
Olen Tartu Ülikooli sotsioloogia eriala magistrant Sirje Otstavel ja ühe osana oma magistritööst
soovin uurida peresuhteid naiste perspektiivist vaadatuna.
Palun Teil vastata käesolevale küsimustikule. Vastama on oodatud naised, kes on praegu või on
kunagi olnud kooselus/abielus.
Küsimuste sõnastus on enamjaolt oleviku vormis - kui Teie kooselu/abielu on lõppenud, palun
mõelge sellele tagasi ja vastake võimalikult paljudele küsimustele.

Valikvastustega küsimustiku täitmine võtab aega 15-20 minutit.
Vastates jääte Te täiesti anonüümseks. Vastuseid ei seostata mitte mingil moel Teie isikuga.
Kõiki andmeid käsitletakse ainult üldistatud kujul.

Ankeedis on 46 küsimust, mis käsitlevad peresuhete erinevaid aspekte: kodutööde jaotumine,
otsuste langetamine, vaba aja kasutus, suhe partneriga ja majanduslik toimetulek. Küsimustiku
lõpuosas on üldisemad küsimused Teie hoiakute ning naiste ja meeste olukorra kohta Eestis.

Vastama asudes palun lugege sissejuhatavad laused, vahetekstid ja küsimused hoolikalt läbi.

Küsimuste korral palun võtke minuga julgelt ühendust.
Minu kontaktandmed: telefon 5014672, e-post: sirje.otstavel@gmail.com

Alustan küsimustega, mis puudutavad partnerite omavahelist kodutööde jaotust,
otsuste langetamist, vaba aja veetmist ja muud sellega seonduvat.



 
alati mina

enamasti
mina

mina ja partner
võrdselt/ühiselt

enamasti
partner alati partner keegi muu pole vajadust

Igapäevane
söögitegemine

Toidu ja
esmatarbekaupade
ostmine

Tubade koristamine

Nõudepesemine

Pesu ja riiete korrashoid

Pere rahaasjade
korraldamine

Kodused remonditööd

Auto sõidukorras
hoidmine

Kodu- ja
lemmikloomade eest
hoolitsemine

Põllu- ja aiatööd

Laste koolitöödes
abistamine

Laste lasteaeda, kooli,
huviringidesse viimine
ja toomine

Asjaajamine kooli ja
lasteaiaga

1. Kes Teie peres enamasti vastutab/vastutas või muretseb/muretses selle eest, et
järgmised kodutööd ja toimetused saaksid tehtud?

Eelmises küsimuses palusin märkida, kes Teie peres nimetatud valdkondadega tegeleb
või nende eest vastutab.
Nüüd järgneb küsimus aga otsuste langetamise kohta.

 
alati mina

enamasti
mina

mina ja partner
ühiselt/võrdselt

enamasti
partner alati partner pole vajadust ei oska öelda

Suuremate ostude
tegemine

Vaba aja veetmine

Kuidas lapsi kasvatada

Pere juurdekasvu
küsimused

2. Palun märkige, kes Teie peres järgnevates olulistes valdkondades otsuseid
langetab/langetas:



3. Kas Teie kooselu/abielu rollijaotus sarnaneb/sarnanes Teie vanemate rollijaotusele
kasvuperes?

üldse mitte

eriti mitte

sarnaneb enam-vähem

sarnaneb täielikult

ei oska öelda

4. Kas Teile on tundunud, et Teie peal on liiga suur osa kodutöödest?

väga sageli

üsna sageli

aeg-ajalt

harva

üldse mitte

ei oska öelda

 
mitte kunagi vahel harva aeg-ajalt üsna tihti väga tihti

ei puuduta
mind ei oska öelda

Kodutööde jagamine

Laste hoidmine,
transportimine

Töölt ära olemine lapse
haigestudes

Raha kasutamine

Teie ja partneri
harrastustele kuluv vaba
aeg

Kui soovite midagi enda kohta olulist lisada (näiteks mõne probleemi kohta, mis tekitab aeg-ajalt või pidevalt (tõsiseid) erimeelsusi,
palun kirjutage:

5. Kas Teil on/oli partneriga erimeelsusi järgmistes valdkondades:



 
ei ole raske

mõningal määral
raske väga raske ei puuduta mind ei oska öelda

Olla vajadusel
nädalavahetusel või hilja
tööl?

