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Eesmärk

Uuringu eesmärgiks oli selgitada:

Infoallikad interneti turvalise kasutamise kohta teabe saamisel, teadlikkus veebilehest www.targaltinternetis.ee ja selle külastamine;

Lastega rääkimine internetiga seotud ohtudest;

Millistel teemadel soovitakse interneti ja nutiseadmete turvalisema kasutamise teemal rohkem infot saada (vastuseid koguti vabas vormis ning pole 

käesolevas raportis esitatud);

Laste seksuaalset väärkohtlemist esitava pildi- ja videomaterjali märkamine veebis ning sellest teavitamine, teadlikkus vihjeliinist www.vihjeliin.ee

ning selle kasutamine;

Teadlikkus Lasteabitelefonist 116111 ning veebilehest www.lasteabi.ee ning nende kanalite kasutamine.

Sihtrühm ja valim

Uuringu sihtrühmaks on internetti kasutavad  Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Andmekogumine viidi läbi veebiküsitlusena, kasutades Turu-

uuringute AS-i veebipaneeli. Kokku vastas küsitlusele 1004 inimest. Andmekogumine toimus 2.-5. veebruaril 2021. 

Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes. 

Tellija

Tulemuste omandiõigus kuulub tellijale. Uuringu tellijaks on MTÜ Eesti Lastekaitse Liit.

Veapiirid

Uuringu tulemused on laiendatavad 15-aastastele ja vanematele Eesti elanikele, kes kasutavad internetti. Tulemuste laiendamisel üldkogumile 

tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool 3,1% piiresse (väiksemate gruppide, nt vanuserühmad, vaatlemisel võib 

viga olla suurem). 

Sissejuhatus

http://www.targaltinternetis.ee/
http://www.vihjeliin.ee/
http://www.lasteabi.ee/
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Valimi profiil
N=1004, %
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Infoallikad interneti turvalise kasutamise/e-ohutuse teemadel
Kõik vastajad, n=1004, %

Millised on peamised infoallikad, kust Te olete saanud teavet interneti turvalise kasutamise/e-

ohutuse kohta? (Kõik vastajad)

2014. aasta andmed pole käesoleva uuringu tulemustega 

üheselt võrreldavad, kuna vastusevariantide loetelu muudeti.

Toona märgiti teabeallikatena interneti turvalise kasutamise /e-

ohutuse kohta teabe saamisel:

• Tuttavad: 41%

• IT-spetsialist/IT-õpetaja: 34%

• Katsun ise hakkama saada: 31%

• Ajakirjandus, TV ja raadio: 21%

• Interneti erinevad veebilehed: 22%

• Vastavad koolitused ja infopäevad: 10%

• Ei tea, kust infot leida: 2%

• Ei otsi/vaja infot: 6%

• Ei oska öelda: 1%

Selliste internetiallikatena nimetati näiteks uudisteportaale (nt 

Delfit), ajalehtede võrguväljaandeid (nt postimees.ee, err.ee), 

sotsiaalmeediat (nt Facebook, Instagram, Youtube, Reddit), 

otsingumootoreid (nt Google), harvemini riigiasutuste veebilehti 

(aki.ee, ria.ee) või muid spetsiifilisemaid veebilehti/foorumeid 

(digitark.ee, digi.geenius.ee, targaltinternetis.ee).
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Infoallikad interneti turvalise kasutamise/e-ohutuse teemadel
Rahvuseline ja vanuseline võrdlus, kõik vastajad, n=1004, %

Millised on peamised infoallikad, kust Te olete saanud teavet interneti turvalise kasutamise/e-ohutuse kohta?

Vanuseline võrdlusRahvuseline võrdlus
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Teadlikkus veebilehest www.targaltinternetis.ee
Kõik vastajad, n=1004, %

Kas Te teate Targalt internetis veebilehte 

www.targaltinternetis.ee või olete seda külastanud?

