s.h elektroonika ja automaatika (nt elektroonikaseadmete 
koostaja, automaatik, mehhatroonik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja,  
plastitöötlemise seadistaja), elektrotehnika ja energeetika (nt elektrik, 
külmamehaanik), keemia ja protsessitehnoloogia (nt keemiaprotsesside 
operaator; laborant), mehaanika ja metallitöö ( nt 
metallitöötlemispinkidel töötaja; arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide 
operaator, tööriistalukksepp, koostelukksepp, keevitaja, laevakere 
koostaja), mootorliikurid, laevandus ja lennundus (nt autotehnik, -
maaler, -plekksepp, -diagnostik, liikurmasinate tehnik)) 

13 13 

Tervis (s.h teraapia ja taastusravi, õendus)  14 14 

Tootmine ja töötlemine (s.h toiduainetetöötlus ja -tootmine (nt pagar; 
kondiiter; pagar-kondiiter; toiduainete töötlemine; toiduainete 
tehnoloogia), tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha 
töötlemine, materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas) (nt tisler; 
puidupingitööline; mööblirestauraator, väikelaevade ehitus), 
kaevandamine ja rikastamine) 

15 15 

Transporditeenused (s.h logistika erialad, mootorsõidukite juhid, 
meresõiduspetsialistid) 

16 16 

Ärindus ja haldus (s.h hulgi- ja jaekaubandus, turundus ja reklaam, 
rahandus, pangandus ja kindlustus, majandusarvestus ja maksundus, 
juhtimine ja haldus, sekretäri- ja ametnikutöö) 

17 17 

 
4. Palun mõelge nüüd viimasele ESF programmidest rahastatud koolitusele, milles Te osalesite, ja 
püüdke hinnata järgmisi aspekte selle koolituse puhul. Märkige üks vastus igas reas. 
 
 

 Täiesti 
nõus 

Pigem 
nõus 

Pigem ei ole 
nõus 

Üldse ei ole 
nõus 

Raske öelda, 
ei mäleta 

a) Koolituse sisuline pool 
vastas minu ootustele 

1 2 3 4 5 

b) Koolituse korralduslik pool 
vastas minu ootustele 

1 2 3 4 5 

c) Koolituse juhendaja(d) 
oli(d) oma ala asjatundja(d) 

1 2 3 4 5 

d) Koolituse juhendaja(d) 
valdas(id) häid 
esinemisoskusi 

1 2 3 4 5 

 
5. Palun kirjutage, millega Te viimasel koolitusel kõige enam rahule jäite. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Palun kirjutage, millega Te viimasel koolitusel kõige vähem rahule jäite. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
7. Kas Te osalesite pärast viimase koolituse läbimist kutseeksamil? Kutseeksami all peame me 
silmas ainult kutse andja juures sooritatud eksamit, mitte aga muid kursuse lõpus olnud teste või 
eksameid. 
 1) jah –JÄTKAKE KÜS 8 
 2) ei –JÄTKAKE KÜS 10 
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8. Kas viimasel koolitusel osalemine aitas Teie arvates kaasa kutseeksami sooritamisele?  
 1) jah, suurel määral  
 2) jah, mõningal määral 
 3) ei aidanud 
 4) raske öelda, ei mäleta 
 
9. Kes tasus selle kutseeksami eest? 
 1) mina ise 
 2) minu tööandja 
 3) Töötukassa 
 4) raske öelda, ei mäleta 
 
10. Kuidas Te hindate viimasel koolitusel osalemise mõju oma konkurentsivõimele tööturul?  

1) minu konkurentsivõime tööturul on oluliselt paranenud 
2) minu konkurentsivõime tööturul on veidi paranenud 

 3) koolitusel osalemine ei ole mõjutanud minu konkurentsivõimet tööturul 
 4) raske öelda 
 
11. Palun püüdke nüüd hinnata viimasel koolitusel osalemise tulemuslikkust Teie jaoks. Märkige 
igas reas, mil määral antud väitega nõustute.  
 

