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Lapsed ja internet 

Laste küsimustik 

 

 

Kuidas ankeeti täita 

Palun loe igat küsimust hoolikalt ja varu piisavalt aega, et vastata. 

Kui mõni küsimus on selline, millele sa ei saa või ei taha vastata, märgi 
vastusevariant “Ei oska öelda” või “Ei taha öelda” või liigu järgmise küsimuse 
juurde. 

SUURTÄHTEDEGA kirjutatud juhendid aitavad sind vastuste andmisel (nt 
annavad teada, mitu vastusevarianti sa valima pead) 

Kindlasti loe ka küsimuste juures olevaid juhendeid, need on sulle abiks, et 
küsimustest aru saada. 

Paljudes küsimustes on küsitud interneti kasutamise kohta. Lapsed ja noored 
teevad internetis väga erinevaid asju. Kui mõtled enda internetikasutusele, siis 
pea silmas kõiki seadmeid (nt arvuti, telefon, jne) ja kohti (nt kodus, kodust 
väljaspool), kus sa internetti kasutad. 

Kui on küsitud silmast silma suhtlemise kohta, siis on selle all mõeldud 
inimestega kokku saamist ja rääkimist, kuid mitte suhtlemist interneti, telefoni 
või veebikaamera kaudu. 

Siin ankeedis ei ole õigeid ega valesid vastuseid. See uuring puudutab SINU 
arvamusi ja kogemusi, seega on väga oluline, et oleksid vastamisel võimalikult 
aus ja avameelne. 

Täname sind uuringus osalemise eest! 

Tartu Ülikool 

Turu-uuringute AS 
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Osa A 

KÜSIDA KÕIGILT: 

1. c_QA1 Sugu 
0 Poiss 
1 Tüdruk 
 
Rahvus 
0 Eesti 
1 Muu rahvus 
 
 

2. c_QA2a / c_QA2b Millisel kuul ja aastal sa oled sündinud? MÄRGI 1 VASTUS MÕLEMAS 
VEERUS 
a) Sünnikuu b) Sünniaasta  

1  Jaanuar 

2  Veebruar 

3  Märts 

4  Aprill 

5  Mai 

6  Juuni 

7  Juuli 

8  August 

9  September 

10  Oktoober 

11  November 

12  Detsember 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

2000 2000 

2001 2001 

2002 2002 

2003 2003 

2004 2004 

2005 2005 

2006 2006 

2007 2007 

2008 2008 

2009 2009 

 Muu, palun märgi  

 

 

 -98 Ei oska öelda 

 -97 Ei taha öelda  

 
 
 

3. c_QA3  Kes järgnevatest inimestest sinuga koos elavad? Kui sa elad erinevates kohtades (nt 
lahus elavate vanemate juures), siis mõtle sellele kohale, kus sa täna õhtul ööbid. 
MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
a) Ema(d) 

b) Isa(d) 

c) Kasuisa / ema elukaaslane 

d) Kasuema / isa elukaaslane  

e) Vanavanemad või teised sugulased 

f) Õed-vennad (sh kasuõed / -vennad, poolõed / -vennad) 

g) Teised inimesed 

h) Elan üksi 

i) Ei oska öelda 

j) Ei taha öelda  
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4. ec_QA6 Kui sageli teed järgmisi asju?  MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

 

Mitte 
kunagi 

Peaae
gu 

mitte 
kunagi 

Vähem
alt 

kord 
kuus 

Vähem
alt 

kord 
nädala

s 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Mitu 
korda 

päevas 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Suhtlen sõpradega 
silmast silma (siin pole 
mõeldud sõpradega 
rääkimist interneti, 
telefoni või 
veebikaamera kaudu) 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

b) Suhtlen sõpradega 
internetis või telefoni 
teel 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

c) Aitan oma pereliikmeid 
tööl, kodutöödes või 
kellegi eest 
hoolitsemisel 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

d) Teen koduseid 
ülesandeid, õpin 1 2 3 4 5 6 -98 -97 

e) Teen sporti 1 2 3 4 5 6 -98 -97 

f) Olen õues 1 2 3 4 5 6 -98 -97 
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5. c_QA9 Siin on toodud pilt redelist. Kujutle, et selle redeli erinevatele astmetele on paigutatud 

kõik Eesti inimesed. MÄRGI REDELIL ASTE, KUS SINA JA SINU PERE ASUVAD 

 

Redeli kõige ülemisel astmel on 
inimesed, kellel läheb väga hästi – 
kellel on kõige rohkem raha, kõige 
kõrgem haridus ja kõige paremad 
töökohad 

 

 10 Kõige ülemine aste 

 9  

 8  

 7  

  6  

  5  

  4  

  3  

  2  

Redeli kõige alumisel astmel on 
inimesed, kellel läheb väga halvasti – 
kellel on kõige vähem raha, kõige  
madalam haridus ja kõige halvemad 
töökohad 

 

 1  

 0 Kõige alumine aste 

 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 
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Osa B 

PALUN LOE LÄBI:  

Inimesed kasutavad internetti ja mobiiltelefone erinevalt. Järgmised küsimused on selle kohta, kuidas 
sina internetti kasutad. Pea meeles, et mõtleksid kõigi seadmete ja kohtade peale, kus sa internetti 
kasutad. See võib olla telefon, tahvelarvuti, mängukonsool või arvuti, mille kaudu oled saatnud või 
võtnud vastu sõnumeid ja e-kirju, külastanud veebilehti, suhelnud sõprade ja pereliikmetega, alla 
laadinud või üles laadinud infot, pannud üles pilte või teinud muid asju, mida sa internetis tavaliselt 
teed. 

 
K6 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

6. op_QB1 Kas sul on võimalik kasutada internetti siis, kui seda soovid või vajad? 
1 Mitte kunagi 

2 Mõnikord 

3 Sageli 

4 Alati 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 

K7 KÜSIDA KÕIGILT: 
7. c_QB5 / ec_QB5 Kui sageli kasutad internetti järgmistes seadmetes? MÄRGI 1 VASTUS 

IGALE REALE  
 

Mitte 
kuna

gi 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 

Vähe
malt 
kord 
kuus 

Vähe
malt 
kord 
nädal

as 

Iga 
päev 
või 

peaae
gu iga 
päev 

Mitu 
korda 

päevas 

Peaaeg
u kogu 

aeg 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

g) Mobiiltelefon/ 
nutitelefon 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

h) Lauaarvuti või 
sülearvuti 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

i) Tahvelarvuti 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

d) Mängukonsool 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

e) Televiisor 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

f) Mänguasi, mida saab 
ühendada internetti 

 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

g) Nutikell või 
aktiivsusmonitor, mida 
saab ühendada 
internetti 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

h) Muu seade 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

 
ROUTING: If “Never” to ALL items asked in QB5 (i.e., never for each option “a” to “h”) 
skip to section A2 (that means that non users of the internet will skip to section A2).  
Note: this routing is again applied in the section I. 
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K8 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
8. op_QB6 Missugused järgnevatest seadmetest, millega internetti kasutad, on ainult sinu 

omad? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

 

Jah Ei 

Ei 
oska 
öelda 

/ ei 
kasut

a 

Ei 
taha 

öelda 

a) Mobiiltelefon / nutitelefon  1 0 -98 -97 

b) Lauaarvuti või sülearvuti  1 0 -98 -97 

c) Tahvelarvuti  1 0 -98 -97 

d) Mängukonsool  1 0 -98 -97 

e) Televiisor  1 0 -98 -97 

 

K9 KÜSIDA KÕIGILT: 
9. c_QB7 / c_QB8 Umbes kui kaua veedad sa aega internetis… MÄRGI 1 VASTUS VEERUS 

TAVALISE KOOLIPÄEVA KOHTA JA 1 VASTUS VEERUS VABADE PÄEVADE KOHTA  

 
j) Tavalise koolipäeva jooksul k) Vabadel päevadel, kui kooli ei ole (nt 

nädalavahetused, koolivaheajad) 

1 Vähe või üldse mitte 
2 Umbes pool tundi 

3 Umbes 1 tunni 
4 Umbes 2 tundi 
5 Umbes 3 tundi 
6 Umbes 4 tundi 
7 Umbes 5 tundi 
8 Umbes 6 tundi 
9 Umbes 7 tundi või rohkem  

-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

1 Vähe või üldse mitte 
2 Umbes pool tundi 

3 Umbes 1 tunni 
4 Umbes 2 tundi 
5 Umbes 3 tundi 
6 Umbes 4 tundi 
7 Umbes 5 tundi 
8 Umbes 6 tundi 
9 Umbes 7 tundi või rohkem  

-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda  
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Osa C 

PALUN LOE LÄBI: 

Nüüd küsin sinult selle kohta, mida sa internetis olles teed. Siinkohal mõtle kõigile võimalikele 
seadmetele ja kohtadele, kus sa internetti kasutad. Näiteks mobiiltelefon, tahvelarvuti, mängukonsool 
või arvuti, mille kaudu oled saatnud või võtnud vastu sõnumeid ja e-kirju, külastanud veebilehti, 
suhelnud sõprade ja pereliikmetega, alla laadinud või üles laadinud infot või teinud muid asju. 

 

K10 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
10. op_QC2 Millised asjad internetis on sinuvanustele lastele ja noortele head ning kasulikud? 