Ajaline võrdlus

Taustrühmade võrdlus, 2021
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Alla 18-aastased (internetti kasutavad) lapsed leibkonnas
Kõik vastajad, n=1004, %*

Leibkonnas olevate laste vanused

(%, n=345, vastajad, kelle leibkonnas on alla 18a lapsi)

Internetti kasutavate laste osakaal erinevas vanuses laste 

seas (võrdluse aluseks on võetud leibkonnas olevatest alla 

18a lastest vanimad)

(%, n=345, vastajad, kelle leibkonnas on alla 18a lapsi)

* Juhul, kui vastaja oli ise vanuses 15-17, paluti tal märkida, kas leibkonnas on temast nooremaid lapsi
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Laste teavitamine internetiohtudest
Vastajad, kelle leibkonnas on alla 18-aastaseid lapsi, kes kasutavad internetti, n=258, %

Kui tihti Te olete selle lapsega/ nende lastega suheldes teinud midagi 

järgnevat?
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Laste teavitamine internetiohtudest
Vastajad, kelle leibkonnas on alla 18-aastaseid lapsi, kes kasutavad internetti, n=258, %

Kui tihti Te olete selle lapsega/ nende lastega suheldes teinud midagi järgnevat?

Võrdluse aluseks on võetud pere vanimate (alaealiste) laste vanus

* Antud grupis on valim kindlate järelduste tegemiseks liiga väike
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Laste teavitamine internetiohtudest
Vastajad, kelle leibkonnas on alla 18-aastaseid lapsi, kes kasutavad internetti, n=258, %

Kui tihti Te olete selle lapsega/ nende lastega suheldes teinud midagi järgnevat? 

Rahvuseline võrdlus
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Laste valmidus internetiohtudega seoses pereliikmelt abi otsida 

Kui sageli on laps/lapsed Teie poole pöördunud küsimuse või murega, mis on seotud tema tegemistega internetis?

Vastajad, kelle leibkonnas on alla 18-aastaseid lapsi, kes kasutavad internetti, n=258, %

* Antud grupis on valim kindlate järelduste tegemiseks liiga väike
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Laste seksuaalset väärkohtlemist puudutava materjali märkamine internetis

Kõik vastajad, n=1004, %

Kas Te olete internetis märganud laste seksuaalset 

väärkohtlemist esitavat pildi- või videomaterjali?

Ajaline võrdlus

Taustrühmade võrdlus, 2021

Jaatavalt vastanute osakaal (%)
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Teavitamine laste seksuaalset väärkohtlemist puudutavast materjalist  

Vastajad, kes on internetis vastavat materjali märganud, n=42, %

Kas teavitasite sellest materjalist kedagi?

Ajaline võrdlus
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Teadlikkus vihjeliinist www.vihjeliin.ee

Kas olete teadlik veebipõhisest vihjeliinist www.vihjeliin.ee, kuhu saab 

anonüümselt teavitada laste seksuaalset väärkohtlemist esitavatest 

veebilehtedest ja muudest ohtliku sisuga veebilehtedest, ning seda 

veebilehte kasutanud?

Ajaline võrdlus

Kõik vastajad, n=1004, % Taustrühmade võrdlus, 2021
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Kas olete kuulnud Lasteabitelefonist 116111, või sellele numbrile helistanud?

Ajaline võrdlus

Teadlikkus Lasteabitelefonist 116111
Kõik vastajad, n=1004, % Taustrühmade võrdlus, 2021

* Kui 2014. aastal küsiti Lasteabitelefoni ning veebilehe www.lasteabi.ee kohta 

ühes küsimuses, ning vastajal paluti märkida kõik sobivad vastusevariandid, 

siis 2021. aasta ankeedis oli Lasteabitelefoni ning veebilehte www.lasteabi.ee 

pudutav küsimus lahutatud kaheks erinevaks küsimuseks, et teha vastamine 

vastaja jaoks selgemaks. Küsimuse muutmine võib avaldada mõju ka 

tulemustele. 
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Kas olete kuulnud veebilehest www.lasteabi.ee, või seda veebilehte külastanud?