Õppida, osaleda
koolitustel ja
enesetäienduskursustel?
(igasugune õppimine)

Minna ööbimisega
tööreisile või koolitusele?

6. Kas Teil on/oli lastega seotud ja/või muude perekondlike kohustuste tõttu raske:

Järgmisele küsimusele palun vastata neil, kes on praegusel hetkel kooselus/abielus. Teistel palun jätkata küsimusega nr 8.

7. Kuidas hindate, võrreldes oma partneriga, hobide ja huvialadega tegelemiseks olevat
vaba aega?

minul palju rohkem

minul pisut rohkem

enam-vähem võrdselt

minul natuke vähem

minul palju vähem

ei oska öelda

Järgnevalt palun Teil hinnata rahulolu oma paarisuhte ja selle erinevate aspektidega.
Seda on lihtsam teha neil, kes on praegusel hetkel kooselus/abielus.

Ka need vastajad, kelle kooselu/abielu on praeguseks lõppenud, on oodatud oma
rahulolu hindama. Palun tehke seda, kui oskate tagantjärele hinnangut anda.

8. Palun hinnake üldiselt oma suhet partneriga:

väga rahul

pigem rahul

nii ja naa

mitte eriti rahul

üldse mitte rahul

ei oska öelda



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ei puutu
minusse

Vastastikune
lugupidamine

Vaimne/intellektuaalne
kontakt

Emotsionaalne kontakt

Koostöö otsuste
langetamisel

Lastega seonduvate
kohustuste jagunemine

Rahaga ümberkäimine

Kodutööde jaotumine

Seksuaalelu

9. Milline on Teie rahulolu oma paarisuhte järgmiste aspektidega?
(1 tähistab madalaimat rahulolu, 10 kõrgeimat rahulolu)

 
väga tihti üsna tihti mõnikord harva üldse mitte

ei puuduta
mind ei oska öelda

Hobid ja harrastused

Kinos, teatris,
kontsertidel käimine

Vestlemine mõlemale
huvipakkuvatel
teemadel

Lastega koos vaba aja
veetmine

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

10. Kas tegelete partneriga ühiselt järgmiste asjadega:

 
alati enamasti jah nii ja naa

enamasti
mitte üldse mitte

ei puuduta
mind ei oska öelda

Majanduslik toimetulek

Laste eest hoolitsemine

Kokkulepetest
kinnipidamine

11. Kas peate oma partnerit usaldusväärseks järgmistes aspektides:

Järgnevad küsimused puudutavad Teie enda ja Teie pere majanduslikku
olukorda.



12. Milline on Teie kõigi pereliikmete (leibkonnaliikmete) ligikaudne keskmine
kogusissetulek kuus, pärast maksude mahaarvamist, koos peretoetustega:

(Eesti Statistikaamet defineerib leibkonda kui ühes eluruumis elavaid inimesi, kes jagavad toidu- ja
raharessursse)

... kuni 500 eurot

500 ... 1000 eurot

1000 ... 1500 eurot

1500 ... 2000 eurot

2000 ... 2500 eurot

2500 ... 3000 eurot

üle 3000 euro

ei oska öelda

13. Kuidas hindate oma pere/leibkonna majanduslikku toimetulekut?

väga raske on toime tulla

saame väiksemate raskustega hakkama

saame keskmiselt hakkama

saame hästi hakkama

saame väga hästi hakkama

ei oska öelda



14. Palun hinnake ligikaudselt, kui suure osa perekonna/leibkonna sissetulekust
toote/tõite Teie?
Arvestage sissetuleku hulka ka peretoetused, kui need laekuvad Teie arvele ja Teie kasutate seda raha
igapäevaseks majandamiseks.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ei oska öelda

kooselu on lõppenud

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

15. Kas Teie enda/perekonna sissetulekust jääb/jäi piisavalt vahendeid Teie isiklikuks
kasutamiseks, nt kosmeetika, hügieenitarbed, juuksur, garderoob, hobid, huvialad?