KIRJUTA VASTUS KASTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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K11 KÜSIDA KÕIGILT: 
11. c_QC3 Kui sageli sa oled viimase kuu (30 päeva) jooksul teinud INTERNETIS järgmisi asju?  

MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 

Vähe
malt 
korra 

nädala
s 

Iga 
päev 
või 

peaae
gu iga 
päev 

Mitu 
korda 

päevas 

Peaae
gu 

kogu 
aeg 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Otsinud infot õppimis- või 
töötamisvõimaluste 
kohta 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

b) Kasutanud internetti 
koolitööde jaoks 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

c) Suhelnud inimestega 
teistest riikidest 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

d) Lugenud või vaadanud 
internetist uudiseid 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

e) Liitunud mõne 
kampaania või protestiga 
või andnud allkirja 
petitsioonile  

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

f) Arutanud teistega 
poliitiliste või 
ühiskondlike 
probleemide üle  

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

g) Laadinud üles ja jaganud 
omatehtud videot või 
muusikapala 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

h) Külastanud 
sotsiaalmeediat 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

i) Suhelnud pereliikmete 
või sõpradega 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

j) Mänginud online-mänge 1 2 3 4 5 6 -98 -97 

k) Vaadanud videoid 1 2 3 4 5 6 -98 -97 

l)  Kuulanud muusikat 1 2 3 4 5 6 -98 -97 

m) Osalenud grupis või 
foorumis, kus inimesed 
jagavad infot oma 
huvialade ja hobide 
kohta 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

n) Otsinud tervisealast 
infot iseenda või mõne 
tuttava jaoks 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

o) Otsinud infot millegi 
kohta, mida osta, või 
vaadanud asjade hindu 

1 2 3 4 5 6 -98 -97 

 



+ + + 

+  + 
10  EU Kids Online 2017 

K12-K14 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
12. op_QC4 Kui sageli oled viimase kuu (30 päeva) jooksul teinud INTERNETIS järgmisi asju?  

MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 
Mitte 

kunagi 

Peaaeg
u mitte 
kunagi 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähemalt 
kord 

nädalas 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Mitu 
korda 
päeva

s 

Peaae
gu 

kogu 
aeg 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Otsinud infot ürituste kohta 
oma kodukohas 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

b) Kasutanud internetti kellegi 
aitamiseks 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

c) Saatnud ja võtnud vastu 
sõnumeid 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

d) Aidanud kedagi interneti 
kasutamisel 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

e) Kommenteerinud postitusi, 
mida mu sõbrad või 
pereliikmed on üles pannud 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

f) Näidanud oma sõpradele või 
pereliikmetele asju, mida 
olin internetis näinud 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

g) Mänginud online-mänge 
üksinda 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

h) Mänginud üle interneti 
mänge teiste inimestega 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

i) Vaadanud internetis TV-
saateid või filme 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

j) Kasutanud äppe (ehk 
rakendusi) 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

k) Postitanud videoid või 
muusikat, mis oli kellegi 
teise poolt loodud 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

l) Loonud midagi, kasutades 
mõnd äppi (ehk rakendust) 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

m) Teinud foto või loonud pildi 
ja jaganud seda internetis 
teistega 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

n) Püüdnud internetis midagi 
müüa 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

o) Ostnud midagi internetist 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 
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13. op_QC5 Kui sageli kasutad internetti järgmisteks tegevusteks, siis kui sa OLED koolis? 

MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE  

 

Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 

Vähe
malt 
kord 
kuus 

Vähe
malt 
kord 
nädal

as 

Iga 
päev 
või 

peaae
gu iga 
päev 

Mitu 
korda 

päevas 

Peaae
gu 

kogu 
aeg 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Esitluste tegemiseks 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

b) Kirjatööde 
koostamiseks 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

c) Joonistuste või piltide 
tegemiseks 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

d) Millegi kordamiseks või 
harjutamiseks (nt 
matemaatika, keelte või 
muusika õppimiseks) 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

f) Grupitööde tegemiseks 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

 
14. op_QC6 Kui sageli kasutad internetti järgmisteks kooliga seotud tegevusteks siis, kui sa EI 

OLE koolis? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

Mitt
e 

kun
agi 

Peaaeg
u mitte 
kunagi 

Vähe
malt 
kord 
kuus 

Vähema
lt kord 

nädalas 

Iga päev 
või 

peaaegu 
iga päev 

Mitu 
korda 
päev

as 

Peaae
gu 

kogua
eg 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Esitluste tegemiseks 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

b) Kirjatööde koostamiseks 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

c) Joonistuste või piltide 
tegemiseks 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

d) Millegi kordamiseks või 
harjutamiseks (nt 
matemaatika, keelte või 
muusika õppimiseks) 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

e) Info saamiseks kooli 
veebilehelt või 
õppekeskkonnast  

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

f) Grupitööde tegemiseks 1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

g) Online-suhtluseks oma 
kooli õpilastega 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

h) Õpetajatega suhtlemiseks 
(nt kodutööde saatmiseks 
või küsimuste esitamiseks) 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 

i) Kooli blogis või kooliga 
seotud online-arutelus 
osalemiseks 

1 2 3 4 5 6 7 -98 -97 
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Osa F1 
KÜSIDA KÕIGILT: 

15. c_QF01 Kas VIIMASE 12 KUU jooksul on miski sind internetis häirinud või pannud muretsema 
(nt ajanud sind endast välja, pannud tundma ebamugavalt, hirmutanud või tekitanud tunde, et 
sa poleks pidanud seda nägema)? 
0 Ei 

1 Jah  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 

 
ROUTING: If “yes” to question QF01, ask the questions below (else skip to optional 
question QF07, if used, or to the core question QD2): 

 

 
16. c_QF02_rt Kui sageli on seda VIIMASE 12 KUU jooksul juhtunud? 

1 Mõned korrad 

2 Vähemalt kord kuus 

3 Vähemalt kord nädalas 

4 Iga päev või peaaegu iga päev 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 

K17 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
17. op_QF03_rt Ja kui see viimati sinuga juhtus, kas tundsid midagi järgnevat? MÄRGI KÕIK 

SOBIVAD VASTUSED 
a) Viha 

b) Alandus 

c) Hirm 

d) Kurbus 

e) Põnevus 

f) Rõõm 

g) Uudishimu 

h) Häbi 

i) Abitus 

j) Ei tundnud midagi erilist 

k) Ei oska öelda 

l) Ei taha öelda  
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KÜSIDA KÕIGILT: 
18. c_QF04_rt Kui viimati miski sind internetis häiris või muretsema pani, kas rääkisid sellest 

kellelegi? MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
a) Emale või isale (või kasuemale / kasuisale) 

b) Vennale või õele (või kasuõele / -vennale, poolõele / -vennale) 

c) Mõnele umbes omavanusele sõbrale 

d) Õpetajale 

e) Kellelegi, kelle töö on lapsi aidata (sotsiaaltöötaja, politsei, psühholoog) 

f) Muule täiskasvanule, keda usaldan 

g) Kellelegi teisele 

h) Ma ei rääkinud kellelegi 

i) Ei oska öelda 

j) Ei taha öelda  

 

 
19. c_QF05_rt Kui viimati miski sind internetis häiris või muretsema pani, kas tegid midagi 

järgnevatest asjadest? MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
a) Ei teinud juhtunust välja või lootsin, et asi laheneb iseenesest 

b) Panin veebilehe või äpi kinni 

c) Tundsin end juhtunu tõttu süüdi 

d) Tahtsin, et see inimene mind rahule jätaks 

e) Tahtsin sellele inimesele kätte maksta 

f) Lõpetasin mõneks ajaks interneti kasutamise 

g) Kustutasin kõik selle inimese sõnumid 

h) Muutsin oma privaatsusseadistusi / kontaktandmeid 

i) Blokeerisin selle inimese 

j) Teatasin sellest (näiteks klikkasin veebikeskkonnas „abi“ või „teata rikkumisest“ lingile, 
võtsin ühendust interneti teenusepakkuja või veebilehe haldajaga) 

k) Tegin midagi muud 

l) Ei oska öelda 

m) Ei taha öelda  

 
ROUTING: Ask for each ‘yes’ response in QF05: 

 

K20 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
20. op_QF07_rt Millised asjad internetis võivad sinuvanuseid lapsi ja noori häirida ning 

muretsema panna? KIRJUTA VASTUS KASTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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Osa D 

KÜSIDA KÕIGILT: 

21. c_QD2 Kui sageli kehtivad järgnevad asjad sinu kohta? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

Mitte 
kunag

i 
Mõnikor

d 
Sagel

i Alati 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ma tunnen end internetis turvaliselt 1 2 3 4 -98 -97 

b) Teised inimesed on internetis lahked 
ja abivalmid 1 2 3 4 -98 -97 

c) Ma tean, mida teha, kui keegi käitub 
internetis viisil, mis mulle ei meeldi 1 2 3 4 -98 -97 

d) Internetis on mul lihtsam olla “mina 
ise”, kui inimestega silmast silma 
suheldes 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Ma räägin internetis teistsugustest 
asjadest, kui inimestega silmast 
silma rääkides 

1 2 3 4 -98 -97 

f) Internetis räägin ma enda kohta 
selliseid asju, mida ma silmast silma 
suheldes teistele ei räägi 

1 2 3 4 -98 -97 

 

 

K22-23 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

 

PALUN LOE LÄBI: 

Järgnevalt on mõned küsimused sotsiaalmeedia kasutamise kohta. Selle all mõeldakse veebilehti nagu 
nt Facebook, Instagram jne, kus sul on oma profiil, millele saad enda kohta infot lisada, seda teistega 
jagada ja teistega suhelda. 
 