Ajaline võrdlus

Teadlikkus veebilehest www.lasteabi.ee
Kõik vastajad, n=1004, % Taustrühmade võrdlus, 2021

* Kui 2014. aastal küsiti Lasteabitelefoni ning veebilehe www.lasteabi.ee kohta 

ühes küsimuses, ning vastajal paluti märkida kõik sobivad vastusevariandid, 

siis 2021. aasta ankeedis oli Lasteabitelefoni ning veebilehte www.lasteabi.ee 

pudutav küsimus lahutatud kaheks erinevaks küsimuseks, et teha vastamine 

vastaja jaoks selgemaks. Küsimuse muutmine võib avaldada mõju ka 

tulemustele. 
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Kokkuvõte - 1

Turu-uuringute AS viis 2021. aasta 2.-5. veebruaril MTÜ Eesti Lastekaitse Liidu tellimusel läbi veebiküsitluse internetiturvalisusega seotud 
teemadel. Küsitluses osales 1004 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku, kes kasutavad internetti.

Peamisteks infoallikateks interneti turvalise kasutamise/e-ohutuse kohta teabe saamisel on Eesti elanike jaoks ajakirjandus (peamiste 
teabekanalite seas märkis 48%) ning internet (37%). Internetiallikatena, kust on interneti turvalise kasutuse kohta teavet saadud, nimetati kõige 
sagedamini uudisteportaale, ajalehtede võrguväljaandeid, sotsiaalmeediat ning otsingumootoreid, harvemini riigiasutuste veebilehti või muid 
spetsiifilisemaid veebilehti/foorumeid. 

Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste seas ligi kaks korda kõrgem nende inimeste osakaal, kes pole interneti turvalise kasutamise kohta üldse 
teavet saanud (eestlaste seas 5%, mitte-eestlaste seas 11%). E-ohutuse alase teabe saamine internetist on eestlaste ning mitte-eestlaste seas 
võrdsel tasemel (nii eestlastest kui mitte-eestlastest märkis internetti peamiste teabekanalite seas 37%), kuid ülejäänud teabekanalitest on mitte-
eestlased e-ohutuse alast infot saanud harvemini kui eestlased. 

35-aastaste ja eakamate internetikasutajate jaoks on e-ohutuse alase teabe saamisel peamiseks kanaliks ajakirjandus, 25-34-aastaste jaoks 
internetiallikad, 15-24-aastaste jaoks aga kool (või töökoht). Sugulased ja tuttavad on e-ohutuse kohta teabe saamisel oluliseks infoallikaks 
keskmisest sagedamini 65-aastaste ja eakamate jaoks. Vanuserühmade võrdluses on inimesi, kes pole e-ohutuse alast teavet üldse saanud, 
keskmisest enam vanuserühmas 35-49 (12%) (siinkohal tasub meenutada, et küsitleti vaid internetikasutajaid: juhul, kui küsitlusse oleksid olnud 
kaasatud ka interneti mittekasutajad, oleks infopuudus ilmselt kõige suurem olnud vanimates vanuserühmades). 

Veebilehest www.targaltinternetis.ee on kuulnud 30% elanikest, sealjuures 4% on seda veebilehte ka külastanud. Võrreldes 2014. aastaga pole 
sellest veebilehest teadlike või seda külastanud inimeste osakaal oluliselt muutunud (toona oli veebilehest kuulnud 29%, sealjuures seda 
külastanud 6% elanikest). Suurimad erinevused teadlikkuses veebilehest www.targaltinternetis.ee ilmnevad rahvuse lõikes: eestlastest on sellest 
veebilehest kuulnud 40%, mitte-eestlastest aga vaid 9%. Keskmisest kõrgem on sellest veebilehest kuulnute osakaal naiste (34%), 15-24-
aastaste (40%) ning 65-aastaste ja eakamate (38%), kõrgharitute (36%), Kesk- või Lõuna-Eesti elanike (vastavalt 41% ja 37%) ning maa-asulate 
elanike seas (40%). Keskmisest madalam on sellest veebilehest kuulnute osatähtsus meeste (25%), 35-49-aastaste (23%) või Kirde-Eestis 
elavate inimeste seas (7%). 

