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Seksuaalkogemused ja –hoiakud noorte hulgas 

 
Hea õpilane! Palume Sul osaleda Tartu Ülikooli ja Justiitsministeeriumi korraldatavas uuringus 

“Seksuaalkogemused ja –hoiakud noorte hulgas”. 

 

Uuringu eesmärk 

Uuringuga soovime saada rohkem teada noorte seksuaalkäitumise ja -vägivalla kogemustest ning 

suhtumisest seksuaalsuhetesse. Teadmine noorte kogemustest aitab meil paremini nende käitumist ja 

probleeme mõista ning töötada välja tõhusamaid viise abivajavate noorte aitamiseks ning 

ebameeldivate sündmuste ärahoidmiseks. 

 

Mida küsime 

Enamik küsimusi on seksuaalkogemuste ja -hoiakute kohta. Sealhulgas küsime selliste seksuaalsuhete 

kohta, mis ei ole toimunud vabal tahtel. Mõned küsimused puudutavad ka teisi teemasid nagu Sinu 

suhted vanematega ja sõprade käitumine. 

 

Kuidas küsimustikku täita 

Enamikele küsimustele vastates tuleb Sul teha vastuse juures olevasse kasti ristike. Kui Sul on raske 

leida kõige sobivamat vastust, siis palun märgi Sinu jaoks kõige täpsem vastus. Küsimustiku täitmine 

võtab aega kuni 45 minutit. Pärast täitmist murra palun ankeet pooleks ning pane suurde ümbrikusse. 

Küsitleja sulgeb ümbriku ning ei näita ankeete teistele inimestele peale uuringu läbiviijatele. 

 

Uuring on anonüümne 

Sinu osalemine uuringus on vabatahtlik ja Sa ei pea andma seletusi, kui Sa ei taha selles osaleda. Sa ei 

pea märkima ankeedile oma nime ega kooli ja keegi ei saa teada, et need on just Sinu vastused. Kui 

mõni küsimus tekitab Sinus ebamugavust, siis võid jätta sellele vastamata. Sinu vastused on meile 

siiski väga olulised.  

 

Reaktsioon küsimustele 

Mõned küsimused võivad puudutada Sinu jaoks valusaid teemasid. Kui Sa tunned, et tahad rääkida 

kellegagi oma murest, siis Sa võid ühendust võtta uuringu läbiviijatega, pöörduda koolipsühholoogi või 

täiskasvanu poole, keda usaldad. Ankeediga on kaasas voldik noorte nõustamiskeskuste aadresside ja 

kontaktidega, kust leiad vajadusel abi. Jäta see palun endale.  

 

 

Kui Sul tekib ankeedi täitmisel küsimusi, siis abistab Sind Tartu Ülikooli küsitleja, kes on klassiruumis. 

Kui Sul tekib hiljem küsimusi, siis abistab Sind uuringuassistent Tartu Ülikoolis. 

mailto:kadri.soo@ut.ee
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1.   Kas Sa oled poiss või tüdruk?  

 Poiss   Tüdruk                  

 

2.  Kui vana Sa oled (vasta täisaastates)?  

Ma olen  aastat vana. 

 

 

3a.  Sinu rahvus on  

       1   Eestlane   2  Venelane  3   Muu.  

 

3b.  Sinu peamine kodune keel on 

        1   Eesti 2  Vene  3   Muu.  

 

 

4a.   Kas Sa õpid...  

  1  keskkoolis või gümnaasiumis  

2  kutsekoolis  

 

4b.  Millised olid Sinu hinded neis ainetes tunnistusel või õpperaamatus, kui need ained Sul viimane kord 

olid? 

Emakeel ….     Kirjandus …..    Matemaatika ….           Ajalugu ….            Geograafia ….      

  Keemia ….        Füüsika ….       Esimene võõrkeel ….          Bioloogia …. 

 

4c. Millised on Sinu hinded võrreldes klassikaaslastega? Palun märgi üks vastus. 