22. op_QD3 Kas oled mõne sotsiaalmeedia- või mängukeskkonna registreeritud kasutaja? 
0  Ei 

1  Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 

ROUTING: If “yes” to question QD3, ask the questions below (else skip to core 
question QE1a): 

23. op_QD4_rt Kuidas sa tavaliselt vastad sulle sotsiaalmeediakeskkondades tulevatele 
sõbrakutsetele? MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
a) Tavaliselt võtan kõik kutsed vastu 

b) Võtan kutse vastu ainult siis, kui meil on ühiseid sõpru 

c) Võtan kutse vastu ainult siis, kui ma teda tean 

d) Võtan kutse vastu ainult siis, kui tunnen teda väga hästi 

e) Võtan kutse vastu ainult siis, kui mu vanemad / hooldajad seda lubavad 

f) Ei oska öelda 

g) Ei taha öelda  
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Osa E 

K24 KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AAASTASTELT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Järgmisena mõtle, kuivõrd sa nõustud väidetega, mis puudutavad tehnoloogiate kasutamist internetis 
ja mobiiltelefonis. Kui sa ei saa mõnest väitest aru, võid valida vastusevariandi “Ei oska öelda”. Kui sa 
pole mingeid asju kunagi teinud, siis mõtle, kuivõrd see võiks sinu puhul tõele vastata, kui peaksid 
seda praegu tegema. 

24. c_QE1_oy Kuivõrd vastavad järgmised väited sinu puhul tõele? MÄRGI 1 VASTUS IGALE 
REALE 

 

Ei 
vasta 
üldse 
tõele 

Pigem ei 
vasta 
tõele 

Ei üks 
ega 

teine 

Pigem 
vastab 
tõele 

Vastab 
täieliku
lt tõele 

 
Ei 

oska 
öelda 

 

 
Ei 

taha 
öelda 

 

 

a) Ma oskan salvestada pilte, 
mida olen internetist leidnud 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

b) Ma oskan muuta oma 
privaatsusseadeid (nt 
sotsiaalmeedias) 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

c) Minu jaoks on lihtne 
kontrollida, kas internetist 
leitud info vastab tõele 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

d) Minu jaoks on lihtne leida 
võtmesõnu internetis 
otsingu tegemiseks 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

e) Ma tean, millist infot võin 
internetis jagada ja millist 
mitte 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

f) Ma oskan eemaldada 
inimesi oma kontaktide 
nimekirjast 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

g) Ma oskan luua muusikat ja 
videoid ja postitada neid 
internetti 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

h) Ma tean, kuidas muuta ja 
toimetada teiste loodud 
veebisisu 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

i) Ma oskan installeerida äppe 
(ehk rakendusi) telefoni või 
tahvelarvutisse 

1 2 3 4 5 -98 -97 
 

j) Ma tean, kuidas jälgida 
äppide (ehk rakenduste) 
kasutamisega seotud 
kulusid 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

k) Ma tean, kuidas äppide (ehk 
rakenduste) kaudu oste 
sooritada 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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K25-K26 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
25. op_QE2 Kuivõrd vastavad järgmised väited sinu puhul tõele? MÄRGI 1 VASTUS IGALE 

REALE 

 

Ei 
vasta 
üldse 
tõele 

Pigem 
ei vasta 

tõele 

Ei üks 
ega 

teine 

Pigem 
vastab 
tõele 

Vastab 
täieliku
lt tõele 

 
Ei 

oska 
öelda 

 

 
Ei 

taha 
öelda 

 

 

 

a) Ma oskan kasutada 
programmeerimiskeeli (nt 
Python, C++) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Ma oskan avada allalaaditud 
faile 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Ma oskan kasutada 
klahvikombinatsioone (nt 
CTRL+C kopeerimiseks) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Ma oskan avada uut vahelehte 
internetibrauseris 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Minu jaoks on lihtne leida 
veebilehte, mida olen hiljuti 
külastanud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Minu jaoks on lihtne teha 
kindlaks, kas veebilehte saab 
usaldada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Mõnikord leian end 
veebilehtedelt teadmata, 
kuidas ma sinna sattusin 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Ma tean, millises olukorras ma 
peaksin jagama infot internetis 
ja millises mitte 

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Ma oskan internetis käituda 
olukorrale vastavalt  

1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Ma tean, kuidas seada 
piiranguid, kes internetis minu 
infot näevad (nt sõbrad, 
sõprade sõbrad või kõik 
kasutajad) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

k) Ma tean, millised erinevad 
kasutuspiirangud ja 
autoriõigused kehtivad 
internetis leiduvatele 
materjalidele  

1 2 3 4 5 -98 -97 

l) Ma oskan luua internetist 
leitud videotest või muusikast 
midagi uut 

1 2 3 4 5 -98 -97 

m) Ma oskan luua kodulehte 1 2 3 4 5 -98 -97 
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26. op_QE3 Milliseid järgnevatest asjadest oskad sa teha nutitelefonis või tahvelarvutis? MÄRGI 

1 VASTUS IGALE REALE 

 Jah Ei 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Välja lülitada minu asukohta näitavaid sätteid (nt 
Facebookis või Google Maps’is) 

1 0 -98 -97 

b) Ühendada seadmeid WIFI võrku 1 0 -98 -97 

c) Blokeerida äppidelt (ehk rakendustelt) tulevaid 
reklaamsõnumeid 

1 0 -98 -97 

d) Sünkroniseerida (tähendab samaaegselt uuendada) faile, 
kontakte ja äppe (ehk rakendusi) kõikides seadmetes, mida 
kasutan (nt telefonis, tahvlis ja arvutis) 

1 0 -98 -97 

e) Blokeerida hüpikaknaid, mis reklaamivad tasulisi äppe 
(ehk rakendusi), mänge või teenuseid 

1 0 -98 -97 

f) Kaitsta oma nutitelefoni parooli, ekraanimustri või 
sõrmejäljega 

1 0 -98 -97 

g) Postitada uusi sõnumeid sotsiaalmeediakeskkonnas, mida 
kasutan kõige enam 

1 0 -98 -97 

h) Leida infot, kuidas kasutada nutitelefoni turvaliselt 1 0 -98 -97 

i) Võrrelda erinevaid äppe (ehk rakendusi), et valida välja 
kõige usaldusväärsem 

1 0 -98 -97 

j) Teha nutitelefoniga pilti ja postitada see 
sotsiaalmeediasse 

1 0 -98 -97 
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Osa F2 

KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Internetis on palju kasulikke ja meeldivaid asju, kuid on ka asju, mis pole alati nii head. Mõned lapsed 
tunnevad end nendest asjadest häirituna, samas kui teised ei pruugi nii tunda. Tahaksime teada 
asjadest, mis internetis lapsi häirivad, et saaksime aidata lastel neid vältida või õppida nendega toime 
tulema. 
 

27. c_QF10 Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul oled sa teinud internetis järgmisi asju? MÄRGI 1 
VASTUS IGALE REALE 

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädalas 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Otsinud uusi sõpru või 
kontakte 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Saatnud oma isikuandmed 
(näiteks täisnimi, aadress või 
telefoninumber) kellelegi, keda 
sa kunagi silmast silma näinud 
ei ole 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Lisanud oma sõbralisti või 
kontaktide hulka inimesi, keda 
sa kunagi silmast silma näinud 
ei ole 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Teeselnud, et oled internetis 
hoopis teine inimene kui 
tegelikult 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Saatnud endast pildi või video 
kellelegi, keda sa ei ole kunagi 
silmast silma näinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
 

28. c_QF11 Kas oled suhelnud internetis kellegagi, keda sa ei ole kunagi silmast silma kohanud?   
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 
ROUTING: If “yes” to question QF11, ask the questions below (else skip to question 
QF20):  
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29. c_QF12_rt1 Kas oled VIIMASE 12 KUU jooksul mõne inimesega, kellega tutvusid 

internetis, silmast silma kohtunud? (Mõeldakse esmakordset silmast silma kohtumist).  
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 
ROUTING: If “yes” to question QF12, ask the questions below (else skip to question 
QF20): 

 

 
30. c_QF13_rt2 Kui sa mõtled VIIMASELE KORRALE, kui kohtusid kellegagi silmast silma, olles 

temaga kõigepealt tutvunud internetis, kuidas sa ennast tundsid? 
1 Olin rõõmus 

2 Polnud rõõmus ega ka häiritud 

3 Olin natuke häiritud 

4 Olin suhteliselt häiritud 

5 Olin väga häiritud 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 

 
31. op_QF16_rt2 Kui sa mõtled VIIMASELE KORRALE, kui  sel viisil kohtusid, kui vana oli see 

isik, kellega kohtusid? 
1 Kohtusin kellegi omavanusega 

2 Kohtusin kellegi endast nooremaga 

3 Kohtusin endast vanema teismelisega 

4 Kohtusin täiskasvanuga 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Mõnikord võivad lapsed ja noored öelda või teha teistele solvavaid või vastikuid asju. Teinekord 
tehakse seda isegi korduvalt pikema aja jooksul. See võib sisaldada: 
- kellegi narrimist viisil, mis talle ei meeldi 
- tõukamist, togimist, löömist 
- tõrjumist, kellegi kõrvalejätmist asjadest, mida teised teevad 

