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The Delphi survey, in which 334 experts from all over Europe participated, revealed different aspects of the 
potential child and youth longitudinal well-being survey. Importantly, experts agreed that the survey would 
be useful for evidence-based policy making and it would be also beneficial in terms of cost-benefit as benefits 
obtained from improved policy making would out-weight costs of the survey. Nevertheless, political support 
from national governments as well as from the research community and third sector would be necessary for 
successful implementation of the survey. The main focal fields of the survey would include education, 
employment, health, personal and material well-being, and family. Involvement of young people in the 
design and implementation of the survey is of high importance. The survey could become also one example 
of good practice of cooperation between research, policy making and practice and as such, it would enhance 
evidence-based policy making and evaluation in general.  
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PROJEKTI MYWEB TULEMUSED: EKSPERTIDE 

ARVAMUS ÜLE-ERUOOPALISEST LASTE JA NOORTE 

HEAOLU-UURINGUST. 

RESULTS OF PROJECT MYWEB: EXPERTS' OPINIONS 

ABOUT THE ALL-EUROPEAN STUDY OF CHILD AND 

YOUTH WELL-BEING. 
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Euroopa Liidu rahastatud uurimisprojekt MYWeB hindab planeeritava Euroopa laste ja noorte 
longituuduuringu, millega on plaanis koguda andmeid laste ja noorte heaolu kohta, põhjendatust. Projekti 
raames töötavad koos 13 ülikooli ja uurimisasutust 11-st Euroopa riigist eesmärgiga teha kindlaks, milline 
info on juba olemas, millised on avaliku poliitika prioriteedid seoses laste ja noorte heaoluga ning ka nii suure 
uuringu korraldamisega seotud väljakutsed. 
Me keskendume järgmistele teemadele:  

 Objektiivse ja subjektiivse heaolu mõõdikud, 

 Tervise, heaolu ja vaesuse mõõdikud,  

 Vanemateperes kogetu, sealhulgas lahutuse ja uue pere moodustamise mõju lastele,  

 Haridusteega ning elukohaga seotud kogemused ja trajektoorid,  

 Üleminek koolist tööle,  

 Noorte paarisuhete moodustumine (ning lagunemine), 

 Sõpruskondade arengute ja dünaamika kaardistamine, 

 Kodanikuaktiivsus, osalemine vabatahtlikes ühingutes, osavõtt vaba-aja tegevustest, 

 Kõige haavatavamate gruppide kogemuste kaardistamine. 

Projekt koosneb erinevatest komponentidest, mis annavad põhjaliku ülevaate informatsioonist, mis on 
vajalik, et tõenduspõhiselt töötada välja laste ja noorte heaolu toetavaid poliitikameetmeid Euroopas. Sel 
eesmärgil projekt: 

 Esitab küsimusi noortele selle kohta, kuidas nad tõlgendavad heaolu erinevaid aspekte. Noored on 

kaasatud ka uurimisinstrumentide väljatöötamisse ning andmekogumise metoodikat 

puudutavatesse otsustesse.  

 Kaasab laia spektrit eksperte keskvalitsusest, mittetulundusektorist, akadeemilistest ringkondadest 

ja praktikute hulgast.  

 Identifitseerib hetkel olemasolevad andmeallikad. 

 Hindab küsitlusuuringute sobivust.  

 Hindab uuringu tulu-kulu vahekorda.  

 
Poliitikaülevaate eesmärk  
Selle poliitikaülevaate eesmärk on anda lühike ülevaade Delfi meetodi kasutamisel saadud ekspertide 
arvamustest laste ja noorte heaolu mõõtva longituuduuringu peamistest aspektidest. 
 

 
Vajadust ja võimalusi laste ja noorte heaolu kirjeldava ning analüüsiva üle-Euroopalise uuring 
väljatöötamiseks uuriti Delfi paneeli kasutades. Delfi paneel on viimaste aastakümnetel laialdast kasutust 
leidnud meetod tuleviku prognoosimiseks. Siinkohal on oluline välja tuua selle kaks iseloomulikku omadust. 
Esiteks, Delfi paneelis osalevad konkreetse valdkonna eksperdid erinevatest sektoritest. Teiseks, Delfi 
paneelis korraldatakse mitu järgnevat etappi.  
 
