TERVISE ARENGU INSTITUUT

KÜSIMUSTIK 2017
HEA ANKEEDILE VASTAJA!
Palun lugege küsimusi väga tähelepanelikult. Teie poolt antud täpsed vastused on väga olulised.
Palun tõmmake Teie jaoks kõige sobivama vastuse ees olevale numbrile ring ümber või kirjutage
vastus tühjaks jäetud kohale. Jälgige ka küsimuste juures olevaid juhiseid! Ankeedi tagumisel
küljel on selgitatud mõned mõisted, mida ankeedis kasutatakse ja mis aitavad Teil küsimustele
täpsemalt vastata.
NÄIDIS 1.



Märkige oma sugu.

mees 2 naine

NÄIDIS 2.
Mõned küsimused ankeedis on esitatud tabelitena. Siis märkige sobivaim vastus igale tabeli reale
eraldi ja ärge jätke vastamata ridu. Küsimuste juurde on märgitud “Märkige sobiv vastus igale
reale.”
Kes Te olete praegu? Märkige sobiv vastus igale reale.
jah

ei



2

B töötu, tööotsija

1



C lapsehoolduspuhkusel viibija

1



D kodune

1





2

A ettevõtja, palgatöötaja

E õpilane, üliõpilane

NÄIDIS 3.
Küsimuste juures, mis Teid ei puuduta, suunatakse Teid edasi järgmiste küsimuste juurde:
→ kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega A7.
Teie ankeedis olevaid andmeid kasutatakse AINULT üldistatud kujul.
Teie poolt antud vastuseid ei seostata Teie isikuga.
KÕIK TEIE ANTUD VASTUSED ON MEIE JAOKS VÄGA OLULISED.

A OSA
A1. Märkige oma sugu.

1 mees

2 naine

A2. Märkige oma vanus.

…………… aastane Märkige vastus täisarvuna.

A3. Märkige oma rahvus.

1 eestlane

2 venelane

3 muu (kirjutage) .................................

3 muu (kirjutage) ………………………

A4. Mis on Teie emakeel?
1

eesti keel

2

vene keel

3

muu (kirjutage) ............................................................................................................................

A5. Millises riigis Te olete viimase 12 kuu jooksul enamik ajast elanud?
1

Eesti → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega A7.

2

muu riik (kirjutage) ........................................................................................................................

A6. Mitu kuud Te olete viimase 12 kuu jooksul välismaal elanud?
1
2

12 kuud ehk kogu aja → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega A9.
.................. kuud

A6A. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul Eestit külastanud?
1

kord nädalas

2

kord üle kahe nädala

3

kord kuus

4

kord üle paari kuu

5

kord poole aasta jooksul

6

kord aastas

2

A7. Millises maakonnas Te elate enamik päevi nädalas?
Kui Te olete liikuva eluviisiga, siis palun märkige, mis maakonnas Te peamiselt elate.
1

Harjumaa

6

Läänemaa

11 Saaremaa

2

Hiiumaa

7

Lääne-Virumaa

12 Tartumaa

3

Ida-Virumaa

8

Põlvamaa

13 Valgamaa

4

Jõgevamaa

9

Pärnumaa

14 Viljandimaa

5

Järvamaa

10 Raplamaa

15 Võrumaa

A8. Kus Te elate enamik päevi nädalas?
Kui Te olete liikuva eluviisiga, siis palun märkige, kus Te peamiselt elate.
1

suuremas linnas: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve

2

mõnes muus linnas

3

suurema linna äärses külas, alevis või alevikus

4

maapiirkonnas külas, alevis või alevikus

A9. Milline on Teie kõrgeim lõpetatud haridustase? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

algharidus (lõpetatud 6. klass) või alla selle taseme

2

põhiharidus (lõpetatud 9. klass)

3

keskharidus (lõpetatud 12. klass)

4

keskeriharidus

5

kõrgharidus

A9A. Kui Teil on lisaks kutse- või eriharidus, siis milline see on (kõrgeim lõpetatud haridustase)?
Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

ei ole kutse- või eriharidust

2

põhi- + kutseharidus (lisaks põhiharidusele omandatud kutse)

3

põhi- + keskeriharidus (pärast põhiharidust omandatud keskeriõppeasutuses keskharidus ja eriala)

4

kesk- + kutseharidus (lisaks keskharidusele omandatud kutse)

5

kesk- + keskeriharidus (pärast keskharidust omandatud keskeriõppeasutuses lisaks eriala)

6

rakenduskõrg- või kutsekõrgharidus

7

muu (kirjutage) .............................................................................................................................
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B OSA
Järgmine osa käsitleb seksuaaleluga seotud küsimusi.
Need küsimused võivad Teile tunduda väga isiklikud, kuid me palume Teil siiski nendele vastata.
Teie ausad ja täpsed vastused on väga olulised. Uuring viiakse läbi erinevas vanuses ja erinevast
soost inimeste hulgas üle kogu Eesti. Meenutame, et uuring on konfidentsiaalne ning uuringu
tulemusi esitatakse ainult üldistatud kujul ja anonüümsetena.
B1. Kas Te olete elu jooksul olnud oraalvahekorras?
Oraalvahekord on oraalseks ehk suuseks.
1

jah

2

ei

B2. Kas Te olete elu jooksul olnud vaginaalses või anaalses vahekorras?
Vaginaalne vahekord on seksuaalvahekord tupe kaudu. Anaalne vahekord on
seksuaalvahekord päraku kaudu.
1

jah → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B4.

2

ei

B3. Kui Te ei ole olnud seksuaalvahekorras, siis mis võib olla selle põhjuseks?
Seksuaalvahekorra all me mõtleme vaginaal- või anaalvahekorda ehk vahekorda tupe või
päraku kaudu.
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

ei ole leidnud õiget inimest

2

olen suhtes, kuid ootan õiget aega

3

ei soovi nakatuda seksuaalsel teel levivatesse nakkustesse (suguhaigustesse)

4

usulised ja moraalsed tõekspidamised

5

muu põhjus (kirjutage) ..................................................................................................................
Kui Te ei ole elu jooksul olnud seksuaalvahekorras, palun jätkake küsimusega B73.

B4. Kui vana Te olite oma esimese seksuaalvahekorra ajal?
Seksuaalvahekorra all mõtleme vaginaal- või anaalvahekorda ehk vahekorda tupe või päraku
kaudu.
1

………….. aastane

2

ei mäleta täpselt, kuid umbes ......................... aastane

4

B5. Kui vana oli Teie partner, kellega Te olite esimest korda seksuaalvahekorras?
1

………….. aastane

2

ei mäleta täpselt, kuid umbes ........................ aastane

3

ei tea

B6. Märkige oma esimese seksuaalpartneri sugu.
1

mees

2

naine

3

muu (kirjutage) ..............................................................................................................