jah, alati

jah, enamasti

nii ja naa

enamasti mitte

üldse mitte

ei oska öelda



16. Kas Te sõltute oma partnerist materiaalselt?

üldse mitte

pigem ei

nii ja naa

pigem jah

täiesti

ei puutu minusse

ei oska öelda

17. Kes on/oli Teie pere elamispinna omanik?

mina olen omanik, minu lahusvara

see on minu ja partneri ühisvara

partner on omanik, tema lahusvara

see on üüripind

keegi muu (pereliige, sugulane)

ei oska öelda

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

18. Kas Teil on partneriga ühiseid finantskohustusi? (saate vajadusel märkida mitu

vastusevarianti)

pikaajaline eluasemelaen

lühema-ajaline eluasemelaen

autoliising

väiksemad järelmaksud

ei ole

ei oska öelda

Kahele järgnevale küsimusele palun vastata neil, kes on praegusel hetkel
kooselus/abielus.



19. Kui Teie partner teeniks piisavalt ja Teil ei oleks otsest vajadust töötada, kas Te:

eelistaksite töötada täiskoormusega

eelistaksite töötada osalise koormusega

loobuksite tööl käimisest ajutiselt

loobuksite tööl käimisest ja oleksite oma partneri ülalpeetav

ei puuduta mind

ei oska öelda

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

20. Kas oleksite suuteline vajadusel ilma partnerita majanduslikult toime tulema?
Siinkohal võtke arvesse ka seda, kas Teil on olemas tugivõrgustik, kes saaksid Teid vajadusel toetada.

jah, täiesti

enam-vähem

raskustega

oleks väga keeruline

ei käi minu kohta

ei oska öelda

Järgmine küsimus on naistele, kes on oma partnerist lahku läinud ja kellel on alaealised
lapsed. Teistel palun jätkata 22. küsimusega.

 sageli enamasti mõnikord harva üldse mitte ei oska öelda

Osaleb igapäevaelus

Osaleb tähtsamatel
üritustel, sündmustel

Panustab rahaliselt

Lapsel/lastel on isaga
lähedane kontakt

Kui soovite midagi olulist lisada, palun kirjutage lühidalt:

21. Palun märkige lahuselava vanema roll lapse/laste elus:

Järgnevad küsimused puudutavad Teie paarisuhet ja sellega seonduvat.



Muu, palun kirjutage:

22. Palun iseloomustage oma suhet partneriga, valides sobiv vastusevariant (saate
valida mitu) ja/või lisades omapoolse lisalahtrisse:

mu partner on mu hingesugulane

mu partner on mu parim sõber

mu partner on hea kaaslane eluteel

olen oma partneriga koos parema puudumise tõttu

olen oma partneriga koos olude tõttu

olen oma partneriga koos olude sunnil

ei oska öelda

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

23. Kas olete kunagi kahetsenud oma abielu/kooselu?

mitte kunagi

harva

mõnikord

sageli

ei oska öelda

Järgmine küsimus on ainult neile, kes on praegusel hetkel kooselus/abielus.

24. Kas olete kaalunud lahkuminekut oma partnerist?

mitte kunagi

vahel harva

mõnikord

sageli

lahkuminek on plaanis lähiajal

lahutusprotsess on käimas

ei oska öelda

Järgmine küsimus on ainult neile, kelle kooselu/abielu on praeguseks lahkuminekuga
lõppenud. Teistel palun jätkata 26. küsimusega.



25. Palun kirjutage, mis olid lahkumineku peamised põhjused Teie jaoks?

Järgnevalt esitan küsimused enamlevinud probleemide kohta, mis paarisuhet võivad
mõjutada.