Selline vastik või solvav käitumine kellegi suhtes võib juhtuda: 
- silmast silma kohtudes 
- mobiiltelefonis (tekstisõnumid, kõned, pildid, videod) 
- internetis (meilides, Messengeris, suhtlusportaalides, jututubades) 

 
32. c_QF20 Kas keegi on VIIMASE 12 KUU jooksul käitunud sinuga sel viisil solvavalt või 

vastikult? 
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 
ROUTING: If “yes” to question QF20, ask the questions below (else skip to question 
QF28): 

33. c_QF21_rt1 Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul on seda sinuga juhtunud? MÄRGI 1 VASTUS 
IGALE REALE 

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädalas 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Silmast silma kohtudes 1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Telefonis või internetis 1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Muul viisil 1 2 3 4 5 -98 -97 

 
 
ROUTING: If “yes” (=“A few times“, “At least every month“, “At least every week“,
 “Daily or almost daily to question“) to option QF21-b, ask the questions below 
(else skip to question QF28): 
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34. c_QF23_rt2 Kas sinuga on midagi järgnevast VIIMASE 12 KUU jooksul juhtunud? MÄRGI 1 
VASTUS IGALE REALE 

 Ei Jah 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Mulle saadeti vastikuid või solvavaid 
sõnumeid (näiteks tekste, pilte või 
videoid) 

0 1 -98 -97 

b) Minu kohta saadeti üksteisele 
vastikuid või solvavaid sõnumeid 
(näiteks tekste, pilte või videoid) või 
laeti need üles kohtadesse, kus teised 
võisid neid näha   

0 1 -98 -97 

c) Mind jäeti internetis suhtlemisel 
grupist või tegevusest välja 

0 1 -98 -97 

d) Mind ähvardati internetis 0 1 -98 -97 

e) Mind sunniti tegema midagi, mida ma 
ei tahtnud 

0 1 -98 -97 

f) Minuga juhtus internetis midagi muud 
vastikut või solvavat  

0 1 -98 -97 

 
 

35. c_QF24_rt2 Mõeldes nüüd VIIMASELE KORRALE, kui see juhtus, kuidas sa ennast tundsid? 
1 Üldse mitte häirituna 

2 Natuke häirituna 

3 Üsna häirituna 

4 Väga häirituna 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 
36. op_QF27_rt2 Kui see sinuga juhtus, kas rääkisid sellest kellelegi? MÄRGI KÕIK SOBIVAD 

VASTUSED  
a) Emale või isale (või kasuemale / kasuisale) 

b) Vennale või õele (või  kasu- või poolvennale või -õele) 

c) Mõnele umbes omavanusele sõbrale 

d) Õpetajale 

e) Kellelegi, kelle töö on lapsi aidata (sotsiaaltöötaja, politsei, psühholoog) 

f) Muule täiskasvanule, keda usaldan 

g) Kellelegi teisele 

h) Ma ei rääkinud kellelegi 

i) Ei oska öelda 

j) Ei taha öelda  

 

KÜSIDA KÕIGILT: 
37. c_QF28 Kas Sina oled VIIMASE 12 KUU jooksul käitunud kellegi teise suhtes nii, et see võis 

talle tunduda vastiku või solvavana?  
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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ROUTING: If “yes” to question QF28, ask the questions below (else skip to question QF30): 
 
 

38. c_QF29_rt Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul sa seda tegid? MÄRGI 1 VASTUS IGALE 
REALE 

  

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädalas 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

a) Silmast silma kohtudes 1 2 3 4 5 -98 -97  

b) Telefonis või internetis 1 2 3 4 5 -98 -97  

c) Muul viisil 1 2 3 4 5 -98 -97  
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OSA M2 (K39-K53) KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AASTASTELT: 

Osa M2 Küberkiusamise pealtnägijad 
39. m2_1 Mõnikord võid sa NÄHA PEALT, KUIDAS KEDAGI TEIST koheldakse INTERNETIS 

solvavalt või inetult. See võib näiteks juhtuda sotsiaalmeedias, Messengeris (kiirsõnumid), 
jututubades või sisujagamise keskkonnas nagu YouTube. Kas sa oled näinud pealt VIIMASE 
12 KUU JOOKSUL, et kedagi teist on internetis solvavalt või inetult koheldud?                
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 

ROUTING: If ‘yes’ to question m2_1, ask the questions below, otherwise skip to 
another section 
 

40. m2_2_rt Kui sageli sa oled VIIMASE 12 KUU JOOKSUL midagi sellist pealt näinud?   
1 Mõnel korral  
2 Vähemalt kord kuus 
3 Vähemalt kord nädalas 
4 Iga päev või peaaegu iga päev 
-98 Ei oska öelda 
-97 Ei taha öelda 

 
41. m2_3_rt Palun mõtle nüüd VIIMASELE KORRALE, kui sa nägid pealt sellist juhtumit (et 

internetis koheldi kedagi teist solvavalt või inetult). Järgmised küsimused on selle juhtumi 
kohta. Millal sa said sellest teada?   
0 Siis, kui see toimus 

1 Pärast juhtumit (või mitut omavahel seotud juhtumit)  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
42. m2_4_rt Sellele juhtumile on võimalik reageerida erinevalt. Vali variant, mis kirjeldab kõige 

paremini seda, mida sa tegid.   
1 Ma ei teinud midagi 

2 Ma püüdsin kannatanut aidata (nt püüdsin teda rahustada, soovitasin, mida teha, püüdsin 
takistada inimest, kes nii käitus jne)  

3 Ma julgustasin inimest, kes solvavalt või inetult käitus (aitasin sõnumit levitada, laikisin, 
lisasin kommentaari, et mulle meeldis see, jne)   

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
43. m2_6_rt Mõtle inimesele, keda internetis solvavalt või inetult koheldi. Mida kasutati tema 

kiusamiseks?   
MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
a) Kirjalik tekst 

b) Pilt või foto (kaasa arvatud GIF-d ja meemid) 

c) Video 

d) Helifail  

e) Midagi muud 

f) Ei oska öelda 

g) Ei taha öelda 
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44. m2_7_rt Internetis olevaid asju võivad näha paljud (tuttavad ja võõrad) inimesed. Kui palju 
inimesi on sinu arvates näinud seda sõnumit, mida kiusamiseks kasutati?  
1 Ainult mina 

2 Mina ja veel ligikaudu 2–5 inimest  

3 Mina ja veel ligikaudu 6–30 inimest (kuni üks klassitäis inimesi)  

4 Mina ja veel mõnikümmend inimest (rohkem kui klassitäis inimesi)  

5 Mina ja veel mõnisada inimest  

6 Veelgi rohkem inimesi (nt rohkem kui tuhat)  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
45. m2_8_rt Kas seda inimest on koheldud solvavalt või inetult ka silmast-silma suhtluses?  

0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
46. m2_9_rt Mõeldes viimasele internetis toimunud juhtumile, kuivõrd mures sa olid inimese 

pärast, kellega see juhtus?   
1 Ma ei olnud üldse mures 

2 Ma olin veidi mures  

3 Ma olin üsna mures  

4 Ma olin väga mures  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
47. m2_10_rt Kui häiritud oli sinu arvates inimene, kellega see juhtus?  

1 Üldse mitte häiritud 

2 Veidi häiritud 

3 Üsna häiritud 

4 Väga häiritud 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
48. m2_11_rt Mil määral sa tundsid, et peaksid selle juhtumiga seoses midagi tegema?  

1 Üldse mitte  

2 Veidi  

3 Üsna  

4 Väga  

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
49. m2_12_rt Kas sa teadsid, mida sellises olukorras teha?  

1 Ei teadnud üldse  

2 Pigem ei teadnud 

3 Pigem teadsin 

4 Teadsin küll 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 

 



+ + + 

+  + 
EU Kids Online 2017  25 

50. m2_13_rt Kas keegi palus sul aidata inimest, kellega see juhtus?  
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
51. m2_14_rt Millised on sinu suhted inimesega, kellega see juhtus?  

1 Head 

2 Neutraalsed 

3 Halvad   

4 Ei tunne teda 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
52. m2_15_rt Kui vana see inimene oli? 

1 Umbes minuvanune 

2 Noorem kui mina 

3 Teismeline, kuid minust vanem  

4 Täiskasvanu 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
53. m2_16_rt Millised olid sinu suhted inimesega, kes kiusas (enne kiusamisjuhtumi toimumist)?  

1 Head 

2 Neutraalsed 

3 Halvad   

4 Ei tunne teda 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

VIIMASE 12 KUU jooksul oled sa näinud suurel hulgal erinevat pildimaterjali – pilte, fotosid ja videosid. 
Mõnikord võivad need olla selgelt seksuaalse alatooniga ja kujutada näiteks paljaid või seksivaid 
inimesi. Võibolla ei ole sa midagi sellist kunagi näinud, kuid võibolla oled sa näinud midagi sellist 
mobiiltelefonis, ajakirjas, televiisoris, DVD-l või internetis. Järgmised küsimused on taoliste asjade 
kohta. 