B7. Kas kondoom oli kasutuses, kui Te olite esimest korda seksuaalvahekorras?
1

jah

2

ei

3

ei mäleta

B8. Mitme partneriga Te olete elu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
Sellele küsimusele vastates palun meenutage kõiki, kellega Te olete kogu elu jooksul
seksuaalvahekorras olnud. Isegi kui olite vahekorras ainult ühel korral, mõned korrad või oli
tegemist Teie püsipartneriga/abikaasaga. Märkige võimalikult täpne arv.
Kokku .................... partneriga

B8A. Mis kirjeldab kõige paremini seda, kuidas Te vastasite partneri arvuga seotud
küsimusele (B8)? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

ma lihtsalt tean arvu

2

ma mäletan igat partnerit ning ma loendasin nad kokku

3

ma ütlesin hinnangulise arvu

4

ma mäletan mõnda partnerit ja lisasin ülejäänute osas hinnangulise arvu

5

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

B9. Millisest soost partneritega Te olete elu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
1

ainult naistega

2

ainult meestega

3

nii naiste kui meestega

4

muu (kirjutage) ............................................................................................................................
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B10. Kas Te elate praegu oma püsipartneriga koos?
Püsipartner on abikaasa või elukaaslane, tüdruk- või poiss-sõber ehk partner, kellega Teid ei
seo ainult seks.
1

jah

2

ei

B11. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras?
1

jah → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B13.

2

ei

B12. Kui Te ei ole olnud viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras, siis mis võivad olla selle
põhjused? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

ei ole leidnud õiget inimest

2

olen suhtes, kuid ootan õiget aega

3

ei ole seksuaalpartnerit

4

tervisega seotud põhjused

5

vähene huvi seksi vastu

6

ei soovi nakatuda seksuaalsel teel levivatesse nakkustesse (suguhaigustesse)

7

usulised ja moraalsed tõekspidamised

8

muu põhjus (kirjutage) .................................................................................................................
Kui Te ei ole viimase 12 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras, palun jätkake küsimusega B32.

B13. Mitme partneriga Te olete viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
Sellele küsimusele vastates palume meenutada kõiki, kellega Te olete viimase 12 kuu
jooksul seksuaalvahekorras olnud. Isegi kui olite vahekorras ainult ühel korral, mõned korrad
või oli tegemist Teie püsipartneriga/abikaasaga. Märkige võimalikult täpne arv.
Kokku ................. partneriga

B14. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras püsipartneriga?
Püsipartner on abikaasa või elukaaslane, tüdruk- või poiss-sõber ehk partner, kellega Teid ei
seo ainult seks.
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B22.
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B15. Millisest soost püsipartneritega Te olete viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
1

ainult naistega

2

ainult meestega

3

nii naiste kui meestega

4

muu (kirjutage) .........................................................................................................

B16. Mitme püsipartneriga Te olete viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
Kokku ............... püsipartneriga

B17. Kui sageli oli kondoom kasutuses viimase 12 kuu jooksul, kui olite
seksuaalvahekorras püsipartneriga?
1

iga kord

2

enamikel kordadel

3

umbes pooltel kordadel

4

mõnel korral

5

mitte kordagi

B18A. Mitme püsipartneriga Te olite viimase 12 kuu jooksul vaginaalses vahekorras?
Kokku .............. püsipartneriga

B18B. Neist mitme püsipartneriga Te olite vaginaalses vahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku .............. püsipartneriga

B19A. Mitme püsipartneriga Te olite viimase 12 kuu jooksul anaalses vahekorras?
Kokku .............. püsipartneriga

B19B. Neist mitme püsipartneriga Te olite anaalses vahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku .............. püsipartneriga
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B20. Kas kondoom oli kasutuses viimasel korral, kui olite seksuaalvahekorras püsipartneriga?
1

jah → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B22.

2

ei

B21. Millistel põhjustel jäi kondoom kasutamata, kui olite viimasel korral seksuaalvahekorras
püsipartneriga? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

planeerime rasedust / mina või minu partner on juba rase

2

mul on kindel partner ja meil on vastastikune usaldus

3

partner ei soovinud kondoomi kasutada

4

ma ei mõtelnud kondoomi peale

5

ma ei usu, et mu partneril on HIV või muu seksuaalsel teel leviv nakkus

6

ma ei julgenud partneriga kondoomi kasutamisest rääkida

7

me kasutasime katkestatud seksuaalvahekorda (mees ei lase spermat tuppe)

8

me kasutasime muid rasestumisvastaseid vahendeid

9

muu põhjus (kirjutage) ……………………………………………………………………....................

B22. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud seksuaalvahekorras juhupartneriga?
Juhupartner on inimene, kellega olete seksinud vaid ühe korra või mitmel korral, kuid kes ei
ole Teie püsipartner (nt üheöösuhted, anonüümsed ja juhusuhted, seksikaaslased).
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B30.

B23. Millisest soost juhupartneritega Te olete viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
1

ainult naistega

2

ainult meestega

3

nii naiste kui meestega

4

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

B24. Mitme juhupartneriga Te olete viimase 12 kuu jooksul seksuaalvahekorras olnud?
Kokku .............. juhupartneriga
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B25. Kui sageli oli kondoom kasutuses viimase 12 kuu jooksul, kui olite seksuaalvahekorras
juhupartneriga?
1

iga kord

2

enamikel kordadel

3

umbes pooltel kordadel

4

mõnel korral

5

mitte kordagi

B26A. Mitme juhupartneriga Te olite viimase 12 kuu jooksul vaginaalses vahekorras?
Kokku .............. juhupartneriga

B26B. Neist mitme juhupartneriga Te olite vaginaalses vahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku .............. juhupartneriga

B27A. Mitme juhupartneriga Te olite viimase 12 kuu jooksul anaalses vahekorras?
Kokku .............. juhupartneriga

B27B. Neist mitme juhupartneriga Te olite anaalses vahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku .............. juhupartneriga

B28. Kas kondoom oli kasutuses viimasel korral, kui olite seksuaalvahekorras juhupartneriga?
1

jah → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B30.

2

ei
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B29. Millistel põhjustel jäi kondoom kasutamata, kui olite viimasel korral seksuaalvahekorras
juhupartneriga? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

mina ei soovinud kondoomi kasutada

2

minu partner ei soovinud kondoomi kasutada

3

ma ei julgenud partneriga kondoomi kasutamisest rääkida

4

ma ei usu, et mu partneril on HIV või muu seksuaalsel teel leviv nakkus

5

kummalgi ei olnud kondoomi kaasas

6

meil ei olnud raha kondoomi ostmiseks

7

me kasutasime katkestatud seksuaalvahekorda (mees ei lase spermat tuppe)

8

ma kasutasin muid rasestumisvastaseid vahendeid

9

kondoom vähendab mõnutunnet

10 kondoomi pealepanemine vahekorra ajal on tülikas
11 ma ei mõtelnud kondoomi peale
12 muu põhjus (kirjutage) ……………………………………………………………………....................