 Täiesti 
nõus 

Pigem 
nõus 

Pigem ei 
ole nõus 

Üldse ei ole 
nõus 

Raske öelda, 
ei mäleta 

a) Ma sain tuttavaks uute inimestega  1 2 3 4 5 

b) Mul on väiksem oht kaotada oma 
töö või olla sunnitud jääma pensionile  

1 2 3 4 5 

c) Ma tulen paremini toime oma 
igapäevase tööga  

1 2 3 4 5 

d) Ma sain kätte soovitud tunnistuse  1 2 3 4 5 

e) Ma sain kätte soovitud 
kvalifikatsiooni  

1 2 3 4 5 

f) Ma olen nüüd võimeline võtma tööl 
suuremat vastutust/ Mind edutati tööl 
pärast kursusel osalemist 

1 2 3 4 5 

g) Ma tulen paremini toime oma 
igapäevaeluga 

1 2 3 4 5 

h) Ma olen võimeline vahetama oma 
senist eriala või alustama 
ettevõtlusega  

1 2 3 4 5 

i) Ma suurendasin oma üldisi teadmisi, 
silmaringi  

1 2 3 4 5 

j) Ma leidsin omale uue ja parema töö  1 2 3 4 5 

k) Koolitusel osalemine andis 
väljaspool tööd kasutatavaid teadmisi 
ja oskusi  

1 2 3 4 5 

l) Ma ei saanud koolitusest enda 
arvates eriti kasu  

1 2 3 4 5 

m) Muu, palun täpsustage: ________ 1 2 3 4 5 
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12. Kas Te töötate hetkel samas valdkonnas, mille koolitusel Te osalesite viimasena?  
1) jah, töötan samas valdkonnas, mille koolitusel osalesin viimasena 
2) ei, töötasin selles valdkonnas koolituse läbimise ajal, ent olen nüüdseks vahetanud 
töökohta/töövaldkonda 

 3) ei tööta selles valdkonnas praegu ega töötanud ka koolitusel osalemise ajal  
 4) ei töötanud selles valdkonnas koolituse toimumise ajal, ent töötan praegu 
 5) muu, palun täpsustage: ________________________________________ 

6) raske öelda 
 

13. Kas Te oleksite sellis(t)el koolitus(t)el osalenud ka juhul, kui Teil oleks tulnud selle eest ise 
tasuda? 

1) jah, kindlasti  
2) jah, tõenäoliselt küll  

 3) ei, tõenäoliselt mitte  
 4) ei, kindlasti mitte  

5) raske öelda  
 

14. Kas Te sooviksite sarnastel koolitustel osaleda ka edaspidi?  
1) jah, kindlasti – JÄTKAKE KÜS 15 
2) jah, tõenäoliselt küll – JÄTKAKE KÜS 15 

 3) ei, tõenäoliselt mitte – JÄTKAKE KÜS 16 
 4) ei, kindlasti mitte – JÄTKAKE KÜS 16 

5) raske öelda – JÄTKAKE KÜS 16 
 

15. Millistel koolitustel sooviksite Te osaleda tulevikus? Palun märkige kõik sobivad variandid.  
 

Arhitektuur ja ehitus (s.h arhitektuur ja linnaplaneerimine, ehitus ja 
tsiviilrajatised (ehituse erialad ja kinnisvarahooldus)) 

1 

Arvutikasutus 2 

Humanitaaria (s.h võõrkeeled ja -kultuurid, emakeel, erialane keel jms)  3 

Isikuareng (s.h avalik esinemine, enesekehtestamine, suhtlemine, koostöö  jms) 4 

Isikuteenindus (s.h majutamine ja toitlustamine, reisimine, turism ja 
vabaajaveetmine, koduteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus) 

5 

Keskkonnakaitse, looduskeskkond ja puutumatu loodus 6 

Kirja- ja arvutusoskus 7 

Kunstid (s.h kujutav kunst ja kunstiteadus, muusika ja esituskunstid, 
audiovisuaalne ja muu meedia, disain, tarbekunst ja oskuskäsitöö) 

8 

Metsandus ja kalandus 9 

Põllumajandus, loomakasvatus, aiandus 10 

Sotsiaal- ja käitumisteadused (s.h psühholoogia, sotsioloogia ja kulturoloogia, 
poliitikateadus ja kodanikuõpetus) 