1  Minu hinded on üldiselt paremad kui teistel.  

2  Minu hinded on enam-vähem samasugused kui teistel. 

3      Minu hinded on üldiselt kehvemad kui teistel.  

 

5a.   Kes kuuluvad Sinu perekonda, kellega Sa koos elad? Palun vali kõik Sulle sobivad variandid. 

1   Ema  

2   Isa 

3   Ema elukaaslane (kasuisa) 

4   Isa elukaaslane (kasuema) 

5   Õde (õed)  

6   Poolõde, kasuõde (poolõed, kasuõed) 

7   Vend (vennad) 

8   Poolvend, kasuvend (poolvennad, kasuvennad) 

9  Vanaema 

10  Vanaisa 

11  Minu elukaaslane 

12  Elan asenduskodus (lastekodus) 

13  Elan hooldusperes 

14  Elan üksinda 

15  Teised võimalused 

 

5b. Kas Sa elad osa nädalast perest eraldi, näiteks õpilaskodus, ühiselamus, üürikorteris või sõbra juures? 

1  Jah  2  Ei 

 

 

6a.  Kui Sa elad koos isa või kasuisaga, siis millega tema tegeleb?  

1   Töötab   

2   On töötu 

3   Ei tööta muul põhjusel (nt õpib, on pensionär) 

4   Ma ei ela koos isa või kasuisaga 

 

6b.  Kui Sa elad koos emaga või kasuemaga, siis millega tema tegeleb?  

1  Töötab   

2  On töötu 

3  Ei tööta muul põhjusel (nt õpib, on pensionär) 

4  Ma ei ela koos ema või kasuemaga 
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6c. Kas Sinu vanemad on viimase 12 kuu jooksul töötanud välismaal kauem kui üks kuu? 

1  Kumbki vanematest ei ole töötanud välismaal. 

2  Ainult ema on töötanud/töötab välismaal. 

3  Ainult isa on töötanud/töötab välismaal. 

4  Mõlemad vanemad on töötanud/töötavad välismaal. 

 

 

7a.  Kas mõlemad Sinu vanemad on sündinud Eestis? 

1  Jah 2  Ei  3  Ei tea 

 

7b. Kas Sina oled sündinud Eestis? 

1  Jah 2  Ei 

 

  

8. Milliseks hindad teie pere rahalist seisu? Palun märgi üks Sulle kõige sobivam vastus. 

1  Raha ei jätku söögikski. 

2  Raha jätkub vaid toiduks, maksudeks ja aeg-ajalt hädavajalike asjade ostuks. 

3  Saame osta ka muud vähem hädavajalikku. 

4  Saame osta enam-vähem kõike vajalikku. 

5  Võime aegajalt endale osta ka luksuslikke asju. 

 

 

9.  Kui tihti tarbitakse Sinu kodus alkohoolseid jooke? 

1 Peaaegu iga päev        

2 Kord-paar nädalas        

3 Kord-paar kuus           

4 Mõned korrad aastas      

5 Mitte kunagi             

 

 

11. Kas Sa suitsetad sigarette? Palun vali üks variant. 

1  Ei ole kunagi suitsetanud. Proovisin korra või paar. 

3  Varem suitsetasin, kuid lõpetasin. 

4  Suitsetan, kuid mitte iga päev. 

5  Suitsetan iga päev umbes   sigaretti (märgi arv). 

 

 

12.  Kui vana Sa olid, kui Sa esimest korda jõid pudeli õlut, klaasi veini või pitsi kanget alkoholi (näiteks 

viina, konjakit 4 cl). 

1  Ma ei ole kunagi joonud. 

2 Ma olin esimesel korral   aastat vana (märgi vanus). 

3 Kui Sa oled neid jooke joonud, siis palun vasta, kui sageli Sa oled joonud alkoholi viimase 12 kuu 

jooksul? 