Järgnevale kahele küsimusele vastates mõelge kõikidele partneritele,
kellega Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud vaginaalses või anaalses vahekorras.

B30. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud ILMA KONDOOMITA seksuaalvahekorras
partneriga, kelle kohta Te ei teadnud, kas ta on nakatunud HIVi või mitte?
1

jah

2

ei

B31. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul olnud ILMA KONDOOMITA seksuaalvahekorras
partneriga, kes oli nakatunud HIVi?
1

jah

2

ei

3

ei oska öelda
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Järgmised küsimused on Teie kõige viimase seksuaalvahekorra ja seksuaalpartneri kohta.
Ükskõik, kas olite selle partneriga vahekorras esimest korda, kas ta oli juhu- või püsipartner,
elukaaslane või abikaasa. Kuigi Te vastasite juba varem erinevatele küsimustele seoses juhu- või
püsipartneriga ning mõned küsimused tunduvad Teile korduvat, palume siiski vastata kindlasti ka
järgmistele küsimustele.
B32. Millal Te olite viimast korda seksuaalvahekorras?
1

viimase 4 nädala jooksul

2

1–3 kuud tagasi

3

4–12 kuud tagasi

4

1–5 aastat tagasi

5

5–10 aastat tagasi

6

rohkem kui 10 aastat tagasi

B33. Kes oli Teie viimane seksuaalpartner?
1

püsipartner

2

juhupartner

3

partner, kellele Teie maksite seksi eest rahas või muul viisil

4

partner, kes maksis Teile seksi eest rahas või muul viisil

5

muu (kirjutage) ..............................................................................................................................

B34. Millisest soost oli Teie viimane seksuaalpartner?
1

mees

2

naine

3

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

B35. Kui vana oli Teie seksuaalpartner viimase vahekorra ajal?
1

………….. aastane

2

ei mäleta täpselt, kuid umbes ............... aastane

3

ei tea

B36. Kas Te olite viimase seksuaalvahekorra käigus vaginaalses vahekorras?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B40.

11

B37. Kas selle vaginaalse vahekorra ajal oli kondoom kasutuses?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B40.

B38. Kas kondoom oli kasutuses kogu vaginaalse vahekorra ajal?
1

jah

2

ei

B39. Miks Te kasutasite viimase vaginaalse vahekorra ajal kondoomi?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

rasestumise vältimiseks

2

HIVi või muude seksuaalsel teel levivate nakkuste vältimiseks

3

ei soovi HIVi või muid seksuaalsel teel levivaid nakkuseid edasi levitada

4

muul põhjusel (kirjutage) .............................................................................................................

B40. Kas Te olite viimase seksuaalvahekorra käigus anaalses vahekorras?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B44.

B41. Kas selle anaalse vahekorra ajal oli kondoom kasutuses?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B44.

B42. Kas kondoom oli kasutuses kogu anaalse vahekorra ajal?
1

jah

2

ei

B43. Miks Te kasutasite viimase anaalse vahekorra ajal kondoomi?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

HIVi või muude seksuaalsel teel levivate nakkuste vältimiseks

2

ei soovi HIVi või muid seksuaalsel teel levivaid nakkuseid edasi levitada

3

muul põhjusel (kirjutage) ..............................................................................................................

12

B44. Kas Te olite viimase seksuaalvahekorra käigus oraalses vahekorras?
1

jah

2

ei

B45. Kas Te tarvitasite enne viimast seksuaalvahekorda alkoholi või narkootikume?
1

jah, ainult alkoholi

2

jah, ainult narkootikume (nt kanep, amfetamiin)

3

jah, nii alkoholi kui narkootikume (nt kanep, amfetamiin)

4

ei, mitte kumbagi neist

B46. Kas Teile teadaolevalt on Teie viimane seksuaalpartner süstinud elu jooksul
narkootikume?
1

kindlasti ei ole süstinud

2

pigem ei ole

3

pigem on

4

kindlasti on süstinud

5

ei tea

B47. Kas Te teadsite oma viimase seksuaalpartneri kohta, kas ta oli Teie viimase
seksuaalvahekorra ajal nakatunud HIVi või mitte?
1

jah, ta ei olnud nakatunud HIVi

2

jah, ta oli nakatunud HIVi

3

ei teadnud ja ma ei mõelnud sellele

B48. Kui pikalt Te olete olnud seksuaalsuhetes oma viimase seksuaalpartneriga?
Palun meenutage võimalikult täpselt.
1

see oli vaid „ühe öö suhe“ → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B52.

2

...............päeva ............... kuud ...............aastat

3

muu (kirjutage) ...........................................................................................................................

B49. Kas kondoom oli kasutuses, kui olite esimest korda selle partneriga seksuaalvahekorras?
1

jah

2

ei

3

ei mäleta
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B50. Kas Teile teadaolevalt on Teie viimasel seksuaalpartneril olnud Teiega seksuaalsuhete
ajal teiste inimestega seksuaalsuhteid (nt partner petnud, kõrvalsuhted)?
1

kindlasti ei ole olnud seksuaalsuhteid teiste inimestega

2

pigem ei ole

3

pigem on

4

kindlasti on olnud seksuaalsuhteid teiste inimestega

5

ei tea

B51. Kas Teie ise olete olnud ajal, mil on kestnud seksuaalsuhted Teie viimase
seksuaalpartneriga, seksuaalsuhetes teiste inimestega?
1

ei ole olnud

2

jah, juhupartneritega

3

jah, püsipartneritega

4

jah, nii juhu- kui püsipartneritega

Täname, et vastasite viimase partneriga seotud küsimustele.
Mõned järgmised küsimused on seksuaalpartnerite kohta välisriigi külastuse ajal.
B52. Kas Te olete viimase 5 aasta jooksul reisinud välismaal ükskõik millisel põhjusel (nt
puhkus, tööalane reis jmt)?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B56.

B53. Kas Te olete viimase 5 aasta jooksul olnud välismaal seksuaalvahekorras inimesega,
kellega kohtusite seal esimest korda?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B56.