54. c_QF30 Kas oled näinud midagi sellist VIIMASE 12 KUU jooksul? 
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 
ROUTING: If “yes” to question QF30, ask the questions below (else skip to question QF40): 

55. c_QF31_rt / op_QF31_rt Kui sageli oled VIIMASE 12 KUU jooksul selliseid pilte või kujutisi 
näinud? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädala

s 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ajakirjas või raamatus 1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Televiisoris, filmis 1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Telefonis, arvutis, tahvelarvutis 
või mõnes muus internetiga 
ühendatud seadmes 

1 2 3 4 5 -98 -97 

VARIANDID D-N KUVADA AINULT 
13-17AASTASTELE: 

       

d) Videote jagamise keskkonnas (nt 
YouTube) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Piltide jagamise keskkonnas (nt 
Instagram, Flickr) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Sotsiaalmeedias (nt Facebook, 
Twitter) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Online-mängus 1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Pornograafilise sisuga 
veebilehtedel  

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Internetis avanenud 
hüpikakendes (mis avanevad 
internetis soovimatult) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Mulle arvutisse saadetud 
sõnumis 

1 2 3 4 5 -98 -97 

k) Mulle telefoni saadetud sõnumis 1 2 3 4 5 -98 -97 

l) Mulle meili teel saadetud 
sõnumis 

1 2 3 4 5 -98 -97 

m) Online-reklaamis 1 2 3 4 5 -98 -97 

n) Muul viisil 1 2 3 4 5 -98 -97 
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KÜSIDA KÕIGILT:  

56. c_QF32_rt Kui sa mõtled VIIMASELE KORRALE, kui selliseid pilte või kujutisi nägid, kuidas sa 
ennast tundsid? 
1 Olin rõõmus 

2 Polnud rõõmus ega ka häiritud 

3 Olin natuke häiritud 

4 Olin suhteliselt häiritud 

5 Olin väga häiritud 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 

K57 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
57. op_QF34_rt Milliseid järgmisi asju (kui üldse) oled sa näinud internetis VIIMASE 12 KUU 

jooksul? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 Ei 

Jah, ja 
ma 

soovisin 
seda 
näha 

Jah, kuid 
ma ei 

soovinud 
seda 
näha 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Pilt või video, kus keegi on 
alasti 

1 2 3 -98 -97 

b) Pilt või video, kus on näha 
kellegi intiimsed kehaosad 

1 2 3 -98 -97 

c) Pilt või video, kus inimesed 
seksivad 

1 2 3 -98 -97 

d) Pilt või video, kus näidatakse 
vägivaldset seksi 

1 2 3 -98 -97 

e) Muid seksuaalse sisuga 
materjale 

1 2 3 -98 -97 

 

 

K58 KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AASTASTELT: 
 

PALUN LOE LÄBI: 

Inimesed teevad internetis igasuguseid asju. Mõnikord võivad nad saata seksisõnumeid või seksipilte. 
See võib tähendada seksimisest rääkimist, aga ka alasti või seksivate inimeste pilte. 
 

58. c_QF40_oy Kas VIIMASE 12 KUU jooksul oled sa saanud seksuaalse alatooniga sõnumeid, 
pilte või videoid? 
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 
 
 
ROUTING: If “yes” to question QF40, ask the questions below (else skip to question QF45): 
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K59-K60 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
59. op_QF41_rt1_oy Kui sageli oled VIIMASE 12 KUU jooksul neid saanud? 

1 Mõned korrad 

2 Vähemalt kord kuus 

3 Vähemalt kord nädalas 

4 Iga päev või peaaegu iga päev 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 
60. op_QF42_rt1_oy Kui sa mõtled VIIMASELE KORRALE, kui see juhtus, kuidas sa ennast 

tundsid? 
1 Olin rõõmus 

2 Polnud rõõmus ega ka häiritud 

3 Olin natuke häiritud 

4 Olin suhteliselt häiritud 

5 Olin väga häiritud 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 

K61-K64 KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AASTASTELT: 
61. c_QF45_oy Kas VIIMASE 12 KUU jooksul oled sina saatnud kellelegi seksuaalse alatooniga 

sõnumeid, pilte või videoid? 
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
 
ROUTING: If “yes” to question QF45, ask the questions below (else skip to question 
QF47):  
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62. c_QF46_oy Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul oled sa taolisi sõnumeid, pilte või videosid 

saatnud? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 

Mitte 
kuna
gi 

Mõn
ed 
korr
ad 

Vähe
malt 
kord 
kuus 

Väh
emal
t 
kord 
näda
las 

Iga 
päev 
või 
peaae
gu 
iga 
päev 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 
öelda 

a) Olen saatnud kellelegi 
internetis seksisõnumeid 
(näiteks tekste, pilte või 
videoid) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Olen postitanud 
seksisõnumeid (näiteks 
tekste, pilte või videoid) nii, 
et teised inimesed saavad 
neid internetis näha 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Olen internetis kelleltki 
küsinud seksuaalse sisuga 
infot (nt tema alasti keha või 
seksiga seotud tegevuste 
kohta) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
63. c_QF47_oy Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul (kui üldse) on keegi internetis sinult küsinud 

seksuaalse sisuga infot (nt sinu alasti keha või seksiga seotud tegevuste kohta), kui sa pole 
tahtnud sellistele küsimustele vastata? 
1   Mitte kunagi 

2 Mõned korrad 

3 Vähemalt kord kuus 

4 Vähemalt kord nädalas 

5 Iga päev või peaaegu iga päev 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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PALUN LOE LÄBI: 

Mõnedel veebilehtedel räägivad inimesed asjadest, mis võivad olla sulle kahjulikud. Järgmised 
küsimused puudutavad selliseid asju. 
 

64. c_QF50_oy Kas oled VIIMASE 12 KUU jooksul näinud veebilehti, kus inimesed… MÄRGI 1 
VASTUS IGALE REALE 

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädala

s 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) räägivad viisidest, kuidas 
saab endale füüsilist valu 
tekitada või ennast vigastada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) räägivad, kuidas toime panna 
enesetappu 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) räägivad, kuidas saada väga 
kõhnaks (selliseks, nagu on 
anorektikud või buliimikud) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) postitatavad vihasõnumeid, 
mis ründavad teatud 
inimrühmi või isikuid (nt 
erineva nahavärvi, usu, 
rahvuse või seksuaalse 
orientatsiooniga inimesed) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) räägivad oma kogemustest 
narkootikumide tarvitamisel 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) saadavad või näitavad 
vägivaldse sisuga pilte, kus 
tehakse haiget inimestele või 
loomadele 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
 
ROUTING: If ‘yes’ (=“A few times“, “At least every month“, “At least every week“, 
“Daily or almost daily to question“) to QF50a–f above, ask QF51 for each (or skip to 
question QF60). 

 
K65 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

65. op_QF51_rt Kui sa mõtled VIIMASELE KORRALE, kui see juhtus, siis kas vaatasid seda omal 
soovil? 
0 Ei 

1 Jah 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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KÜSIDA KÕIGILT: 
66. c_QF60 Kas VIIMASE 12 KUU jooksul on sinuga internetis juhtunud midagi järgnevast? 

MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 Ei Jah 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Keegi kasutas minu isikuandmeid viisil, 
mis mulle ei meeldinud 

0 1 -98 -97 

b) Seade, mida kasutan (nt telefon, 
tahvelarvuti, arvuti) sai viiruse 

0 1 -98 -97 

c) Kaotasin raha, kuna mind peteti 
internetis 

0 1 -98 -97 

d) Keegi kasutas mu salasõna, et pääseda 
ligi minu andmetele või esineda minu 
nimega 

0 1 -98 -97 

e) Keegi postitas minu kohta infot või 
pildi, mis oli alandav või solvav 

0 1 -98 -97 

f) Ma kulutasin liiga palju raha 
rakendustesisestele ostudele või 
online-mängudele 

0 1 -98 -97 

g) Keegi tuvastas minu asukoha mu 
telefoni või muud seadet jälitades 

0 1 -98 -97 
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K67-K68 KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AASTASTELT: 
67. c_QF70_oy / op_QF70_oy Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul on sinuga juhtunud järgnevaid 

asju? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 

Mitte 
ku
na
gi 

Mõned 
korr
ad 

Vähemal
t kord 
kuus 

Vähema
lt 

kord 
näda
las 

Iga 
päev 
või 

peaae
gu 
iga 

päev 

Ei oska 
öeld

a 

Ei 
tah
a 

öel
da 

a) Olen olnud interneti 
kasutamise pärast söömata 
või magamata  

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Olen olnud häiritud, kui ma 
ei ole saanud internetti 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Olen märganud, et olen 
internetis ka siis, kui see 
mulle eriti huvi ei paku 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Olen kulutanud vähem aega 
kui peaks oma perele, 
sõpradele ja koolitööle, 
kuna veedan aega internetis 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Olen proovinud veeta 
internetis vähem aega, kuid 
see pole õnnestunud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f)  Mul on olnud tülisid 
pereliikmete ja sõpradega, 
kuna olen liiga palju 
internetis 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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68. c_QF80_oy / ec_QF80_oy Kui sageli VIIMASE 12 KUU jooksul on sinuga internetis juhtunud 

midagi järgnevast? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 
Mitte 

kunagi 
Mõned 
korrad 

Vähem
alt kord 

kuus 

Vähem
alt kord 
nädalas 

Iga 
päev 
või 

peaaeg
u iga 
päev 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Mu vanem / hooldaja on 
postitanud minu kohta infot (nt 
teksti, pildi või video kujul) 
ilma minult luba küsimata 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Ma olen saanud negatiivseid 
või solvavaid kommentaare 
selle kohta, mida mu vanem / 
hooldaja on minu kohta 
postitanud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Ma olen palunud oma vanemal 
/ hooldajal tema poolt 
postitatud info eemaldada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Ma olen olnud vanemate poolt 
postitatud info tõttu endast 
väljas 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Mu õpetaja(d) on postitanud 
minu kohta infot ilma minult 
luba küsimata 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Mu sõber / sõbrad on 
postitanud minu kohta infot 
ilma minult luba küsimata 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



+ + + 

+  + 
34  EU Kids Online 2017 

Osa A2 

KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Lapsed ja nende elud on väga erinevad. Järgnevalt on mõned küsimused sinu ja sinu tunnete kohta. 
 