27 protsendil elanikest on endal/on leibkonnas alla 18-aastaseid lapsi, kes kasutavad internetti (juhul kui vastaja oli vanuses 15-17, paluti tal 
märkida, kas leibkonnas on temast nooremaid lapsi, kes kasutavad internetti). Interneti kasutamine sageneb lapse vanuse suurenedes: nendest 
leibkondadest, kus alaealistest lastest vanimad on kuni 6-aastased,  märkis 26%, et leibkonnas on internetti kasutavaid lapsi; leibkondades, kus 
alaealistest lastest vanimad on 7-10-aastased, oli vastav näitaja 88%, ning leibkondades, kus alaealistest lastest vanimad on vanuses 11-17, oli 
vastav näitaja ligi 100%. 
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Kokkuvõte - 2

Inimestest, kel on/kelle leibkonnas on internetti kasutavaid alaealisi lapsi, on 87% lapsega arutanud seda, mida laps internetis teeb, 81% on 
andnud lapsele nõu, millist infot on mõistlik endast internetis jagada, 79% on arutanud lapsega seda, mida teha, kui miski internetis teda häirib või 
muretsema paneb, ning 61% on tutvustanud lapsele eakohaseid veebilehti. Suurem osa neist, kes on lapsega interneti turvalisest kasutamisest 
rääkinud, on seda teinud korduvalt. 

Kuigi uuringu tulemused ei võimalda teha täpseid võrdlusi lähtuvalt lapse vanusest (kuna uuringus ei kaardistatud internetiohtudest vestlemist iga 
leibkonnas elava lapse kohta eraldivõetuna), viitavad tulemused siiski sellele, et lapse vanuse kasvades väheneb pereliikmete aktiivsus lapsele 
eakohaste veebilehtede tutvustamise osas (kõige sagedamini on seda tehtud peredes, kus alaealistest lastest vanimad on 7-10-aastased). Seda, 
millist infot on lapsel mõistlik endast internetis jagada, on lastega arutanud kõige sagedamini need inimesed, kelle peres on alaealistest lastest 
vanimad vanuses 11-14. Tulemused viitavad, et võrreldes peredega, kus lapsed on suuremad, tuleb nendes peredes, kus alaealistest lastest 
vanimad on kuni 6-aastased (ning lapsed kasutavad internetti), harvemini jutuks, mida teha, kui miski last internetis häirib või muretsema paneb, 
või millist infot on mõistlik endast internetis jagada. Kuna noored lapsed üldjuhul internetis veel ise sisu ei loo/postita, on mõistetav, miks seda 
teemat selles vanuses lastega veel ei tõstatata. Küll aga võiks arutlemine sellel teemal, kas laps on internetis näinud midagi häirivat, olla kasulik 
ka alla 7-aastaste puhul. Mitte-eestlaste seas on lastega internetiohtudest rääkimine levinum kui eestlaste seas.

Kui pereliikmed on lastele internetiohtudest rääkimisel olnud küllatki aktiivsed, siis lapsed ise pöörduvad internetiturvalisusega seonduvates 
küsimustes pereliikmete poole harvemini. Inimestest, kel endal on/kelle leibkonnas on internetti kasutavaid alaealisi lapsi, märkis 55%, et 
laps/lapsed on tema poole pöördunud küsimuse või murega, mis on seotud lapse tegemistega internetis, sealjuures 52% märkis, et laps(ed) on 
seda teinud korduvalt. Rahvuselises ning vanuselises (laste vanus) võrdluses antud näitajate osas märkimisväärsed erinevused puuduvad. 

Võrreldes 2014. aastaga on vähenenud nende elanike osakaal, kes on märganud internetis laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat pildi- või 
videomaterjali: kui 2014. aastal oli sellist veebisisu märganud 12% elanikest, siis 2021. aastal on see näitaja langenud 4%-ni. Keskmisest 
madalam on sellist veebisisu märganute osakaal vanuserühmas 65+ (1%) ning kõrgharitute seas (2%). Inimestest, kes on internetis laste 
seksuaalset väärkohtlemist puudutavaid materjale märganud, on 27% kedagi ka vastavast materjalist teavitanud, sealjuures kõige sagedamini on 
teavitatud veebilehe haldajat (18%). Vihjeliini teavitas laste seksuaalset väärkohtlemist materjalist 3% (2014. aastal 4%, muutust pole) ning 
politseid/veebikonstaablit 1% (2014. aastal samuti 1%) vastavat veebisisu märganutest.