1   0-4 korda   

2   5-10 korda  

3   Umbes kord kuus  

4   2-3 korda kuus 

5  Umbes kord nädalas 

6   2-4 korda nädalas 

7  Peaaegu iga päev 
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13. Kas Sul on viimase 12 kuu jooksul seoses alkoholi joomisega ette tulnud mõni järgmistest 

olukordadest?  Kui Sa  ei ole viimase 12 kuu jooksul tarbinud alkoholi, siis palun jätka vastamist küsimusest 

14. Palun märgi vastus igal real. 

 Mitte 

ühtegi 

korda 

1 kord 2-4 

korda 

5-10 

korda 

Rohkem 

kui 10 

korda 

1 Olen sattunud kaklusse, käitunud halvasti või teinud teistele 

haiget. 

     

2 Olen koolist põhjuseta puudunud.      

3 Olen leidnud end paigast, teadmata, kuidas Sa sinna sattusid.      

4 Olen tundnud end pärast halvasti, olnud pohmellis.      

5 Keegi on soovitanud Sul lõpetada joomine või vähendada seda.      

 

 

14.   Kas Sa oled teinud midagi järgnevast?  Palun märgi vastus igal real. 

Olen... Ei ole mitte 

kunagi teinud 

Jah, olen 

teinud 

Minu vanus 

esimese korra ajal 

1  ..varastanud midagi väärtuses üle 50 euro.     

2  ..toime pannud murdvarguse (st varastanud midagi kuhugi 

sisse tungides või lõhkudes).        

   

3  .. teinud koolis midagi, mille eest on mind koolis karistatud.    

4  ..sõitnud ühistranspordis “jänest”.    

5  .. mõnest tunnist või kogu päeva koolist põhjuseta puudunud.    

6  ..olnud öösel kodust ära ilma sellest vanematele teatamata.    

7  ..ärandanud auto või mootorratta.    

8  ..tõsiselt tülitsenud /vaielnud õpetajaga.    

9  ..pakkunud seksuaalteenuseid raha eest.     

10..ostnud seksuaalteenuseid.       

11 ..tarvitanud hašišit, kanepit või marihuaanat.    

12 ..tarvitanud kokaiini, heroiini, amfetamiini või tableti kujul 

narkootikume nagu ecstasy. 

   

 

 

15. Järgmised küsimused on Sinu seksuaalkogemuste kohta. Palun vasta igal real 

1 Oled Sa kunagi olnud armunud mõnda poissi?     Jah     Ei 

2 Oled Sa kunagi olnud armunud mõnda tüdrukusse?    Jah     Ei 

3 On Sul kunagi olnud oma poiss-sõber?      Jah     Ei 

4 On Sul kunagi olnud oma tüdruk-sõber?   Jah     Ei 

Järgmistele küsimustele vasta "jah" ainult siis, kui see juhtus ja mõlemad partnerid olid sellega nõus 

5 Oled Sa kunagi suudelnud mõnda poissi?     Jah     Ei 

6 Oled Sa kunagi suudelnud mõnda tüdrukut?     Jah     Ei 

7 Oled Sa kunagi hellitanud, silitanud poissi riiete pealt või alt?   Jah     Ei  

8 Oled Sa kunagi hellitanud, silitanud tüdrukut riiete pealt või alt?  Jah     Ei  

9  Oled Sa kunagi teinud suuseksi poisiga?      Jah     Ei 

10 Oled Sa kunagi teinud suuseksi tüdrukuga?      Jah     Ei 
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11 Oled Sa kunagi teinud pärakuseksi poisiga?      Jah     Ei 

12 Oled Sa kunagi teinud pärakuseksi tüdrukuga?      Jah     Ei 

13 Oled Sa kunagi olnud seksuaalvahekorras poisiga?     Jah     Ei 

14 Oled Sa kunagi olnud seksuaalvahekorras tüdrukuga?     Jah     Ei 

 

Kui Sa oled olnud seksuaalvahekorras, siis … 

15  Kui vana Sa olid esimese vahekorra ajal?  Ma olin  aastat vana. 

16 Mitu seksuaalpartnerit Sul on olnud? 

Mitte ühtegi      Üks       2–3       4–5       Rohkem kui 5  

 

16a. Kas Sa oled olnud seksuaalvahekorras endast vähemalt viis aastat vanema isikuga, kui Sa olid 

14-aastane või noorem?  

