
LAPSE ÕIGUSTE JA VANEMLUSE UURING 2018

Uuringu eesmärgid

Anda ülevaade Eesti täiskasvanute ja laste teadlikkusest, 
hoiakutest ja kogemustest seoses lapse õiguste ja 
vanemlusega.

Hinnata, kas ja kuidas on muutunud Eesti täiskasvanute ja 
laste teadlikkus, hoiakud ja kogemused seoses lapse õiguste 
ja vanemlusega võrreldes 2012. aastal läbi viidud uuringuga. 

Metoodika

Veebipõhine ankeetküsitlus 18-74aastaste täiskasvanute ja 
4.-11. klassi laste seas.

Käsitletavad teemad: teadlikkus lapse õigustest, lapse 
kuvand, abivajav laps, laste ajakasutus ja rahulolu, laste ja 
vanemate suhtlus, vanemlus ja distsiplineerimine.

Küsitlusele vastas 2018. aasta kevadel 1248 täiskasvanut ja 
1110 last.

TEADLIKKUS LAPSE ÕIGUSTEST
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Kas oled kuulnud lapse õigustest?

Täis-
kasvanud Lapsed

Võrreldes 2012. aastaga ei ole lapse õigustest 
kuulnud täiskasvanute osakaal kasvanud. 
Lapse õigustest kuulnud laste osakaal on veidi 
kahanenud.

LAPSE KORRALE KUTSUMINE

Kas lapse füüsiline 
karistamine on Eestis 
seadusega keelustatud?

Füüsilist karistamist kasutab 18% 
lapsevanematest ning 33% ähvardab 
füüsilise karistamisega. 
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Kõige vähem teatakse lapse õigust kaasa rääkida 
oma tervise ja raviga seotud küsimustes.
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Kõige paremini tuntakse lapse õigust haridusele, 
perele ja kaitsele.
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Levinumad korrale kutsumise viisid: 
julgustamine õigesti käituma (98%), 
selgitamine, miks käitumine polnud õige 
(96%), keelamine (96%) ja 
pahandamine (95%).
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LAPSEVANEMA ABIVAJADUS

Kõige enam vajavad abi ja toetust lapse 
kasvatamisel noored naised.
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Vajaksin rohkem aega 
iseendale

Olen viimase aasta jooksul sageli või mõnikord 
tundnud, et ...   
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Vajaksin kellegi abi 
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52% lapsevanematest ei tea, kuhu abi 
saamiseks pöörduda, 26% ei ole 
söandanud abi küsida.

Kõige enam vajatakse nõu laste 
internetiohutuse, konfliktide lahendamise 
ja jonniva lapse rahustamise osas.

LAPSE AJAKASUTUS

81% Eesti lastest käib trennis, huviringis või täiendavas 
eratunnis.
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Miks laps trennis või huviringis ei käi?

LAPSE RAHULOLU ELUGA

ABIVAJAV LAPS
Enamik täiskasvanutest on valmis abivajavat last aitama, kuid valmisolek sekkuda sõltub oluliselt 
konkreetsest situatsioonist.

Kõige vähem osatakse seisukohta võtta ja sekkutakse lapse ja vanema vahelistes olukordades, nt kus 
lapse vanem karistab last füüsiliselt või alandab teda. 

Mittesekkumise põhjuseks on enamasti teadmatus, mida tuleks teha.
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Võrreldes eesti koduse keelega lastega on 
muu koduse keelega lapsed oluliselt vähem 
rahul nii iseenda, elu kui ka kooliga. Nad 
tunnevad sagedamini väsimust ja üksindust 
ning et neil pole oma muret kellegagi jagada.

Olen vähemalt korra nädalas tundnud, et ...

Tunnen pea iga päev, et ...

ajapuudus (50%); 
trennide/ringide ajad ei sobi (32%); 
rahalised põhjused (31%); 
pole trenne/ringe, mis huvitaks (30%); 
puudub transport (17%).
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