11 

Sotsiaalteenused (s.h lastehooldus ja noorsootöö, sotsiaaltöö ja nõustamine) 12 

Tehnikaalad (s.h elektroonika ja automaatika (nt elektroonikaseadmete 
koostaja, automaatik, mehhatroonik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja,  
plastitöötlemise seadistaja), elektrotehnika ja energeetika (nt elektrik, 
külmamehaanik), keemia ja protsessitehnoloogia (nt keemiaprotsesside 
operaator; laborant), mehaanika ja metallitöö ( nt metallitöötlemispinkidel 
töötaja; arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator, tööriistalukksepp, 
koostelukksepp, keevitaja, laevakere koostaja), mootorliikurid, laevandus ja 
lennundus (nt autotehnik, -maaler, -plekksepp, -diagnostik, liikurmasinate 
tehnik)) 

13 

Tervis (s.h teraapia ja taastusravi, õendus)  14 
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Tootmine ja töötlemine (s.h toiduainetetöötlus ja -tootmine (nt pagar; 
kondiiter; pagar-kondiiter; toiduainete töötlemine; toiduainete tehnoloogia), 
tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine, materjalitöötlus 
(puu, paber, plast, klaas) (nt tisler; puidupingitööline; mööblirestauraator, 
väikelaevade ehitus), kaevandamine ja rikastamine) 

15 

Transporditeenused (s.h logistika erialad, mootorsõidukite juhid, 
meresõiduspetsialistid) 

16 

Ärindus ja haldus (s.h hulgi- ja jaekaubandus, turundus ja reklaam, rahandus, 
pangandus ja kindlustus, majandusarvestus ja maksundus, juhtimine ja haldus, 
sekretäri- ja ametnikutöö) 

17 

Raske öelda / Mitte ühelgi 18 

 
16. Milliseid koolitusi Te vajaksite tulevikus tööalaselt? Palun märkige kõik sobivad variandid.  
 

Arhitektuur ja ehitus (s.h arhitektuur ja linnaplaneerimine, ehitus ja 
tsiviilrajatised (ehituse erialad ja kinnisvarahooldus)) 

1 

Arvutikasutus 2 

Humanitaaria (s.h võõrkeeled ja -kultuurid, emakeel, erialane keel jms)  3 

Isikuareng (s.h avalik esinemine, enesekehtestamine, suhtlemine, koostöö  jms) 4 

Isikuteenindus (s.h majutamine ja toitlustamine, reisimine, turism ja 
vabaajaveetmine, koduteenindus, juuksuritöö ja iluteenindus) 

5 

Keskkonnakaitse, looduskeskkond ja puutumatu loodus 6 

Kirja- ja arvutusoskus 7 

Kunstid (s.h kujutav kunst ja kunstiteadus, muusika ja esituskunstid, 
audiovisuaalne ja muu meedia, disain, tarbekunst ja oskuskäsitöö) 

8 

Metsandus ja kalandus 9 

Põllumajandus, loomakasvatus, aiandus 10 

Sotsiaal- ja käitumisteadused (s.h psühholoogia, sotsioloogia ja kulturoloogia, 
poliitikateadus ja kodanikuõpetus) 

11 

Sotsiaalteenused (s.h lastehooldus ja noorsootöö, sotsiaaltöö ja nõustamine) 12 

Tehnikaalad (s.h elektroonika ja automaatika (nt elektroonikaseadmete 
koostaja, automaatik, mehhatroonik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja,  
plastitöötlemise seadistaja), elektrotehnika ja energeetika (nt elektrik, 
külmamehaanik), keemia ja protsessitehnoloogia (nt keemiaprotsesside 
operaator; laborant), mehaanika ja metallitöö ( nt metallitöötlemispinkidel 
töötaja; arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator, tööriistalukksepp, 
koostelukksepp, keevitaja, laevakere koostaja), mootorliikurid, laevandus ja 
lennundus (nt autotehnik, -maaler, -plekksepp, -diagnostik, liikurmasinate 
tehnik)) 