1  Jah        2  Ei 

 

16b. Kui vastasid jaatavalt, siis palun märgi, kes see isik oli. 

1  Sõber 

2  Poiss- või tüdruksõber 

3  Sugulane  

4  Perekonnatuttav 

5  Täiskasvanu koolist, trennist, huviringist 

6  Võõras 

7  Keegi muu 

 

 

17. Kui palju on Sul seksuaalkogemusi võrreldes oma eakaaslastega? 

1   Vähem   2   Umbes samapalju kui teistel   3   Rohkem 

 

 

18. Soov seksida on inimestel erinev. Kui tihti tunned Sa iha ja vajadust seksida? 

1  Mitte kunagi 2  Harva  3  Vahel  4  Sageli  5  Peaaegu kogu aeg 

 

 

19. Mõne inimese jaoks on seksuaalselt ahvatlevad (köitvad) vastassoost, teistele jälle samast soost 

inimesed. Vali vastus, mis Sinu kohta kõige paremini sobib. 

1  Kui köitvad on vastassoost inimesed Sinu jaoks? Ei ole köitvad   1   2  3  4   5      

  

On köitvad 

2  Kui köitvad on samast soost inimesed Sinu jaoks?  Ei ole köitvad   On köitvad 

 

 

20. Allpool on toodud mõned väited seksuaalsuhete kohta laste ja täiskasvanute vahel. Täiskasvanud 

inimene on 18-aastane või vanem. Vasta palun 5-pallisel skaalal, kuivõrd oled  Sa nõus järgnevate väidetega.   

1  Enamik lapsi, kes teatavad seksuaalsest väärkohtlemisest, räägivad 

tõtt.  

 Ei  ole üldse nõus   1    2    3    4    5   

 

Täiesti nõus 

2   Täiskasvanu ja lapse vahel peaks olema lubatud seksuaalsuhted, kui  

nad mõlemad seda soovivad. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

3   Seks lapse ja täiskasvanu vahel kahjustab last.  Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

4   Lapsed püüavad mõnikord täiskasvanuid võrgutada. Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 
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5   Laste seksuaalne väärkohtlemine on palju vähem levinud, kui mõned 

inimesed seda arvavad. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

6   Seksuaalsuhe lapsprostituudiga on seksuaalne väärkohtlemine. Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

7  Selles ei ole midagi halba, kui lapsele räägitakse seksist, puudutades 

tema suguelundeid. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

8  Isegi kui tundub, et 13-aastane tahab täiskasvanuga seksuaalsuhet, siis 

täiskasvanul ei ole õigust temaga seksuaalselt käituda. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

9  Väikestel lastel esineb harva seksuaalfantaasiaid täiskasvanutest. Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

10 Paljud lapsed soovivad olla täiskasvanuga seksuaalvahekorras siis, kui 

nad on seda varem kogenud. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

11 Mõned 13-aastased on juba niivõrd arenenud, et ei ole midagi valesti, 

kui nad on seksuaalsuhetes täiskasvanuga. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

12 Laste ahistajad peaksid vangi minema. Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

13 Mõnikord lapsed ütlevad, et neid on seksuaalselt ahistatud, selleks et 

püüda tähelepanu või kellelegi kätte maksta. 

Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

14  Seks lapsega on lapsele kahjutu Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

15 Seksi 17-aastase ja tema kasuvanema vahel tuleks pidada kuriteoks. Ei  ole üldse nõus  Täiesti nõus 

 

21. Järgnevalt on toodud rida omadusi, mis inimestel võivad olla. Palun hinda nende omaduste kehtivust 

enda kohta skaalal ühest kuueni. 