69. c_QA10 /  op_QA10 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Vihastun kergesti ja lähen sageli endast 
välja 

1 2 3 4 -98 -97 

b) Tavaliselt teen, mida minult nõutakse 1 2 3 4 -98 -97 

d) Mind süüdistatakse sageli valetamises 
või petmises 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Võtan kodust, koolist või mujalt asju, mis 
pole minu omad  

1 2 3 4 -98 -97 

 
70. c_QA11 / op_QA11 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

a) Ma muretsen palju 1 2 3 4 -98 -97 

b) Olen uutes olukordades ärev ja kaotan 
kergesti enesekindluse 

1 2 3 4 -98 -97 

c) Mul on sageli peavalusid, kõhuvalusid 
või iiveldust 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Olen sageli õnnetu, nukrameelne või 
nutu äärel 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Kardan paljusid asju, mind on kerge 
hirmutada 

1 2 3 4 -98 -97 
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71. c_QA12 / c_QA12 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

a) Ma olen rahutu ja ei suuda kaua paigal 
püsida 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Mu tähelepanu hajub kergesti ja mul 
on raske keskenduda 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Ma mõtlen enne järele, kui midagi teen 1 2 3 4 -98 -97 

 
K72 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

72. op_QA13 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

a) Ma meeldin teistele endavanustele 
lastele 

1 2 3 4 -98 -97 

b) Teised lapsed või noored narrivad või 
kiusavad mind  

1 2 3 4 -98 -97 

c) Olen tavaliselt üksinda, mängin üldiselt 
üksi või hoian omaette 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Mul on vähemalt üks hea sõber 1 2 3 4 -98 -97 

e) Saan täiskasvanutega paremini läbi kui 
omavanustega 

1 2 3 4 -98 -97 
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K75 KÜSIDA 11-12AASTASTELT JA 13-17AASTASTELT: 
 

73. c_QA16_oy Kas oled vahel tundnud, et sind koheldakse halvasti järgnevate asjade pärast? 
MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 

MItte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 
Mõnik

ord Sageli 
Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Mu perekonna päritolu pärast 1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Mu nahavärvi pärast 1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Mu usu pärast 1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Mu kaalu või pikkuse pärast 1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Kuna mul on puue 1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Kuna mul pole piisavalt raha 1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Kuna ma armun teatud tüüpi 
inimestesse 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Mu väljanägemise või käitumise 
pärast 

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Mu tõekspidamiste ja arvamuste 
pärast 

1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Muul põhjusel 1 2 3 4 5 -98 -97 

KÜSIDA KÕIGILT: 
74. c_QA18 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

a) Teen nalja pärast ohtlikke asju  1 2 3 4 -98 -97 

b) Teen põnevaid asju isegi siis, kui need 
on ohtlikud 

1 2 3 4 -98 -97 
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75. c_QA21 Kui õige on see sinu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS 

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 

õige 
Täiesti 

õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

 

c) Minu jaoks on lihtne jääda seatud 

sihtide juurde ja saavutada oma 

eesmärgid 
1 2 3 4 -98 -97 

d)  Olen kindel, et suudan ootamatuid 
probleeme lahendada 

1 2 3 4 -98 -97 

e)  Üldiselt suudan välja mõelda, kuidas 
uute olukordadega toime tulla 

1 2 3 4 -98 -97 

f)  Suudan enamuse probleemidest 

lahendada, kui tõesti pingutan 
1 2 3 4 -98 -97 

i) Kui olen hädas, suudan tavaliselt 
mõelda, mida teha 

1 2 3 4 -98 -97 
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Osa H 
76. c_QH1 Siin on toodud pilt redelist. Kujutle, et selle redeli astmel 10 on kujutatud sinu parimat 

võimalikku elu ja astmel 0 sinu halvimat võimalikku elu. Kõike kokku võttes, millisele redeli 
astmele sa ennast hetkel paigutad? PALUN MÄRGI KAST SELLE NUMBRI JUURES, MIS 
KÕIGE PAREMINI SIND KIRJELDAB. 

 

 

 
 10 

 

Parim võimalik elu 

 9  

 8  

 7  

  6  

  5  

  4  

  3  

  2  

  1  

  0 Halvim võimalik elu 

 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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Osa I 

PALUN LOE LÄBI: 

Pered on kõik erinevad, nüüd mõned küsimused sinu ja sinu pere kohta. 
 

77. c_QI2 Kui õiged on järgnevad asjad sinu pere ja kodu kohta? MÄRGI IGAL REAL 1 VASTUS  

 

 

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 
õige 

Täiesti 
õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Kui ma räägin, siis mind kuulatakse 1 2 3 4 -98 -97 

b) Mu perekond tõesti püüab mind 
aidata 

1 2 3 4 -98 -97 

c) Ma tunnen end kodus turvaliselt 1 2 3 4 -98 -97 

 
78. c_QI3 / op_QI3 Kui sageli käivad järgnevad asjad sinu kohta? Kui sa elad erinevates kohtades 

(nt lahus elavate vanemate juures), mõtle sellele kohale, kus sa täna õhtul ööbid. MÄRGI IGAL 
REAL 1 VASTUS 

 

Mitte 
kuna

gi 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 
Mõnik

ord 
Sagel

i 

Väga 
sagel

i 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Vanem / hooldaja kiidab mind  
hea käitumise eest 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Vanem / hooldaja seab reeglid 
selle kohta, mida tohin kodus 
teha 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Vanem / hooldaja seab reeglid 
selle kohta, mida tohin kodust 
väljaspool teha 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
ROUTING: If “Never” to ALL items asked in QB5 (i.e., never for each option “a” to “h”) 
skip to section J (that means that non users of the internet will skip to section J).  
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79. c_QI4 / op_QI4 Kui tihti su vanem / hooldaja teeb järgmisi asju? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 

 

 

 

Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 
Mõnik

ord Sageli 

 

Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Julgustab mind iseseisvalt internetis 
avastama ja õppima 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Soovitab, kuidas internetti turvaliselt 
kasutada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Räägib minuga sellest, mida ma 
internetis teen 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Istub juures, kui ma internetti kasutan  1 2 3 4 5 -98 -97 

e) On minu lähedal, kui ma internetti 
kasutan 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Teeb koos minuga internetis ühiseid 
tegevusi 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Räägib, mida teha, kui miski mind 
internetis häirib või muretsema paneb 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Aitab mind, kui internetis on vaja 
midagi keerukat teha või sealt midagi 
leida 

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Selgitab, miks mõned veebilehed on 
head või halvad 

1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Aitab mind, kui miski mind internetis 
häirib 

1 2 3 4 5 -98 -97 

k) Räägib mulle reklaami või rahaga 
seotud tegevustest, millega võin 
internetis kokku puutuda (nt kui keegi 
üritab mulle midagi müüa) 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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80. c_QI5 / op_QI5 Kas oled KUNAGI teinud midagi järgnevat? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 

 

Mitte 
kuna

gi 

 

Peaa
egu 

mitte 
kuna

gi 
Mõni
kord 

Sagel
i 

 

Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 
öeld

a 

 a) Rääkinud oma vanemale / 
hooldajale, kui miski on mind 
internetis häirinud või pannud 
muretsema 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 b) Aidanud oma vanemat / hooldajat, 
kui tal on tulnud teha internetis 
asju, mis on tema jaoks 
keerulised 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Alustanud vestlust oma vanema / 
hooldajaga sellest, mida ma 
internetis teen 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Küsinud oma vanemalt / hooldajalt 
nõu, kuidas peaksin internetis 
käituma 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Küsinud oma vanemalt / hooldajalt 
reklaamide kohta, mida olen 
internetis näinud  

1 2 3 4 5 -98 -97 

 f) Küsinud oma vanemalt / 
hooldajalt abi internetis juhtunu 
osas, millega ma ise toime ei 
tulnud 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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81. c_QI6 / op_QI6 Kas su vanem / hooldaja lubab sul teha järgnevaid asju internetis ja kui lubab, 

siis kas sul on vaja küsida tema nõusolekut? MÄRGI 1 VASTUS IGALE REALE 

 
See on 
mulle 

lubatud 
kogu aeg  

See on 
mulle 

lubatud 
ainult 

vanema 
nõusolek

ul või 
juhenda

misel 

See ei 
ole mulle 
lubatud 

Ma ei tea, 
kas see 
on mulle 
lubatud 
või mitte 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Kasutada 
veebikaamerat (nt 
Skype- või videokõne 
tegemisel) 