Mainimiste arvu alusel järjestades on ekspertide arvates laste ja noorte heaolu kõige olulisemateks 
aspektideks:  

 Tervis (184 korda märgitud),  

 Rahaline kindlus ja tööhõive (104),  

 Suhted sõprade ja perega (100),  

 Materiaalne olukord (81),  

 SISSEJUHATUS 

 ANALÜÜS JA TÕENDID 
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 Õnnelikkus (50).  

 
Delfi paneeli tulemusel võib öelda, et ekspertide arvates on heaolu osadeks järgmised valdkonnad:  

 Isiklik heaolu (eluga rahulolu, õnnelikkus), 

 Suhted eakaaslastega ja perekonnaliikmetega,  

 Tervis, 

 Ajakasutus,  

 Kogukond ja vahetu naabrus,  

 Raha ja asjad,  

 Välimus,  

 Haridus ja oskused, pädevused, 

 Iseseisvus,  

 Elu mõttekus ning valikuvabadus.  

 
Enamik eksperte nõustus, et tõenduspõhine poliitikakujundamine ning poliitikameetmete mõju hindamine 
on vajalik. Ekspertide arvates ongi taolise uuringu olemasolu vajalik eeskätt selleks, et oleks võimalik 
(paremini) hinnata avaliku poliitika mõju. Selles kontekstis peeti riiklikku tasandit olulisemaks kohalikust 
tasandist. Avaliku poliitika väljatöötamise ja rakendamise kontekstis peeti laste ja noorte heaolu seisukohalt 
kõige olulisemateks valdkondadeks: 

 Haridust, 

 Tööhõivet,  

 Vaesust,  

 Tervist,  

 Osalemisvõimalusi.   

Praktiliselt kõik eksperdid nõustusid seisukohaga, et selle uuringu õnnestumiseks on vajalik liikmesriikide 
valitsuste toetus. Samuti nõustusid absoluutne enamik sellega, et õnnestumiseks on vajalik ka 
ühiskonnauurijate kui grupi ja kolmanda sektori toetus uuringule.  
Enam kui pooled ekspertidest olid seisukohal, et tehniliselt on uuringu läbiviimine täiesti võimalik. Tehniliste 
lahenduste väljatöötamisel on võimalik eeskuju võtta teistest longituuduuringutest.  
Uuringu läbiviimise rahalisi aspekte hinnates nõustus absoluutne enamik väitega, et heaolu tõusust saadav 
rahaline kasu ületab suuresti uuringu läbiviimise kulud läbi selle, et uuringu abil kogutud andmed aitavad 
täiustada heaolu suurendamiseks suunatud avaliku poliitika meetmeid.  
 
Enamiku ekspertide arvates peaks uuring võtma tähelepanu alla terve vanusevahemiku 0-25 eluaastat. 
Samuti peaks uuring andma ülevaate kõikidest lastest ja noortest, mitte ainult mõnest konkreetsest rühmast. 
Samas arvas suhteliselt suur hulk eksperte, et uuring peaks siiski erilist tähelepanu pöörama teatud 
sihtgruppidele, kelle kohta on andmeid napilt, nagu näiteks noored hooldajad, kahjustatud lapsed ja noored, 
vanemateta lapsed.  
 
Küsimustiku sisu kohta arvas enamik eksperte, et lisaks kõikides riikides kasutatavale ühisele osale peaks iga 
riik välja töötama just sellele riigile vajaliku(d) bloki(d).  
 
