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Ülevaade uuringust
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Osakaal 
vastanutest Vastajate arv

Eesti 73% 290
Vene 28% 110

7-11 63% 250
12-16 38% 150

Mees 51% 205
Naine 49% 195

Põhja-Eesti 44% 177
Kesk-Eesti 11% 42
Kirde-Eesti 12% 47
Lääne-Eesti 9% 34
Lõuna-Eesti 25% 100

Tallinn 31% 125
Suurlinn 16% 65
Väiksem linn 23% 92
Maa-asula 30% 118

§ Küsitlustöö viis läbi Norstat Eesti AS oma veebipaneelis perioodil 
10. oktoober kuni 2. november 2022. 

§ Kokku vastas uuringule 400 last/ noort vanuses 7 kuni 16. 

§ Küsimustele 
vastamiseks saadeti 
ankeet esmalt 
lapsevanemale, 
kellelt paluti 
nõusolek täita 
küsimustik edasi 
lapsel. 

§ Uuringu tulemused 
on anonüümsed. 



Kokkuvõtteks 
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Neli last/ noort kümnest 
on kokku puutunud mõne 

privaatsust riivava 
olukorraga internetis

Valdav enamus laps/ noori 
tunneb internetiohtude 
ees hirmu. Erinevused 

vanuse, soo ja keele lõikes

Iga neljas laps/ noor on 
enda kohta internetis 

isiklikku infot avaldanud, 
peamiselt vanust

Valdav enamus lapsi/ noori 
on kasutanud vähemalt 

ühte meedet enda 
privaatsuse kaitseks

Internetiohtude kohta on 
abi küsitud peamiselt 

vanematelt. ‘Ametlikke’ 
kanaleid kasutatakse 

väga vähe 

4 last/ noort kümnest on kokku 
puutunud internetis privaatsust 
riivavate olukordadega. 
Kokkupuudet erinevate 
olukordadega on rohkem 
vanemas vanuserühmas. 

Kõige enam on saadetud 
inetuid, solvavaid või õelaid 
sõnumeid ning sotsiaalmeedia 
või mängu konto on varastatud. 

Ühe lapsega kümnest on 
soovimatult ühendust võtnud 
mõni võõras täiskasvanu 
(oluliselt enam tüdrukute seas). 
Umbes sama palju lapsi on 
saanud soovimatult seksuaalse 
sisuga pilte, videod või 
sõnumeid. 

Valdav enamus lapsi/ noori 
tunneb hirmu internetiohtude 
ees, eestikeelsed lapsed ja 
vanem vanuserühm veidi enam.

Kõige enam kardetakse 
paroolide varastamist ja ilma 
nõusolekuta piltide/ videote 
jagamist. 

Tüdrukud tunnevad erinevate 
olukordade ees rohkem hirmu, 
eriti neid olukordi, mis 
puudutavad jälitamist, jälgimist, 
ilma nõusolekuta piltide/ videote 
jagamist ja ilma teadmata info 
kogumist. 

Poiste puhul on peamiseks 
hirmuks paroolide varastamine, 
muid hirme tuntakse oluliselt 
vähem. 

Iga neljas laps kümnest on 
avaldanud enda kohta 
internetis isiklikku 
informatsiooni. Peamiselt on 
tegu vanusega, vähemal 
määral ka huvid/ hobid, 
kodulinn, ees- ja perenimi. 

Vanem vanuserühm ja 
venekeelsed lapsed on enda 
kohta avaldanud oluliselt 
rohkem infot kui nooremad ja 
eestikeelsed lapsed. 

Valdav enamus lapsi/ noori 
kasutab privaatsuse kaitsmiseks 
internetis enda arvates vähemalt 
ühte meedet. Peamiselt 
hoidutakse oma kontakt- või 
muude isiklike andmete 
jagamisest. Veidi alla poole 
(46%) kinnitab, et ei jaga/postita 
ilma luba küsimata teiste 
inimeste andmeid. 

Vanem vanuserühm ning 
eestikeelsed lapsed on oma 
privaatsuse kaitseks enam 
erinevaid meetmeid kasutanud.

Pea kõik uuringus osalenud 
lapsed/ noored on küsinud abi 
internetiohtude kohta ja 
valdavalt on seda ka saadud. 
Peamiselt küsitakse abi 
vanemate aga ka teiste 
pereliikmete käest, teisi 
kanaleid on kasutatud oluliselt 
vähem. 

Internetist ise infot otsinute, 
klienditeenindusega 
kontakteerunud või 
mängu/platvormi kaudu 
raporteerinud laste/noorte 
osakaal on suhteliselt madal. 