1   Kaitsen oma arvamusi Ei kehti  üldse  1     2    3    4    5    6 

 

Kehtib täielikult 

2   Olen naiselik Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

3   Olen sõltumatu Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

4   Ma vannun harva Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

5   Teen kergesti otsuseid Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

6   Arvestan teistega Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

7   Mul on tugev isiksus  Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

8   Olen mõistev Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

9   Olen kindla iseloomuga Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

10  Olen arg Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

11  Sobin hästi liidriks  Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

12  Lohutan meelsasti teisi  Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

13  Olen soe  Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

14  Olen  domineeriv Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

15  Olen hell Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

16  Seisan oma seisukohtade eest Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

17 Mulle meeldivad lapsed Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

18  Olen agressiivne Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

19  Olen sõbralik, heasüdamlik Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

20  Olen riskialdis Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 

21  Olen mehelik Ei kehti  üldse  Kehtib täielikult 
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22. Allpool on toodud mõned väiteid vanemate või kasuvanemate kohta, kellega Sa koos elad. Vali 

kuivõrd iga kirjeldus kehtib Sinu vanemate või kasuvanemate kohta.  

1 Nad on lasknud mul teha iseseisvaid otsuseid.  Ei kehti üldse  1   2   3  4   5  6 

 

Kehtib täielikult 

2 Nad on olnud mind väga kontrollivad. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

3 Nad on kohelnud mind nooremana, kui ma tegelikult olen. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

4 Nad on mind liigselt kaitsnud. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

5 Nad on suhelnud minuga harva.  Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

6 Nad on olnud minu suhtes hoolitsevad. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

7 Nad on mõistnud minu probleeme ja muresid. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

8 Nad on jätnud mind ilma toetuseta, kui ma seda olen vajanud.  Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

9 Nad ei ole mõistnud minu soove ja vajadusi. Ei kehti üldse  Kehtib täielikult 

 

 

23. Kui Sul on isiklik probleem või Sa tunned ennast õnnetu ja üksildasena, siis kellega Sa räägid või kellelt 

abi palud? Palun märgi ära kõik sobivad vastused.                                                           

1 Ema      

2 Kasuema      

3 Isa       

4 Kasuisa        

5 (Kasu/pool)õde     

6 (Kasu/pool)vend     

7 Sõber      

8 Sõbranna      

9 Oma poiss või tüdruk          

10 Mõni tuttav, sugulane    

11 Õpetaja      

12 Psühholoog, arst, sotsiaaltöötaja   

13 Lasteabi infotelefoni nõustaja                                

14 Keegi teine      

15 Otsin infot internetist    

16 Sellist inimest mul ei ole    

17 Otsin abi mujalt      

 

24. Kellelt või kust  oled Sa otsinud informatsiooni seksi või seksuaalsusega seotud teemade kohta  ja 

kas Sa oled saanud vastuse oma küsimusele? Märgi vastus igal real. 

 Olen küsinud/otsinud 

ja saanud vastuse oma 

küsimusele 

Olen küsinud/otsinud, 

kuid ei ole saanud 

vastust oma küsimusele 

Ei ole küsinud 

ega otsinud 

infot 

1 Vanematelt    

2 Sõpradelt    

3 Õpetajatelt    

4 Internetilehekülgedelt    

5 Internetituttavatelt    

6 Spetsialistidelt, nt noortenõustajalt, 

arstilt, sotsiaalpedagoogilt 
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25. Järgmised väited on Sinu sõprade kohta. Palun vasta 5-pallisel skaalal, kuivõrd kehtib iga kirjeldus 

Sinu sõprade kohta.  