Kui soovite midagi lisada, palun täpsustage:

26. Kas Teie partneril on esinenud tõsisemaid sõltuvusprobleeme, vaimse tervise
häireid, kroonilisi haigusi vmt, mis on mõjutanud Teie kooselu erinevaid aspekte?
(vajadusel saate märkida mitu vastusevarianti)

alkoholi liigtarvitamine

alkoholisõltuvus

narkomaania

hasartmängusõltuvus

meeleoluhäired (nt depressiivsus, ärevushäired jmt))

vaimse tervise häired (nt skisofreenia, psühhoos jmt)

puue

krooniline haigus

pika-ajaline töötus

ei ole esinenud

ei soovi vastata

ei oska öelda

27. Kui märkisite eelmises küsimuses, et partneri mingit laadi sõltuvus, haigus või häire
on Teie kooselu mõjutanud, palun kirjutage üldjoontes peamistest probleemidest:



28. Kas Teie partner on olnud truudusetu?

ei

üksikjuhtudel

mõnikord

sageli

ei soovi vastata

ei oska öelda

 mitte kunagi harva mõnikord sageli ei oska öelda

alandamine, solvamine,
naeruvääristamine,
mõnitamine,
ähvardamine

tõukamine, laksu
andmine, juustest
tirimine, löömine,
peksmine

sunnitud ja/või
vastumeelsed
seksuaalvahekorrad

kontroll ja piirangud
raha kasutamise osas

Kui soovite midagi olulist lisada, palun kirjutage:

29. Kas olete kogenud järgmisi negatiivseid ilminguid oma paarisuhtes? Palun märkige:

Kui soovite midagi lisada, palun kirjutage:

30. Mu partner üritab/üritas minu üle domineerida:

üldse mitte

vahel harva

mõnikord

sageli

ei oska öelda

Selles küsimusteplokis palun Teil anda oma hinnang järgnevatele väidetele naiste
ja meeste olukorra kohta Eestis.



 mitte kunagi harva mõnikord sageli ei oska öelda

Pere ja lapsed piiravad
meeste
karjäärivõimalusi

Pere ja lapsed piiravad
naiste karjäärivõimalusi

31. Mida arvate järgnevatest väidetest:

32. Kuidas Te üldiselt hindate naiste ja meeste positsiooni Eesti ühiskonnas?

naistel palju parem kui meestel

naistel pisut parem kui meestel

enam-vähem võrdsed

meestel pisut parem kui naistel

meestel palju parem kui naistel

ei oska öelda

 
üldse ei ole

nõus
pigem ei ole

nõus nii ja naa pigem nõus täiesti nõus ei oska öelda

Mehed peaksid
praegusest rohkem
osalema laste
hoidmises ja
kasvatamises

Suurema osa
kodutöödest peaks
tegema see partner,
kellel on teisega
võrreldes väiksem palk

Suurema sissetulekuga
partneril peaks olema
peres ka suurem
otsustusõigus

Partneri füüsiline
korralekutsumine on
mõnikord õigustatud

Naise jaoks on
majanduslik iseseisvus
sama oluline kui mehe
jaoks

Koduste tööde eest
peaks peamiselt
vastutama naine

Mees peaks olema pere
peamine toitja

33. Mida Te arvate järgnevatest väidetest Eesti kohta üldiselt?



Lõpetuseks palun vastata mõnedele küsimustele Teie enda kohta.