B54A. Mitme inimesega, kellega Te kohtusite välismaal viimase 5 aasta jooksul esimest
korda, olite seksuaalvahekorras?
Kokku ................ inimesega

B54B. Neist mitme inimesega olite seksuaalvahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku ................ inimesega
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B55. Millistest riikidest need inimesed pärit olid? NB! Me ei mõtle siin riiki, kus Teie
kohtusite, vaid nende päritoluriiki. Märkige vajadusel mitu vastust.
1

Eesti (aga esimest korda olite vahekorras välismaal)

2

Venemaa

3

Ukraina

4

Euroopa riigid

5

Austraalia, Uus-Meremaa, Põhja-Ameerika (USA ja Kanada)

6

Lõuna- ja Kesk-Ameerika (sh ka Mehhiko), Kariibi mere riigid

7

Kesk-Aasia riigid (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan)

8

muud Aasia riigid (sh ka Hiina, India, Pakistan, Bangladesh, Tai, Malaisia jm)

9

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid

10 Aafrika riigid (v.a Põhja-Aafrika riigid)
11 teised riigid (kirjutage) ..................................................................................................................
12 ei tea, millisest regioonist või riigist

Järgmised küsimused on seksuaalpartnerite kohta, kellega Te olite seksuaalvahekorras Eestis,
kuid kes tavaliselt elavad mujal riikides.
B56. Kas Te olete viimase 5 aasta jooksul olnud Eestis seksuaalvahekorras inimesega,
kellega Te kohtusite siin esimest korda, kuid kes elab tavaliselt välismaal?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B59.

B57A. Mitme inimesega, kellega Te viimase 5 aasta jooksul kohtusite Eestis esimest korda,
kuid kes tavaliselt elab välismaal, olite seksuaalvahekorras?
Kokku ................ inimesega

B57B. Neist mitme inimesega olite seksuaalvahekorras ILMA KONDOOMITA?
Kokku ................ inimesega
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B58. Millistest riikidest need inimesed pärit olid? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

Venemaa

2

Ukraina

3

Euroopa riigid

4

Austraalia, Uus-Meremaa, Põhja-Ameerika (USA ja Kanada)

5

Lõuna- ja Kesk-Ameerika (sh ka Mehhiko), Kariibi mere riigid

6

Kesk-Aasia riigid (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan)

7

muud Aasia riigid (sh ka Hiina, India, Pakistan, Bangladesh, Tai, Malaisia jm)

8

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid

9

Aafrika riigid (v.a Põhja-Aafrika riigid)

10 teised riigid (kirjutage) .........................................................................................................
11 ei tea, millisest regioonist või riigist

Järgmised küsimused on seksuaalpartnerite kohta, kellele Teie maksite seksi eest rahas või muul
viisil. Need on partnerid, kellega Teil puudus emotsionaalne side ning suhte eesmärgiks oli ainult seks.
B59. Kas Te olete elu jooksul olnud seksuaalvahekorras partneriga, kellele Teie maksite
seksi eest rahas või muul viisil (nt andsite narkootikume, riideid jmt)?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B67.

B60. Millal oli viimane kord, kui Te maksite seksi eest rahas või muul viisil (nt andsite
narkootikume, riideid jmt)?
1

viimase 4 nädala jooksul

2

1–3 kuud tagasi

3

4–12 kuud tagasi

4

1–5 aastat tagasi

5

5–10 aastat tagasi

6

rohkem kui 10 aastat tagasi

B61. Millisest soost on olnud inimesed, kellele Teie olete maksnud seksi eest rahas või
muul viisil?
1

ainult naised

2

ainult mehed

3

nii naised kui mehed

4

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

16

B62. Mitmele inimesele Te olete maksnud seksi eest rahas või muul viisil?
Elu jooksul kokku ................. inimesele, neist viimase 12 kuu jooksul ................ inimesele.

B63. Kui sageli oli kondoom kasutuses viimase 12 kuu jooksul, kui olite seksuaalvahekorras
partneriga, kellele Teie maksite seksi eest rahas või muul viisil?
1

ma ei olnud viimase 12 kuu jooksul vahekorras sellise partneriga

2

iga kord

3

enamikel kordadel

4

umbes pooltel kordadel

5

mõnel korral

6

mitte kordagi

B64. Kas kondoom oli kasutuses viimasel korral, kui olite seksuaalvahekorras partneriga,
kellele Teie maksite seksi eest rahas või muul viisil?
1

jah

2

ei

B65. Kas Te olete elu jooksul maksnud seksi eest rahas või muul viisil välismaal viibimise ajal?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B67.

B66. Millises riigis viibimise ajal Te olete seksi eest maksnud rahas või muul viisil?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

Venemaa

2

Ukraina

3

Euroopa riigid

4

Austraalia, Uus-Meremaa, Põhja-Ameerika (USA ja Kanada)

5

Lõuna- ja Kesk-Ameerika (sh ka Mehhiko), Kariibi mere riigid

6

Kesk-Aasia riigid (Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan)

7

muud Aasia riigid (sh ka Hiina, India, Pakistan, Bangladesh, Tai, Malaisia jm)

8

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riigid

9

Aafrika riigid (v.a Põhja-Aafrika riigid)

10 teised riigid (kirjutage) ..................................................................................................................
11 ei tea, millises regioonis või riigis
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B67. Kas Te olete elu jooksul olnud seksuaalvahekorras partneriga, kes andis Teile seksi
eest raha või asju? Need on partnerid, kellega Teil puudus emotsionaalne side ning suhte
eesmärgiks oli ainult seks.
1

jah

2

ei

B68. Kas Te olete elu jooksul olnud seksuaalvahekorras partneriga, kelle kohta Te teate, et
ta süstib või on kunagi süstinud narkootikume?
1

jah

2

ei

B69. Kas Te olete elu jooksul olnud seksuaalvahekorras korraga rohkem kui ühe partneriga
(grupiseks)?
1

ei, seda ei ole kunagi juhtunud → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B73

2
3

ei, seda ei ole kunagi juhtunud, kuid ma olen sellest fantaseerinud → kui valisite selle vastuse,
jätkake küsimusega B73
jah, viimase 12 kuu jooksul

4

jah, varem

5

jah, nii viimase 12 kuu jooksul kui ka varem

B70. Mitu korda Te olete elu jooksul osalenud grupiseksis?
...................... korda

B71. Mitu inimest osales viimasel korral grupiseksis (palun arvestage ka iseennast)?
..................... inimest

B72. Millisest soost inimesed osalesid viimasel korral grupiseksis?
1

ainult naised

2

ainult mehed

3

nii naised kui mehed

4

muu (kirjutage) .............................................................................................................................
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B73. Kas Te olete elu jooksul otsinud seksuaalpartnerit interneti teel või mobiiliäpiga?
1

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega B75.

2

jah, otsisin juhupartnerit

3

jah, otsisin püsipartnerit (abikaasat/elukaaslast)

B74. Kas Te olete kunagi olnud seksuaalvahekorras partneriga, kellega tutvusite interneti
teel või mobiiliäpi vahendusel?
1

ei

2

jah, olin vahekorras juhupartneriga

3

jah, leidsin püsipartneri (abikaasa/elukaaslase)

B75. Kelle suhtes Te tunnete seksuaalset külgetõmmet? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

ainult naiste suhtes

2

ainult meeste suhtes

3

võrdselt naiste ja meeste suhtes

4

peamiselt naiste, vahel meeste suhtes

5

peamiselt meeste, vahel naiste suhtes

6

muu (kirjutage) ............................................................................................................................