13 

Tervis (s.h teraapia ja taastusravi, õendus)  14 

Tootmine ja töötlemine (s.h toiduainetetöötlus ja -tootmine (nt pagar; 
kondiiter; pagar-kondiiter; toiduainete töötlemine; toiduainete tehnoloogia), 
tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine, materjalitöötlus 
(puu, paber, plast, klaas) (nt tisler; puidupingitööline; mööblirestauraator, 
väikelaevade ehitus), kaevandamine ja rikastamine) 

15 

Transporditeenused (s.h logistika erialad, mootorsõidukite juhid, 
meresõiduspetsialistid) 

16 

Ärindus ja haldus (s.h hulgi- ja jaekaubandus, turundus ja reklaam, rahandus, 
pangandus ja kindlustus, majandusarvestus ja maksundus, juhtimine ja haldus, 
sekretäri- ja ametnikutöö) 

17 

Raske öelda / Mitte ühtki 18 
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17. Lõpetuseks mõned küsimused Teie enda kohta. Palun märkige oma sugu:  
1) mees 
2) naine 

 

18. Kui vana Te olete? 
1) 17-24 a 
2) 25-34 a 

3) 35-44 a 
4) 45-54 a 

5) 55-64 a 
6) Üle 65 a 

 

19. Millises piirkonnas Te elate? 
1) Tallinn või Harjumaa 
2) Hiiumaa 
3) Ida-Virumaa 
4) Jõgevamaa 
5) Järvamaa 

6) Läänemaa 
7) Lääne-Virumaa 
8) Põlvamaa 
9) Pärnumaa 
10) Raplamaa 

11) Saaremaa 
12) Tartumaa 
13) Valgamaa 
14) Viljandimaa 
15) Võrumaa 

 

20. Milline on Teie kõrgeim omandatud haridustase? 
1) Algharidus 
2) Põhiharidus 
3) Üldkeskharidus (keskkool, gümnaasium) 
4) Kutseharidus või keskeri/tehnikumi haridus pärast põhiharidust  
5) Kutseharidus või keskeri/tehnikumi haridus pärast keskharidust  
6) Kõrgharidus  

 

21. Mis on Teie praegune põhitegevus? Palun märkige üks kõige olulisem.  
1) Ettevõtte, organisatsiooni või selle allüksuse juht 
2) Üksikettevõtja, füüsilisest isikust ettevõtja 
3) Talunik 
4) Spetsialist, kes ei ole juht, ka konsultant, ekspert, jne 
5) Kontoritöötaja, näiteks kontoriametnik, sekretär, abi, jne 
6) Teenindussektori töötaja, näiteks müüja, kelner, juuksur, lapsehoidja, jne 
7) Oskus- või käsitööline, näiteks keevitaja, troppija, maaler, plaatija, metalli- või 

puidupingil töötaja jne  
8) Lihtööline, näiteks koristaja, abiline, lihttööline tööstuses, põllumajanduses jne 
9) Pensionär (mitte-töötav), invaliid 
10) Kodune, lapsehoolduspuhkusel  
11) Õpilane, üliõpilane 
12) Ajutiselt mitte-töötav, töötu 
13) Muu, palun kirjutage: _____________________________ 

 

22. Kui suur on Teie leibkonna keskmine kogu netosissetulek ühes kuus? Liitke kokku kõigi 
leibkonnaliikmete ametlikud ja mitteametlikud palgad, pensionid, stipendiumid, elatusrahad, 
toetused ja muud sissetulekud pärast maksude maha arvamist, st. raha, mille Te saite kätte.  
Märkige, palun, vastav vahemik. 

1) Kuni 200 € (Alla 3129 kr) 
2) 200–275 € (3129-4311 kr) 
3) 276–350 € (4312-5484 kr) 
4) 351–425 € (5485-6658 kr) 
5) 426–500 € (6659-7831 kr) 
6) 501–575 € (7832-9005 kr) 
7) 576–700 € (9006-10 960 kr) 

8) 701–1000 € (10 961-15 654 kr) 
9) 1001–1300 € (15 655-20 348 kr) 
10) 1301–1600 € (20 349-25 042 kr) 
11) 1601–1900 € (25 043-29 729 kr) 
12) Üle 1900 € (Üle 29 729 kr) 
13) Raske öelda/ei soovi vastata 

 

23. Milline on Teie emakeel? Palun märkige üks peamine.  
1) eesti 
2) muu 