34. Vanus (aastates). Palun ärge jätke seda lahtrit täitmata!*

35. Palun märkige, kus Te elate:*

suuremas linnas (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve) või selle lähiümbruses

väiksemas linnas (Viljandi, Rakvere, Võru, Kuressaare, Valga, Jõhvi, Haapsalu)

väikelinnas (elanikke alla 10 000)

maapiirkonnas

väljaspool Eestit

36. Kodune keel (saate vajadusel märkida mitu varianti):*

eesti

vene

muu

37. Haridustase:*

põhiharidus

kutseharidus põhihariduse baasil

keskharidus

kutseharidus keskhariduse baasil

kõrgharidus

38. Sotsiaalne seisund (palun märkige vajadusel mitu vastusevarianti):

õpilane, üliõpilane

töötav

lapsehoolduspuhkusel

töövõimetuspensionär

pensionär

muu



Abielu kestus (aastates):

39. Palun märkige, kas olete praegusel hetkel abielus ja abielu kestus:

jah

ei

olen ametlikult abielus, kuid elan praeguseks abikaasast lahus

Kui märkisite 39. küsimuse vastuseks "jah", palun jätkake 42. küsimusega.

Kooselu kestus (aastates):

40. Palun märkige, kas olete praegusel hetkel kooselus ja kooselu kestus:

jah

ei

Kooselu/abielu kestus (aastates):

41. Kui Teie kooselu/abielu on praeguseks lõppenud, palun märkige, millal see lõppes ja
kui kaua kooselu/abielu kestis:

viimase 3 aasta jooksul

rohkem kui 3 aastat tagasi

42. Elukaaslase/abikaasa sugu:

mees

naine

43. Kas Teil on laps(i)?
Palun märkige siia ka oma partneri laps(ed), kui peate teda (neid) oma pere liikme(te)ks. Vajadusel

saate märkida mitu vastusevarianti.

jah, alaealine/alaealised laps(ed)

jah, täiskasvanud laps(ed)

ei

Järgnevatele, lapsi puudutavatele küsimustele palun vastata neil naistel, kelle peres on
lapsed.
Teistel palun jätkata 46. küsimusega.



Bioloogilisi lapsi:

Partneri lapsi:

Lapsendatud/hoolduspere
lapsi:

44. Palun kirjutage kõigi oma peres kasvavate kuni 18-aastaste (k.a) laste arv:

1. lapse vanus

2. lapse vanus

3. lapse vanus

4. lapse vanus

5. lapse vanus

6. lapse vanus

45. Palun märkige kõigi laste vanused täis-aastates, alustage noorimast.
Alla aastase lapse puhul märkige vanus komakohta kasutades (kui laps on näiteks 6-kuune, märkige
tema vanuseks 0,5)

46. Palun märkige, mitu täiskasvanut on veel Teie leibkonnas lisaks Teile endale?
(Eesti Statistikaamet defineerib leibkonda kui ühes eluruumis elavaid inimesi, kes jagavad toidu- ja
raharessursse)

47. Kui on midagi Teie jaoks olulist oma pereelus ja/või paarisuhtes, mida senised
küsimused ei puudutanud, palun kirjutage:

48. Kui soovite anda tagasisidet selle küsimustiku kohta ja/või veel millelegi olulisele
minu tähelepanu juhtida, palun kirjutage:



Olen Teile väga tänulik vastamise eest!

Palve osaleda jätku-intervjuudes:
Pärast andmete analüüsi soovin ajavahemikul veebruar - aprill 2019 silmast-silma
intervjueerida 6-8 vastajat, kes oleksid valmis pikemalt ja põhjalikumalt oma
paarisuhtest rääkima.

Kui oleksite valmis täielikku anonüümsust säilitades sellist intervjuud andma, palun
kirjutage oma telefoninumber ja/või e-maili aadress järgnevasse lahtrisse. Võimaluse
korral palun kasutage sellist meiliaadressi, mis ei sisaldaks Teie täisnime, aga mille
kaudu on võimalik Teiega ühendust saada.
Teil on igal ajahetkel õigus intervjuu andmise osas meelt muuta, kontaktandmete
jätmine ei ole Teie jaoks siduv.

Küsimuste korral palun kirjutage või helistage mulle: sirje.otstavel@gmail.com või
telefonil 5014672.

Täielik anonüümsus ja konfidentsiaalsus on tagatud.

49. Telefoninumber ja/või meiliaadress
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