B76. Kuivõrd Te olete käesoleval ajal oma seksuaaleluga rahul?
1

väga rahul → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C1.

2

pigem rahul → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C1.

3

pigem ei ole rahul

4

üldse ei ole rahul
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B77. Miks Te ei ole oma seksuaaleluga rahul? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

ma ei ole kunagi seksuaalvahekorras olnud

2

viimasest seksuaalvahekorrast on möödas kaua aega

3

mul on liiga palju seksuaalpartnereid

4

mul on liiga vähe seksuaalpartnereid

5

tahaksin oma olemasoleva(te) seksuaalpartneri(te)ga rohkem seksida

6

tahaksin püsisuhet

7

mul on oma püsisuhtes probleemid

8

ma ei ole seksis piisavalt enesekindel

9

seksuaalhäired (nt erektsioonihäired, valulik vahekord)

10 minu terviseprobleemid segavad seksimist
11 minu seksuaalpartneri terviseprobleemid segavad seksimist
12 muud probleemid (kirjutage) ........................................................................................................

C OSA
C1. Kas Te tunnete või teate mõnda inimest, kellel on HIV või AIDS?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

jah, sugulaste ja sõprade seas

2

jah, tuttavate seas

3

kahtlustan, kuid ei tea täpselt

4

ei

5

ei oska öelda

6

ei soovi vastata

C2. Kuivõrd tõenäoliseks Te peate, et .........
Märkige sobiv vastus igale reale.

A
B
C
D

Te olete praegu
nakatunud HIVi?
Te võite oma elu
jooksul nakatuda
HIVi?
Teie seksuaalpartner
võib nakatuda HIVi?
tegevused, mida Te
olete teinud, on
suurendanud Teie
võimalust nakatuda
HIVi?

väga
ebatõenäoline

ebatõenäoline

nii ja naa

tõenäoline

väga
tõenäoline

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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C3. Kas Te olete elu jooksul teinud HIV-testi (lasknud end uurida HIV-nakkuse suhtes)?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

ei, mitte kunagi → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C11.

2

jah, olen käinud doonorina verd loovutamas

3

jah, raseduse ajal (naised)

4

jah, olen testinud muul põhjusel (mitte doonorina ega rasedana)

5

ei mäleta/ei tea

C4. Mitu korda Te olete elu jooksul HIV-testi teinud?
Palun arvestage sisse kõik testimised, ka raseduse ja doonorlusega seotud testimine.
1

üks kord

2

2–5 korda

3

6–10 korda

4

rohkem kui 10 korda

C5. Millal tehti Teile esimest korda HIV-test?
1

viimase 12 kuu jooksul

2

1–2 aastat tagasi

3

3–5 aastat tagasi

4

rohkem kui 5 aastat tagasi

5

ei mäleta

C6. Millal tehti Teile viimati HIV-test?
1

viimase 12 kuu jooksul

2

1–2 aastat tagasi

3

rohkem kui 2 aastat tagasi

4

ei mäleta

C7. Kus tehti Teile viimati HIV-test? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

HIV nõustamis- ja testimiskabinetis (endises anonüümses AIDSi kabinetis)

2

perearsti juures

3

eriarsti juures polikliinikus või haiglas
(kirjutage arsti eriala või osakond) ...............................................................................................

4

verekeskuses

5

noorte nõustamiskeskuses

6

testimistelgis või klubis/baaris/saunas

7

muu (kirjutage) ……………………………………...........................................................................
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C8. Milline oli Teie viimase HIV-testi tulemus? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

negatiivne (ei ole nakatunud HIVi) → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C11.

2

positiivne (olen nakatunud HIVi) → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C9.

3

muu (kirjutage) …………………………………..............................................................................

4

ma ei saanud tulemust teada

C8A. Juhul kui Te ei saanud tulemust teada, palun põhjendage, miks Te ei saanud seda teada?
1

ma unustasin vastusele järele minna

2

mõtlesin ümber ja ei soovinud teada

3

hakkasin kartma

4

muu põhjus (kirjutage) …………………………………...................................................................

Järgmised 2 küsimust on neile, kes on HIV-positiivsed (st nakatunud HIVi).
Kui Teie ei ole nakatunud HIVi, siis jätkake palun küsimusega C11.
C9. Kuidas Te võisite kõige tõenäolisemalt HIVi nakatuda? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

seksuaalvahekord HIVi nakatunud mehega

2

seksuaalvahekord HIVi nakatunud naisega

3

narkootikumide süstimisel süstimisvarustusega, mida keegi teine oli enne kasutanud

4

muu (kirjutage) …………………....................................................................................................

C10. Millal diagnoositi Teil esimest korda HIV? Märkige aastaarv.
........................... aastal
C11. Kas Teil on tulnud ette olukordi, kui olete soovinud teha HIV-testi, kuid see on jäänud
mingil põhjusel tegemata? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

mul ei ole vaja testi teha

2

test ei ole jäänud tegemata → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C14.

3

jah → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C13.
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C12. Miks Teil ei ole vaja teha HIV-testi? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

mul ei ole riski HIVi nakatuda

2

ma tean oma partnerite HIV-staatust

3

ma ei ole kunagi olnud kaitsmata seksuaalvahekorras

4

mul ei ole kunagi olnud juhupartnerit

5

HIV ei ole Eestis nii laialt levinud

6

ma usaldan oma partnerit/partnereid

7

muu (kirjutage) .............................................................................................................................
Kui vastasite küsimusele C12, siis jätkake palun küsimusega C14.

C13. Millistel põhjustel on HIV-test jäänud tegemata? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

ma ei tea, kus on võimalik HIV-testi teha

2

mul ei ole testimiseks raha

3

mulle ei sobi HIV-testimise kabinettide lahtiolekuajad

4

testimisvõimalus asub minu jaoks liiga kaugel

5

kardan, et teised saavad teada minu testimas käimisest

6

mul ei ole aega olnud

7

kardan veenivere võtmist

8

kardan teada saada testi tulemust

9

kardan, et mul võib olla tõsine haigus

10 muu põhjus (kirjutage) …………………………………...................................................................

C14. Kas Te olete elu jooksul külastanud mõnda HIV-kiirtestimise üritust?
1

jah

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C16.

C15. Kas Te olete nendel üritustel teinud HIV-testi?
1

jah, tulemus osutus negatiivseks (ei ole nakatunud HIVi)

2

jah, tulemus osutus positiivseks (olen nakatunud HIVi)

3

ei

C15A. Juhul kui Teie kiirtest osutus positiivseks, kas pöördusite kuhugi (nt mõne arsti
poole), et oma testi tulemusele kinnitust saada?
1

jah

2

ei
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C16. Kas Te olete elu jooksul lasknud end testida suguhaiguste suhtes, v.a HIV (nt süüfilis,
gonorröa, klamüdioos, trihhomoniaas)?
1

ei, mitte kunagi → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega C18.