Enam kui 80% ekspertidest arvast, et lapsi ja noori peaks kaasama uuringu metoodika väljatöötamisse. 
Peaaegu kõik eksperdid nõustusid seisukohaga, et longituuduuringus peaks sisalduma nii objektiivsed kui 
subjektiivsed heaolu mõõdikud.  
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Üle-euroopalise koosseisuga Delfi paneeli tulemused näitavad, et tõenäoliselt on taolise uuringu 
väljatöötamine, läbiviimine ja tulemuste arvestamine avaliku poliitika väljatöötamisel ning hindamisel 
rahaliselt kasulikum uuringust loobumisest. Kuna see järeldus rajaneb varasematest uuringutest saadud 
kogemustel, siis kehtib soovitus arvestada ühiskonnauuringute tulemustega avaliku poliitika meetmete 
väljatöötamisel uuringute kohta laiemalt. Seega annavad käesoleva uuringu tulemused üheselt märku, et 
tõenduspõhise poliitikakujundamise raames on eesmärgistatud uuringute väljatöötamine ja läbiviimine ning 
selleks ühiskonnateadlaste kaasamine tugevasti soovitatav. Siinkohal tuleb lisada, et uuring ei pruugi 
tähendada tingimata uute andmete kogumist ja nende analüüsimist – mõnigi kord on andmed juba olemas, 
vajalik on vaid nende asjatundlik analüüs.  
Tõenduspõhiste otsuste soovitus laieneb ka teistele suurtele organisatsioonidele riigi kõrval. 
Mittetulundussektori ja ärisektori organisatsioonid, kelle otsused mõjutavad paljude inimeste elusid oluliselt 
ja pika aja jooksul, võiksid otsuste tegemisel senisest enam kasutada uuringuid.  
 
Delfi paneeli tulemused soovitavad laste ja noorte heaolu mõjutavate avaliku poliitika meetmete 
kujundamisel ja hindamisel eriliselt silmas pidada järgmisi valdkondi:  

o Haridus ja oskused, 

o Tervis, 

o Perekond ja kodu, eluase, 

o Isiklik heaolu.  

 
Kolmandaks, lapsi ja noori puudutavate meetmete väljatöötamisel ja hindamisel tuleks senisest enam 
kaasata lapsi ja noori. Selleks sobivaid meetodeid on välja töötatud ning katsetatud mitmeid, kuid Eestis ei 
ole need veel kuigi laia rakendamist leidnud.  
 

Ajavahemikul oktoober 2014 kuni veebruar 2015 osales selle uuringu Delfi paneelis 334 eksperti Euroopa 
erinevatest riikidest, kelle erialaks oli küsitlusuuringu metoodika, lapsed ja noored, heaolu ja avalik poliitika.  

PROJEKTI NIMI Measuring Youth Well-Being (MYWeB) 
 

  

KOORDINATOR  Professor Gary Pollock, Manchester Metropolitan University.  
G.pollock@mmu.ac.uk.  
 

  

KONSORTSIUM Manchester Metropolitan University, UK 
University of Bremen, Germany 
Pompeu Fabra University, Spain 
Ivo Pilar Institute, Croatia 
University of Debrecen, Hungary 
Daugavpils University, Latvia 
Panteion University, Greece 
Tallinn University, Estonia 
University of SS Cyril and Methodius, Slovakia 
University of Lisbon, Portugal 
Caucasus Research Resource Centres, Georgia 
University of Essex, UK 
University of Cambridge, UK 
Catalan Youth Agency, Spain 
 

 POLIITIKASOOVITUSED 

 UURINGU PARAMEETRID 
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RAHASTAMISSKEEM  FP7 Framework Programme for Research of the European Union – Coordinating 
Support action 
 

  

KESTUS 30 months 

  

EELARVE EU contribution: 1.49 Million Euro 
 

  

KODULEHT  www.fp7-myweb.eu  
 

  

ROHKEM INFOT  Marge.Unt@tlu.ee 
 

  

ROHKEM LUGEMIST http://fp7-myweb.eu/delphi  

  
  

http://www.fp7-myweb.eu/
mailto:Marge.Unt@tlu.ee
http://fp7-myweb.eu/delphi