1 2 3 4 -98 -97 

b) Laadida alla muusikat 
või filme 

1 2 3 4 -98 -97 

c) Kasutada 
sotsiaalmeediat (nt 
Facebook, Snapchat, 
Instagram, Twitter) 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Vaadata videosid (nt 
YouTube’is) 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Mängida mänge koos 
teistega üle interneti 

1 2 3 4 -98 -97 

f) Lugeda / vaadata 
online-uudiseid 

1 2 3 4 -98 -97 
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82. c_QI7 / op_QI7 Kas su vanem / hooldaja kasutab midagi järgnevast? MÄRGI 1 VASTUS IGALE 

REALE 

 

 Ei Jah 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Vanemakontroll või muu programm, 
mis blokeerib või filtreerib teatud tüüpi 
veebilehti 

0 1 -98 -97 

b) Vanemakontroll või muu programm, 
mis võimaldab jälgida veebilehti, mida 
külastan, või äppe (ehk rakendusi), 
mida kasutan 

0 1 -98 -97 

c) Vanema kehtestatud reeglid, kui kaua 
võin internetis olla 

0 1 -98 -97 

d) Teenus või leping, mis piirab aega, 
mida internetis veedan 

0 1 -98 -97 

i) Tehnoloogia minu asukoha jälgimiseks 
(nt GPS) 

0 1 -98 -97 

 
K83-K85 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

83. op_QI8 Kui sageli su vanem/hooldaja kontrollib tagantjärele järgmisi asju? MÄRGI 1 VASTUS 
IGALE REALE 

 

 

 Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 

 

Mõnik
ord Sageli 

Väga 
sageli 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Milliseid sõpru või kontakte ma 
lisan sotsiaalmeedias  

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Minu e-kirju või sõnumeid (nt 
Messengeris vm rakenduses) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Mu kasutajaprofiile (nt 
sotsiaalmeedias) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Milliseid veebilehti olen külastanud 1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Milliseid äppe (ehk rakendusi) olen 
alla laadinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Milliseid rakendusesiseseid oste 
olen teinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

        

84. op_QI9 Kui palju su vanem / hooldaja teab, mida sa internetis teed? 
1 Üldse mitte 

2 Pisut 

3 Üsna palju 

4 Palju 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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85. op_QI10 Kas sulle meeldiks, et sinu vanem / hooldaja huvituks rohkem või vähem sellest, 

mida sa internetis teed, või jätkaks samamoodi nagu praegu? 
1 Palju vähem 

2 Pisut vähem 

3 Samamoodi nagu praegu 

4 Pisut rohkem 

5 Palju rohkem 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 

KÜSIDA KÕIGILT: 
86. c_QI13 Kas sa mõnikord ignoreerid ehk ei tee väljagi sellest, mida su vanem / hooldaja sulle 

interneti kasutamise kohta räägib? 
1 Ei 

2 Jah, mõnikord 

3 Jah, sageli 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  

 

K87 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
87. op_QI14 Kas su vanem / hooldaja võtab ette midagi uut või teeb midagi teisiti, kui sa oled 

interneti pärast ennast häirituna tundnud?  
1 Ei 

2 Jah, mingil määral 

3 Jah, oluliselt 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda  
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Osa J 

KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Järgmised küsimused on sinu õpetajate ja kooli kohta. 
 

88. c_QJ1 Järgnevalt on toodud mõned väited sinu kooli, kaasõpilaste ja õpetajate kohta. Palun 
ütle, kuivõrd õigeks sa neid väiteid pead. MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

 

 

Ei  
ole 

üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 
õige 

Täiesti 
õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ma tunnen, et kuulun oma kooli 1 2 3 4 -98 -97 

b) Ma tunnen end koolis turvaliselt 1 2 3 4 -98 -97 

c) Mu kaasõpilased on lahked ja 
abivalmid 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Õpetajad hoolivad minust  1 2 3 4 -98 -97 

e) Koolis on vähemalt üks õpetaja, 
kelle poole saan oma murega 
pöörduda 

1 2 3 4 -98 -97 

 
89. c_QJ2 / op_QJ2 Kas mõni õpetaja sinu koolis on teinud järgnevaid asju? MÄRGI 1 VASTUS 

IGAL REAL 

 

Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 
Mõnik

ord 
Sage

li 
Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 

öelda 

a) Soovitanud, kuidas internetti turvaliselt 
kasutada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Julgustanud mind iseseisvalt internetis 
avastama ja õppima 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Kehtestanud reeglid, mida ma tohin koolis 
olles internetis teha 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Aidanud mind, kui internetis on vaja 
midagi keerukat teha või sealt midagi leida 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Selgitanud, miks mõned veebilehed on 
head või halvad 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Soovitanud, kuidas teistega internetis 
käituda 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Aidanud mind, kui miski on mind internetis 
häirinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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K90 KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 
90. op_QJ3 Kas õpetajad sinu koolis on KUNAGI teinud järgnevaid asju? MÄRGI 1 VASTUS IGAL 

REAL 

 Jah Ei 
Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Kontrollinud, kas õpilaste telefonid on välja lülitatud 1 0 -98 -97 

b) Vaadanud minu telefoni, et näha, mida ma seal teen või 
kellega suhtlen 

1 0 -98 -97 

c) Kehtestanud reeglid, kuidas võib telefoni koolis kasutada 1 0 -98 -97 

d) Võtnud õpilastelt telefone ära kindlaks ajaperioodiks (nt 
päevaks või nädalaks) 

1 0 -98 -97 
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Osa K 

KÜSIDA KÕIGILT: 

PALUN LOE LÄBI: 

Järgnevad küsimused on sinu sõprade ja kodukoha kohta 
 

91. c_QK1 Kui õiged on järgnevad asjad sinu kohta? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL 

  

Ei ole 
üldse 
õige 

Natuke 
õige 

Enam-
vähem 
õige 

Täiesti 
õige 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Mu sõbrad püüavad mind tõeliselt 
aidata 

1 2 3 4 -98 -97 

b) Ma saan oma sõprade peale loota, kui 
midagi läheb halvasti 

1 2 3 4 -98 -97 

c) Ma saan sõpradega oma 
probleemidest rääkida 

1 2 3 4 -98 -97 

 
92. c_QK2 / op_QK2 Kas mõni su sõpradest on teinud järgnevaid asju? MÄRGI 1 VASTUS IGAL 

REAL 

 

 

Mitte 
kunag

i 

Peaae
gu 

mitte 
kunag

i 
Mõnik

ord Sageli 
Väga 
sageli 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 
öelda 

a) Soovitanud, kuidas internetti 
turvaliselt kasutada 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Julgustanud mind iseseisvalt 
internetis avastama ja õppima 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Aidanud mind, kui internetis on vaja 
midagi keerukat teha või sealt midagi 
leida 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Selgitanud, miks mõned veebilehed 
on head või halvad 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Soovitanud, kuidas teistega internetis 
käituda 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Aidanud mind, kui miski on mind 
internetis häirinud 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Rääkinud üldiselt, mida võiks teha, 
kui miski mind internetis häirib 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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Osa M3 Digitaalne kodanik 
KÕIK JÄRGNEVAD KÜSIMUSED KÜSIDA VAID 13-17AASTASTELT: 

PALUN LOE LÄBI 

Järgmised küsimused on selle kohta, millist nõu sa oled saanud või sooviksid saada netiturvalisuse ja 
online-osalemise kohta. Samuti küsime viimase teemana sinult uudiste jälgimise ja uudistest 
huvitumise kohta.  

 
93. m3_1 Kui sageli VIIMASE 12 KUU JOOKSUL oli sul vaja  järgmisi nõuandeid?  

MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL. 

 
Mitte 

kunagi 
Mõnel 
korral 

Vähemalt 
kord 
kuus 

Vähemalt 
kord 

nädalas 

Iga päev 
või 

peaaegu 
iga päev 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Internetis võõrastega 
suhtlemise kohta 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Internetis isikliku teabe 
jagamise kohta 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Internetis seksuaalse 
sisuga või paljaid inimesi 
kujutava pildimaterjali 
jagamise kohta  

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Kodanikuosaluse 
võimaluste kohta internetis 
(nt osalemine 
internetiaruteludes teemal, 
kuidas elu oma 
kogukonnas, piirkonnas 
või riigis paremaks muuta)  

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Kuidas küberkiusamist 
pealt nähes teisi aidata  

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Turvalise internetikasutuse 
kohta (mõnikord 
nimetatakse seda 
küberohutuseks või 
küberturvalisuseks – nt 
kuidas kaitsta oma 
salasõna jms)   

1 2 3 4 5 -98 -97 

g)  Sinu netikäitumist 
jälgivate ettevõtete või 
valitsusasutuste kohta  

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Kuidas saada internetis 
informatsiooni poliitiliste 
teemade kohta   

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Kuidas eristada tegelikke 
uudiseid libauudistest  

1 2 3 4 5 -98 -97 
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94. m3_2 Kui sageli VIIMASE 12 KUU JOOKSUL oled sa osalenud koolitusel või on sulle koolis 
räägitud järgmiste teemade kohta? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL.  