2

jah, viimase 12 kuu jooksul

3

jah, 1–2 aastat tagasi

4

jah, rohkem kui 2 aastat tagasi

5

ei mäleta

C17. Kas Teil on elu jooksul diagnoositud mõni järgmistest suguhaigustest?
Märkige sobiv vastus igale reale.

A
B
C
D
E
F

ei

jah,
viimase 12
kuu jooksul

jah,
varem

jah,
nii viimase
12 kuu
jooksul kui
ka varem

ei tea

süüfilis

1

2

3

4

5

gonorröa

1

2

3

4

5

trihhomoniaas

1

2

3

4

5

klamüdioos

1

2

3

4

5

anaal- või
genitaalherpes

1

2

3

4

5

genitaaltüükad

1

2

3

4

5

C18. Kas Teid on vaktsineeritud B-hepatiidi vastu? Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

ei, mul on loomulik immuunsus (sest olen selle varem läbi põdenud)

2

ei ning ma ei tea, kas olen immuunne

3

jah, ma olen läbinud vaktsineerimise (kõik kolm süsti)

4

jah, kuid ma ei ole saanud kõiki kolme süsti

5

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

6

ei tea
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C19. Kokkupuutejärgne profülaktika kujutab endast kuu aega kestvat HIVi-vastaste ravimite
kuuri, millega püütakse peatada HI-viirusega nakatumist pärast kokkupuudet
viirusega. Kas Te olete saanud HIVi kokkupuutejärgset profülaktikat?
Märkige üks kõige sobivam vastus.
1

ei ole sellest midagi kuulnud → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega D1.

2

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega D1.

3

jah, olen saanud ainult pärast tööalast kokkupuutejuhtumit

4

jah, olen saanud muul põhjusel kui tööalasel

5

jah, olen saanud nii pärast tööalast kokkupuutejuhtumit kui ka muul põhjusel

C20. Loetlege kõik riigid, kus Te olete saanud HIVi kokkupuutejärgset profülaktikat.

.............................................................................................................................................................

D OSA
D1. Kuidas Te hindate oma tervist käesoleval ajal?
1

väga hea

2

hea

3

ei hea ega halb

4

halb

5

väga halb

D2. Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem, mille tõttu Teie igapäevased
tegevused on piiratud?
1

jah

2

ei

D3. Mil määral on mõni terviseprobleem viimase 12 kuu jooksul Teie tavalisi
igapäevategevusi piiranud?
1

oluliselt piiranud

2

piiranud, aga mitte oluliselt

3

ei ole üldse piiranud
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D4. Kas Teil on ravikindlustus?
1

jah

2

ei

3

ei tea

D5. Kas Te olete doonorina verd loovutanud?
1

ei

2

jah, viimase 12 kuu jooksul

3

jah, 1–2 aastat tagasi

4

jah, 3–5 aastat tagasi

5

jah, rohkem kui 5 aastat tagasi

D6. Millal Te külastasite viimati oma perearsti (või tema asendajat)?
1

ei ole kunagi külastanud

2

viimase 12 kuu jooksul

3

1–2 aastat tagasi

4

rohkem kui 2 aastat tagasi

D7. Kas mõni järgmistest arstidest on Teile kunagi soovitanud HIV-testi?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

perearst

2

eriarst (kirjutage arsti eriala) .........................................................................................................

3

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

4

ükski arst ei ole kunagi soovitanud

D8. Järgnevad küsimused puudutavad Teie enesetunnet. Kui tihti Te viimase 4 nädala jooksul ......?
Lugege vastusevariante tähelepanelikult ja märkige sobiv vastus igale reale.
pidevalt
1
1

2

3

4

5

6

C

olite väga närviline
olite nii suures masenduses, et
miski ei suutnud Teid lohutada
olite rahulik

enamik
ajast
2

1

2

3

4

5

6

D

olite rõhutud ja kurb

1

2

3

4

5

6

E

olite õnnelik

1

2

3

4

5

6

A
B
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sageli

vahel

harva

3

4

5

üldse
mitte
6

D9. Seksuaaltervis on seksuaalsusega seotud kehaline, emotsionaalne, vaimne ja
sotsiaalne heaolu seisund. Seksuaaltervis ei ole seotud mitte üksnes haiguse, puude
või häirega. Kuidas Teie hindate oma seksuaaltervist käesoleval ajal?
1

väga hea

2

hea

3

ei hea ega halb

4

halb

5

väga halb

D10. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul pöördunud arsti, spetsialisti või mõne muu
inimese poole seksuaaltervisega seotud küsimustes abi või nõu saamiseks?
1

jah

2

ei

D11. Kas Te olete elu jooksul suitsetanud?
1

ei

2

jah, käesoleval ajal iga päev

3

jah, käesoleval ajal juhuslikult

4

jah, varem suitsetasin

D12. Kui sageli Te tarvitasite viimase 12 kuu jooksul alkoholi sisaldavaid jooke?
1

mitte kunagi → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega D15.

2

umbes kord kuus või harvem

3

2–4 korda kuus

4

2–3 korda nädalas

5

4 korda nädalas või rohkem

D13. Mitu ühikut Te viimase 12 kuu jooksul tavaliselt korraga alkoholi jõite?
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1

1–2 ühikut

2

3–4 ühikut

3

5–6 ühikut

4

7–9 ühikut

5

10 ja rohkem ühikut

D14. Kui sageli Te olete viimase 12 kuu jooksul joonud korraga 6 või rohkem ühikut alkoholi?
1

mitte kordagi

2

harvem kui kord kuus

3

kord kuus

4

kord nädalas

5

iga päev või peaaegu iga päev

D15. Kas Te olete oma elu jooksul proovinud või tarvitanud narkootikume
(nt kanep, amfetamiin)? Narkootikumide tähendust vt MÕISTETE LEHT.
1

ei ole kordagi → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega E1.