Kokkupuude privaatsust riivavate olukordadega
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Milliste olukordadega oled internetis kokku puutunud?
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Ei ole ühegagi nendest kokku puutunud

Muu, palun kirjuta

Minust on tehtud võltsprofiil

Minu e-mail on kellegi kätte sattunud ja minu nimelt on kirju saadetud

Keegi on minult välja pressinud minu kohta infot, pilte, andmeid või raha

Fotot või videot minust on levitatud ilma minu nõusolekuta

Minu kohta on levitatud valeinfot

Keegi on sisenenud minu kontodesse ilma luba küsimata

Olen saanud soovimatult seksuaalse sisuga pilte, videoid, sõnumeid

Minuga on soovimatult ühendust võtnud täiskasvanu, keda ma ei tunne

Minu sotsiaalmeedia või mängu konto on varastatud kellegi poolt

Olen saanud inetuid, solvavaid või õelaid sõnumeid (tekstid, pildid või videod)

Kõik 7-11 12-16

Tüdruk (15%)
Lääne-Eesti (18%)

Tallinn (21%)

Kirde-Eesti (15%)
Lääne-Eesti (15%)
Elab maal (18%)



Hirmud internetiohtude ees
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Mida kardad kõige rohkem, et sinuga võib internetis juhtuda?
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Ei tunne ühegi olukorra ees hirmu

Keegi kogub minu kohta andmeid sooviga saata mulle reklaami/
pakkumisi, mida ma ei soovi

Vanematel on juurdepääs minu kontodele

Keegi kogub minu kohta ilma minu teadmata infot

Keegi jälitab mu liikumist läbi seadmete

Keegi jälgib salaja mu tegevusi internetis/sotsiaalmeedias

Võõras sotsiaalmeedia "sõber" soovib mulle kahju teha

Minult varastatakse või pressitakse välja raha

Keegi teeb minu kohta võltskonto ja kuritarvitab mu identiteeti

Ebameeldivad pildid või kommentaarid jäävad minust internetti igaveseks

Minust jagatakse ilma minu nõusolekuta pilte ja videoid

Keegi varastab minu paroolid

Kõik 7-11 12-16

Eesti keel (49%)
Poiss (48%)
Lõuna-Eesti (57%)
Elab maal (49%)

Eesti keel (42%)
Tüdruk (41%)
Lääne-Eesti (56%)

Lääne-Eesti (38%)
Elab maal (38%)

Eesti keel (37%)
Lääne- (47%) ja Lõuna-Eesti (46%)
Elab maal (39%) Suurlinnas (37%)

Lõuna-Eesti (40%)

Tüdruk (31%)

Tüdruk (22%)

Tüdruk (22%)

Vene keel (17%)



Isiklike andmete avaldamine internetis
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Mida nendest oled kunagi võõrastele inimestele internetis avaldanud?
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Mitte ühtegi nendest

Paroolid

Info tervise kohta

Kodune aadress

Sõprade ja/või pereliikmete andmeid

Telefoninumber

Sünnikuupäev

Endast foto, video

Kooli nimi

Ees- ja perekonnanimi

Huvid ja hobid

Kodulinn

Vanus

Kõik 7-11 12-16
Kesk-Eesti (38%)
Lääne-Eesti (44%)

Vene keel (26%)
Põhja-Eesti (23%)
Tallinn (26%)

Vene keel (23%)

Vene keel (17%)

Vene keel (20%)
Kirde-Eesti (21%)
Elab maal (19%)

Vene keel (20%)
Kirde-Eesti (17%), Kesk-Eesti 17%)

Vene keel (13%)



Enda privaatsuse kaitse internetis

Internal

Mida järgnevast oled internetis ise teinud?
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Ei ole ühtegi nendest teinud

Olen määranud, millised omavahel ühendatud seadmed (nt telefonid,
tahvelarvutid, nutimänguasjad) saavad minu kohta andmeid koguda

Kasutan internetilehti, kus on võimalik Turvalisuse sätteid muuta

Olen lugenud teenuste ja rakenduste tingimused läbi enne nendega nõustumist

Muudan oma salasõnasid regulaarselt

Ei nõustu automaatselt kõikide küpsistega

Olen öelnud vanematele, milliseid pilte/videoid minust tohib jagada

Login keskkondadest ja arvutist välja kui olen tegevused lõpetanud

Hoian oma kontod privaatsena

Ma ei postita/jaga ilma luba küsimata teiste inimeste kohta

Ei jaga oma kontakt- või muid isiklikke andmeid, sh mu pere ja kodu kohta

Kõik 7-11 12-16 Eesti keel (64%)
Lääne-Eesti (68%)
Lõuna-Eesti (69%)
Suurlinn (69%)

Eesti keel (50%)
Lääne-Eesti (62%)
Lõuna-Eesti (54%)
Suurlinn (52%)

Eesti keel (46%)
Lääne-Eesti (47%)
Lõuna-Eesti (50%)

Vene keel (21%)
Põhja-Eesti (19%)
Kesk-Eesti (19%)
Väiksem linn (22%)



Internetiohtude puhul abi küsimine
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Kelle poole Sa tavaliselt pöördud internetiohtude puhul abi saamiseks?
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Ei ole kellegi poole pöördunud

Muu, palun kirjuta

Veebikonstaabli

Olen küsinud abi sotsiaalmeediast või mõnest muust jutufoorumist

Platvormi klienditeeniduse poole (näiteks, kui juhtus mängus, siis mängu
klienditeeninduse poole)

Raporteerin sotsiaalmeedia või mängu platvormis

Otsin ise internetist infot

Õpetaja

Sõprade

Pereliikmete

Vanemate

Kõik 7-11 12-16

Tüdrukud (82%)

Eesti keel (49%)

Vene keel (31%)



Internetiohtude puhul abi küsimine
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Kas said abi? Küsiti nendelt, kes on internetiohtude kohta abi küsinud, n=381

14%

4%

81%

Ei mäleta

Ei

Jah

Kõik 7-11 12-16

Vene keel (18%)
Eesti-Eesti (17%)
Suurlinn (18%)

Elab maal (85%)

Kesk-Eesti (7%)
Väiksem linn (7%)