Veebipõhisest vihjeliinist www.vihjeliin.ee on kuulnud 24% elanikest (2014. aastal 26%, muutust pole), sealjuures 0,1% on vihjeliini veebilehe 
kaudu ka teavitusi saatnud ning 1% on veebilehte küll külastanud, kuid pole teavitusi saatnud. Eestlastest on vihjeliinist kuulnud 29% ning mitte-
eestlastest 15%. Keskmisest kõrgem on vihjeliinist kuulnute osakaal 65-aastaste ja eakamate (38%) või maa-asulate elanike seas (30%), 
keskmisest madalam aga 25-49-aastaste (16%) või Kirde-Eesti elanike seas (14%). 



20

20

Kokkuvõte - 3

Lasteabitelefonile helistanute osakaal pole võrreldes 2014. aastaga muutunud, püsides 1% juures. Lasteabitelefonist 116111 kuulnute osakaal on 
võrreldes 2014. aastaga suurenenud: 2014. aastal oli Lasteabitelefonist kuulnud 36% ja 2021. aastal 54% elanikest. Selle näitaja suurenemise 
taga võib olla ka küsimuse muutmine: kui 2014. aastal olid Lasteabitelefoni ning veebilehe www.lasteabi.ee teemad hõlmatud ühes küsimuses 
(kus vastajal paluti märkida kõik sobivad vastusevariandid), siis 2021. aasta ankeedis oli Lasteabitelefoni ning veebilehte www.lasteabi.ee 
pudutav küsimus lahutatud kaheks erinevaks küsimuseks, et teha vastamine vastaja jaoks selgemaks. 

Eestlastest on Lasteabitelefonist kuulnud 60% ja mitte-eestlastest 39%. Keskmisest kõrgem on Lasteabitelefonist kuulnute osakaal naiste (67%) 
ja 15-24-aastaste seas (71%), ning inimeste seas, kel on/kelle leibkonnas on alaealisi lapsi (60%). Keskmisest madalam on Lasteabitelefonist 
kuulnute osakaal meeste (38%), Kirde-Eesti elanike (35%) ning üle 1600-eurose isikliku netosissetulekuga inimeste seas (35%). 

Ka  veebilehest www.lasteabi.ee kuulnute osakaal on võrreldes 2014. aastaga suurenenud: 2014. aastal oli sellest veebilehest kuulnud 27% ning 
2021. aastal 57% elanikest (muutus võib olla tingitud ka ankeedi muutmisest, vt Lasteabitelefoni puudutav lõik). Veebilehe külastajate osakaal 
püsib jätkuvalt 2% juures. Eestlaste ja mitte-eestlaste seas on veebilehest kuulnute osakaal samal tasemel (eestlaste seas 58% ja mitte-eestlaste 
seas 54%). Keskmisest kõrgem on veebilehest kuulnute osakaal naiste (67%) ja 15-24-aastaste seas (74%), ning inimeste seas, kel on/kelle 
leibkonnas on alaealisi lapsi (65%), keskmisest madalam aga meeste (46%), 50-64-aastaste (48%), üle 1600-eurose isikliku netosissetulekuga 
inimeste seas (46%), ning inimeste seas, kel pole/kelle leibkonnas pole alaealisi lapsi (53%). 
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Tellija: MTÜ Lastekaitse Liit

Tellija kontaktisik: Kerli Valner

Teostaja: Turu-uuringute AS

Raport: Vaike Vainu

Veebiküsitluse haldamine: Kristel Merusk

Ankeedi tõlge, programmeerimine ja andmetöötlus: Irina Strapatšuk

Pärnu mnt. 102, 11312 Tallinn

Tel: +(372) 585 29 700

www.turu-uuringute.ee

http://www.turu-uuringute.ee/