2

jah, ühel-kahel korral

3

jah, rohkem kui kahel korral

D16. Millal Te viimati tarvitasite narkootikume (nt kanep, amfetamiin)?
1

viimase 4 nädala jooksul

2

1–3 kuud tagasi

3

4–12 kuud tagasi

4

1–5 aastat tagasi

5

5–10 aastat tagasi

6

rohkem kui 10 aastat tagasi

D17. Millist narkootikumi Te viimasel korral tarvitasite (ükskõik millisel viisil)?
Märkige vajadusel mitu vastust.
1

kanepitooted (marihuaana, hašiš, ganja, õis, rohi, anaša)

2

amfetamiin, metamfetamiin (kiirus, speed)

3

ecstasy (komm)

4

rahustid, uinutid ilma arsti korralduseta

5

kokaiin, crack (koka, Charlie, triip)

6

MAK (oopiumi (mooni) segud, poppy, kuknar, hanka)

7

fentanüül (valge hiinlane, valge pärslane, afgaanlane)

8

GHB/GBL (korgijook, geebekas, geps)

9

heroiin

10 liimid, lahusti
11 muu (kirjutage) .............................................................................................................................
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D18. Kui sageli Te tarvitasite narkootikume viimase 4 nädala jooksul?
1

mitte kordagi

2

harvem kui 1 kord nädalas

3

kord nädalas

4

mitu korda nädalas

5

iga päev

D19. Kas Te olete oma elu jooksul süstinud narkootikume?
1

ei → kui valisite selle vastuse, jätkake küsimusega E1.

2

jah

20. Millal Te viimati süstisite narkootikume?
1

viimase 4 nädala jooksul

2

1–3 kuud tagasi

3

4–12 kuud tagasi

4

1–5 aastat tagasi

5

5–10 aastat tagasi

6

rohkem kui 10 aastat tagasi
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E OSA
E1. Kas olete nõus järgmiste väidetega? Märkige sobiv vastus igale reale.

A

HIV ja AIDS on ainult narkomaanide probleem

B

mul oleks häbi, kui keegi mu pereliikmetest
oleks nakatunud HIVi
HIV ja AIDS on ainult homoseksuaalide
probleem
inimestest, kellel on või arvatakse olevat HIV,
peetakse vähem lugu või kaotavad oma
staatuse ühiskonnas
ostaksin juurvilju müüjalt, kes on mulle
teadaolevalt nakatunud HIVi
HIVi nakatunud lastel peaks olema õigus käia
samas koolis lastega, kes ei ole nakatunud
HIVi
inimesed ei taha HIV-testi teha, sest kardavad
teiste inimeste reaktsiooni, mis võib järgneda
sellele, kui neil diagnoositakse HIV
inimesed räägivad halvasti HIViga elavate
inimeste kohta või inimeste kohta, kellel nad
arvavad HIV olevat
õpetaja, kellel on HIV, kuid ta pole haige,
tohiks jätkata koolis õpetamist
kui minu pereliige nakatuks HIVi, siis see võiks
jääda saladuseks
HIVi on võimalik nakatuda jagades toitu
inimesega, kes on HIVi nakatunud
oleksin nõus töötama ühes kollektiivis
inimesega, kes on nakatunud HIVi
katkestatud
seksuaalvahekord
kaitseb
seksuaalsel teel levivate nakkuste eest
rasestumisvastased tabletid (pillid) kaitsevad
seksuaalsel teel levivate nakkuste eest

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

jah

ei

ei tea

1

2

3

oleneb,
ei ole
kindel
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

E2. Kas HIVi nakatumise riski on võimalik vähendada kasutades iga seksuaalvahekorra ajal
kondoomi?
1

jah

2

ei

3

ei oska öelda

E3. Kas inimene, kes näeb terve välja, võib olla nakatunud HIVi?
1

jah

2

ei

3

ei oska öelda
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E4. Kas inimene võib nakatuda HIVi, kui ta süstib süstlaga, mida keegi enne teda on
kasutanud?
1

jah

2

ei

3

ei oska öelda

E5. Kas HIVi nakatumise riski on võimalik vähendada olles seksuaalvahekorras vaid ühe
nakatumata ja sulle truu partneriga?
1

jah

2

ei

3

ei oska öelda

E6. Inimestel on kondoomide suhtes erinevad seisukohad ning mõned neist on järgnevalt
välja toodud. Mina kirjeldaksin kondoome kui ...:
Märkige igale reale ristiga Teie seisukohta kõige täpsemalt väljendav hinnang kahe
vastandliku seisukoha vahel. Hinnangunumber 4 tähistab skaalal neutraalset punkti, ülejäänud
numbrid viitavad arvamusele ühes või teises skaala otsas.
1

2

3

4

5

6

7

A tõhusad rasedusest
hoidumiseks
B tõhusad seksuaalsel teel
levivate nakkuste
ennetamiseks
C tõhusad HIVi
ennetamiseks
D mugavad

ebatõhusad rasedusest
hoidumiseks
ebatõhusad seksuaalsel
teel levivate nakkuste
ennetamiseks
ebatõhusad HIVi
ennetamiseks
ebamugavad

E käepärased kasutada

tülikad kasutada

F nad suurendavad
seksuaalset naudingut
G kergesti kättesaadavad

nad vähendavad
seksuaalset naudingut

H miski, mis meeldivad mu
sõpradele
I miski, mis meeldivad mu
seksuaalpartneritele
J põnevad

miski, mis üldse ei meeldi
mu sõpradele
miski, mis üldse ei meeldi
mu seksuaalpartneritele

K ei tekita piinlikkust

tekitavad piinlikkust

L nendest on partneriga
lihtne rääkida
M lihtne kasutada

nendest on partneriga
keeruline rääkida
keeruline kasutada

N puhtad

räpakad

raskesti kättesaadavad

igavad
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F OSA
Lõpetuseks mõned küsimused, mis on seotud Teie leibkonna ja sissetulekutega.

F1. Milline on Teie praegune elukoht?
1 üürikorter või -maja
2 isiklik korter või maja
3 enda või abikaasa/elukaaslase vanemate korter/maja
4 lapse või tema abikaasa/elukaaslase korter/maja
5 hooldekodu, pansionaat
6 ühiselamu
7 varjupaik, sotsiaalmaja
8 muu (kirjutage) ................................................................................................................................

F2. Millega Te tegelete praegu? Märkige vajadusel mitu vastust.
1

olen ettevõtja, tööandja

2

olen palgatöötaja

3

olen õpilane/üliõpilane/kraadiõppur

4

viibin lapsehoolduspuhkusel

5

olen pensionär/eelpensionil

6

olen töövõimetu

7

olen kodune

8

viibin ajateenistuses

9

ma ei tööta ega õpi, otsin tööd

10 ma ei tööta, õpi ega otsi tööd
11 muu (kirjutage) .............................................................................................................................
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F3. Leibkonna moodustavad ühises eluruumis (ühisel aadressil) elavad inimesed, kes
jagavad toidu- ja raharessurssi ja kes ka ise tunnistavad, et on ühes leibkonnas.
Leibkond saab olla ka üheliikmeline.
F3A. Mitmest inimesest koosneb Teie leibkond (palun arvestage ka iseennast)?
Kui elate üksinda, on leibkonna suuruseks 1.
Kokku ........................... inimest.