 
Mitte 

kunagi 
Mõnel 
korral 

Vähemalt 
kord 
kuus 

Vähemalt 
kord 

nädalas 

Iga päev 
või 

peaaegu 
iga päev 

Ei 
oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Internetis võõrastega 
suhtlemine  

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Internetis isikliku teabe 
jagamine  

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Seksuaalse sisuga või 
paljaid inimesi kujutav 
pildimaterjal internetis  

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Kodanikuosaluse 
võimalused internetis (nt 
osalemine 
internetiaruteludes teemal, 
kuidas elu oma 
kogukonnas, piirkonnas 
või riigis paremaks muuta)  

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Teiste aitamine, nt  
küberkiusamist pealt 
nähes  

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Turvaline internetikasutus 
(mõnikord nimetatakse 
seda küberohutuseks või 
küberturvalisuseks – nt 
kuidas kaitsta oma 
salasõna jms)   

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Sinu netikäitumist jälgivad 
ettevõtted või 
valitsusasutused  

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Kuidas saada internetis 
teavet poliitiliste teemade 
kohta  

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Kuidas osaleda avalikes 
internetiaruteludes  

1 2 3 4 5 -98 -97 

j)   Kuidas eristada tegelikke 
uudiseid libauudistest 

1 2 3 4 5 -98 -97 
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95. m3_3 Kui sageli jälgid sa uudiseid või päevakajalisi sündmusi erinevate meediakanalite 
(raadio, TV, ajaleht või internet, sealhulgas sotsiaalmeedia) vahendusel?  
1 Mitte kunagi 

2 Mõnel korral 

3 Vähemalt kord kuus 

4 Vähemalt kord nädalas 

5 Iga päev või peaaegu iga päev 

-98 Ei oska öelda 

-97 Ei taha öelda 

 
96. m3_4 Kui huvitatud sa oled järgmistest uudiste liikidest?  

MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL. 

 
Äärmiselt 
huvitatud 

Väga 
huvitatud 

Mõnevõrra 
huvitatud 

Mitte eriti 
huvitatud 

Üldse 
mitte 

huvitatud 

Ei 
oska 
öelda 

Ei 
taha 
öelda 

a) Rahvusvahelised 
uudised 

5 4 3 2 1 -98 -97 

b) Poliitilised uudised 5 4 3 2 1 -98 -97 

c) Uudised minu 
maakonna, linna või 
kodukoha kohta  

5 4 3 2 1 -98 -97 

d) Äri- ja 
majandusuudised 

5 4 3 2 1 -98 -97 

e) Uudised 
meelelahutuse ja 
kuulsuste kohta  

5 4 3 2 1 -98 -97 

f) Elustiiliuudised (nt 
toit, mood, reisimine, 
kokkamine, spaad) 

5 4 3 2 1 -98 -97 

g) Tervise- ja 
haridusuudised 

5 4 3 2 1 -98 -97 

h) Kunsti- ja 
kultuuriuudised 

5 4 3 2 1 -98 -97 

i) Spordiuudised 5 4 3 2 1 -98 -97 

j) Teadus- ja 
tehnoloogiauudised 

5 4 3 2 1 -98 -97 

k) Uudised 
kuritegevuse, 
õigusemõistmise ja 
julgeoleku kohta 

5 4 3 2 1 -98 -97 

l) Kummalised uudised 
(nt naljakad, 
pentsikud, veidrad) 

5 4 3 2 1 -98 -97 
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97. m3_5 Nüüd küsime sinult uudiste usaldamise kohta. Millisel määral sa nõustud järgmiste 

väidetega? MÄRGI 1 VASTUS IGAL REAL. 
 

 

Üldse 
ei 

nõustu 

Pigem 
ei 

nõustu 

Ei seda 
ega 
teist 

Pigem 
nõustun 

Nõustun 
täiesti 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Ma arvan, et enamikku uudiseid, 
mida meie riigis edastatakse, võib 
usaldada   

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Ma arvan, et enamikku neist 
uudistest, mida ma loen või 
vaatan, võib usaldada  

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
98. m3_6 Millisel määral sa nõustud või ei nõustu järgmiste väidetega? MÄRGI 1 VASTUS IGAL 

REAL. 

 

Üldse 
ei 

nõustu 
Pigem ei 
nõustu 

Ei seda 
ega 
teist 

Pigem 
nõustun 

Nõustun 
täiesti 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Uudistekanalid (näiteks televisioon, 
raadio või ajalehed) teevad head 
tööd, et aidata mul eristada fakti 
väljamõeldisest 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Sotsiaalmeedia (näiteks Facebook, 
Twitter, Snapchat, Instagram) 
teevad head tööd, et aidata mul 
eristada fakti väljamõeldisest 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 
99. m3_7 Mõtle viimasele korrale, kui sa internetis uudiseid vaatasid või lugesid. Milliseid uudiste 

tarbimise viise sa kasutasid?  MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED 
 
a) Vaatasid uudiste pealkirjade loendit (näiteks uudisteportaali nagu Delfi, Postimees jne 
esilehelt)  

b) Lugesid uudislugusid või artikleid  

c) Jälgisid veebilehelt live-uudist (olulise uudisloo sagedased uuendused, mis esitatakse 
kronoloogilises järjestuses, sisaldab tihti ka parimaid postitusi sotsiaalmeediast)  

d) Lugesid uudisteblogi (uudisteblogi on veebilehekülg, kus üks või mitu inimest kirjutavad 
uudiste kohta; tavaliselt nad kirjutavad enda arvamusest uudises käsitletud teemal)  

e) Vaatasid pilte või pildigaleriid uudiste kohta  

f) Vaatasid uudiste juures olevat graafikut (infograafik on joonis, skeem või kaart, mis 
selgitab uudist)   

g) Vaatasid online-uudise videot (live, klipp või saade)   

h) Kuulasid uudiseid internetis (live, klipp või podcast / saade) 

i) Vaatasid uudiste edetabelit või pingerida (nt top 10)  

j) Kasutasid äppi (ehk rakendust) uudiste otsimiseks oma nutitelefonis / tahvelarvutis   

k) Tegid midagi muud   

l) Ei oska öelda 

m) Ei taha öelda 
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100. m3_8a  Milliseid järgnevatest kanalitest (kui üldse) oled kasutanud uudiste leidmiseks, 
lugemiseks, vaatamiseks, jagamiseks või nende üle arutlemiseks viimasel nädalal?  
MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED. 

a) Facebook  

b) LinkedIn  

c) Twitter  

d) YouTube   

e) Google Plus (mitte tavaline Google’i otsing)  

f) Instagram  

g) Tumblr  

h) Pinterest  

i) WhatsApp  

j) Line  

k) Viber  

l) Snapchat  

m) Telegram  

n) Slack     

o) Messenger (Facebookis)  
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p) Periscope  

q) WeChat      

r) Stayfriends    

s)  XING     

t) Weibo  

u) Midagi muud 

v) Mitte ühtegi neist 

w) Ei oska öelda 

x) Ei taha öelda 
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101. m3_8b Millisel järgneval viisil (kui üldse) sa jagad uudiseid või osaled uudisvoos 

tavalisel nädalal? MÄRGI KÕIK SOBIVAD VASTUSED. 
 
a) Hindad või laigid uudist või lisad lemmikute hulka  

b) Kommenteerid uudist sotsiaalmeedias (nt Facebook või Twitter) 

c) Kommenteerid uudist uudisteportaalis  

d) Kirjutad uudisest või poliitilisel teemal uudisteblogisse (veebileht, kus kirjutad oma 
arvamusest uudises käsitletud teemal) 

e) Jagad uudist meili teel   

f) Jagad uudist sotsiaalmeedias (nt Facebook, Twitter, LinkedIn) 

g) Jagad uudist messengeris (nt WhatsApp, Facebook Messenger) 

h) Postitad või saadad uudisega seotud pildi või video sotsiaalmeediasse  

i) Postitad või saadad pildi või video uudisteportaalile   

j) Vastad online-küsitlusele uudisteportaalis või sotsiaalmeedias (online-küsitlus on 
internetis korraldatav uuring või hääletus)   

k) Osaled kampaanias või mingi uudise teemalises grupis  

l) Räägid uudisest sõprade ja koolikaaslastega internetis (nt meili teel, suhtlusportaalis, 
Messengeris) 

m) Räägid uudisest sõprade ja koolikaaslastega silmast silma  

n) Ei tee midagi eelnevast 

o) Ei oska öelda 

p) Ei taha öelda 

 
102. m3_9 Mil määral sa nõustud või ei nõustu järgmiste väidetega? MÄRGI 1 VASTUS 

IGAL REAL 

 

Üldse 
ei 

nõustu 

Pigem 
ei 

nõustu 

Ei seda 
ega 
teist 

Pigem 
nõustun 

Nõustun 
täiesti 

Ei oska 
öelda 

Ei taha 
öelda 

a) Mulle tundub, et ma saan 
päris hästi aru tähtsatest 
poliitilistest probleemidest 
meie riigis  

1 2 3 4 4 -98 -97 

b) Pean ennast piisavalt 
harituks, et mõista poliitilisi 
arutelusid  

1 2 3 4 4 -98 -97 

Suur tänu sulle vastamise eest! 