F3B. Mitu alla 18-aastast last kuulub Teie leibkonda?
Kui alla 18-aastaseid lapsi ei ole, siis kirjutage 0.
Kokku ........................ alla 18-aastast last.
F4. Kui suur oli möödunud kuul Teie leibkonna sissetulek ühe inimese kohta?
Liitke kokku kõigi leibkonna liikmete kättesaadud sissetulekud ja jagage saadud summa
leibkonna liikmete arvuga. Sissetulekute alla kuuluvad näiteks: palk, sotsiaaltoetused,
pensionid, üüritulud, väljamakstud dividendid.
1

kuni 250 eurot

2

251–500 eurot

3

501–750 eurot

4

751–1000 eurot

5

1001–1250 eurot

6

1251–1500 eurot

7

1501–1750 eurot

8

1751–2000 eurot

9

üle 2000 euro

10 ei tea

F5. Kuidas Te kirjeldaksite oma leibkonna praegust majanduslikku olukorda?
1

elan/elame praeguse sissetulekuga lahedasti ära

2

saan/saame praeguse sissetulekuga hakkama

3

praeguse sissetulekuga on raske toime tulla

4

praeguse sissetulekuga on väga raske toime tulla
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F6. Milline on Teie praegune tegelik perekonnaseis?
1

vallaline

2

abielus

3

registreeritud kooselus

4

vabas kooselus (püsisuhtes, vabaabielus)

5

lahutatud

6

lesk

7

muu (kirjutage) .............................................................................................................................

F7. Mitu abikaasat või elukaaslast on Teil elu jooksul kokku olnud?
Kui ei ole ühtegi abikaasat/elukaaslast olnud, siis kirjutage 0.
Kokku ......................... abikaasat või elukaaslast

Kui Teil ei ole elu jooksul olnud ühtegi abikaasat või elukaaslast
(märkisite vastuse 0 küsimusele F7), siis jätkake küsimusega F9.
F8A. Mitu aastat kokku olete elu jooksul olnud abielus või kooselus?
Arvestage kõik abielud ja kooselud kokku. Märkige vastus täisarvuna.

Kokku .............................. aastat

F8B. Mitu aastat olete olnud abielus või kooselus oma praeguse abikaasa või elukaaslasega?
Märkige vastus täisarvuna.
1

ma ei ole hetkel abielus või kooselus

2

kokku .............................. aastat

F9. Kui olulised on Teie jaoks religioon ja religiooniga seotud tõekspidamised käesoleval ajal?
1

väga olulised

2

üsna olulised

3

ei ole väga olulised

4

üldse ei ole olulised
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F10. Soovime välja loosida kõikide ankeedi täitnud inimeste vahel 20 kinkekaarti väärtusega
50 (viiskümmend) eurot. Millise poeketi kinkekaarte Teie eelistaksite?
1

RIMI

2

COOP

3

SELVER

4

MAXIMA

F11. Kui Teil on soov lisada mõni kommentaar, mis on seotud ankeedis olevate
küsimustega, siis tehke seda palun siin!
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

TÄNAME TEID ANKEEDI TÄITMISE EEST,
OLETE OLNUD MEILE SUUREKS ABIKS!
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MÕISTETE LEHT
Ankeedis kasutatakse tagasiulatuvaid meenutusperioode, mille kohta Teilt andmeid küsitakse. Palun jälgige
neid küsimustele vastates.
Viimane 12 kuud – tänasele päevale (millal ankeeti täidetakse) eelnenud 12 kuud. See ei tähista 2016.
aastat või 2017. aastat.
Viimane kord – kõige viimasem kord, mil leidis aset tegevus, mille kohta andmeid küsitakse. Ei ole oluline,
kas see toimus eelmisel kuul, aasta tagasi või mitu aastat tagasi.
Leibkond – leibkonna moodustavad ühises eluruumis (ühisel aadressil) elavad inimesed, kes jagavad toiduja raharessurssi ning kes ka ise tunnistavad, et on ühes leibkonnas. Leibkond saab olla üheliikmeline, kui Te
elate üksinda.
Möödunud kuu netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta – liitke kokku kõigi leibkonnaliikmete
kättesaadud (maksud on maha arvestatud) sissetulekud ankeedi täitmisele eelnenud kuul ja jagage saadud
summa leibkonnaliikmete arvuga. Sissetulek on näiteks palk, pension, töövõimetuspension, lastetoetused,
toimetulekutoetused, ettevõtlusest saadud sissetulek, maa ja muu vara rendist saadud sissetulek. Nt: kui
ankeeti täidetakse 20. veebruaril 2017. a ja leibkonnas on kolm liiget, siis liidetakse kokku kõigi kolme
jaanuaris 2017. a saadud sissetulekud, millelt on maksud maha arvestatud, ning jagatakse kolmega.
Vaginaalne vahekord – vaginaalseks ehk vahekord tupe kaudu.
Anaalne vahekord – anaalseks ehk vahekord päraku kaudu.
Oraalne vahekord – oraalseks ehk suuseks.
Seksuaalvahekord – käesolevas uuringus vaginaal- või anaalvahekord ehk vahekord tupe või päraku
kaudu.
Partnerid, seksuaalpartnerid – inimesed, kes on olnud omavahel seksuaalvahekorras, kas ühel korral,
mõned korrad või pikema perioodi jooksul regulaarselt (ehk püsipartner/abikaasa).
Püsipartner – abikaasa või elukaaslane, tüdruk- või poiss-sõber ehk partner, kellega Teid ei seo ainult seks.
Juhupartner – inimene, kellega olete seksinud vaid ühe korra või mitmel korral, kuid kes ei ole Teie
püsipartner (nt üheöösuhted, anonüümsed ja juhusuhted, seksikaaslased).
HIV – inimese immuunpuudulikkuse viirus, mis nõrgestab inimese immuunsussüsteemi ning suurendab
vastuvõtlikkust teistele haigustele. HIVi viimane staadium on AIDS.
HIV-staatus – inimese seisund, mis väljendab, kas ta on nakatunud HIVi või mitte.
Positiivne HIV-staatus – inimene on nakatunud HIVi.
Negatiivne HIV-staatus – inimene ei ole nakatunud HIVi.
Alkoholiühik – üks alkoholiühik on 10 g puhast ehk absoluutset alkoholi. Alkoholiühiku arvutusvalem: kogus
(liitrit) × kangus (%) × 0,789 = alkoholiühikute hulk. Nt: 0,5 l õlut x 5,2 (kangus protsentides) x 0,789 = 2,1
alkoholiühikut.
Narkootikumid – ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist.
Võivad tekitada sõltuvust, olla päritolult kas looduslikud (nt kanep) või keemiliselt toodetud (nt LSD,
amfetamiin, fentanüül). Käesolevas uuringus küsime narkootikumide kohta, mis on seadusega keelatud.
Lisaks küsime internetist tellitavate uute psühhoaktiivsete ainete (nt JWH-018, 25B-NBOMe) ja
retseptiravimite kohta, mida arst ei ole Teile välja kirjutanud.
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