1 Enamik mu sõpradest peab üheöösuhteid normaalseks. Ei kehti üldse  1     2    3    4    5     

 

Kehtib täiesti 

2 Enamik mu sõpradest arvab, et ei pea seksima inimesega, keda ei armastata. Ei kehti üldse  Kehtib täiesti 

3 Paljud minuealistest sõpradest ja tuttavatest on olnud seksuaalsuhtes. Ei kehti üldse  Kehtib täiesti 

4 Mu sõprade seas on tavaline kiidelda oma seksuaalkogemustega. Ei kehti üldse  Kehtib täiesti 

5 Mõned mu sõpradest arvavad, et kui sul on poiss- või tüdruksõber, siis sa 

pead temaga seksima, kui ta seda tahab. 

Ei kehti üldse  Kehtib täiesti 

 

 

26. Kui sageli oled Sa sõprade või eakaaslaste survel teinud järgmisi asju või tundnud end järgmisel 

viisil?  

1 Olen teinud sõprade survel asju, mida ma muidu ei teeks. Mitte kunagi 1     2    3    4    5     

 

Sageli 

2 Tunnen sageli survet teha asju, mida ma tavaliselt õigeks ei pea. Mitte kunagi  Sageli 

3 Ma olen tundnud survet seksida, sest paljud eakaaslased on seda juba teinud. Mitte kunagi  Sageli 

4 Olen tundnud teiste survet juua end pidudel täis. Mitte kunagi  Sageli 

5 Mõnikord olen tundnud survet kasutada narkootikume, sest teised on neid 

tarvitanud. 

Mitte kunagi  Sageli 

 

 

27. Vasta palun 5-pallisel skaalal, kuivõrd oled järgnevaga nõus. Kui täiskasvanu ja laps mõlemad soovivad 

seksuaalsuhteid/seksi, siis peaks see olema lubatud,  

1  …kui laps on 12 – 14-aastane  Ei ole üldse nõus   1    2     3    4    5 

 

Täiesti  nõus 

3  …kui laps on noorem kui 10-aastane Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

 

 

28. Hinda palun, kuivõrd tõenäoline on, et Sa sooviksid seksida lapsega, kui Sa oled kindel et keegi ei saa 

sellest teada ja Sind ei karistata. 

1  Kui laps on 12 – 14-aastane Väga ebatõenäoline   1   2     3    4    5 

 

Väga tõenäoline 

2  Kui laps on 10 – 12-aastane Väga ebatõenäoline  Väga tõenäoline 

3  Kui laps on noorem kui 10-aastane Väga ebatõenäoline  Väga tõenäoline 
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29. Järgnevad küsimused on Sinu kohta. Kui rahul Sa oled enda puhul järgmiste asjadega? 

1  Minu võime kaasa tunda ja mõista teisi Ei ole üldse rahul   1   2    3   4    5   6    7 

 

Väga rahul 

2  Minu üldine oskuste ja teadmiste tase  Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

3  Minu oskus suhelda, luua ja hoida suhteid Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

4  Minu sissetulek, taskuraha Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

5  Minu iseseisvus ja võime teha ise otsuseid Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

6  Minu sportlik võimekus ja füüsiline aktiivsus Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

7  Minu võime väljendada enda tundeid Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

8  Minu algatusvõime ja tegutsemisjulgus Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

9  Minu otsusekindlus Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

10 Minu oskus ja võime olla ahvatlev (köitev) vastassugupoolele Ei ole üldse rahul  Väga rahul 

 

 

30. Kuivõrd oled Sa nõus järgnevate väidetega meeste ja naiste kohta?  

1 On täiesti normaalne, et naine maksab oma arved kui ta läheb 

koos meesterahvaga välja.  

Ei ole üldse nõus  1    2    3    4    5   6   7 

 

Täiesti  nõus 

2  Abielludes peaks naine olema süütu. Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

3 Naine ei tohiks kunagi avalikkuse ees oma mehele vastu rääkida. Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

4  Mees peaks kaklema, kui temaga kaasas olevat naist solvab teine 

mees.  

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

5   Selles ei ole midagi halba, kui naine läheb üksinda ööklubisse Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

 

 

31. Seaduse järgi on keelatud täiskasvanul astuda vahekorda noorema kui 14-aastase isikuga. Milline see 

vanus võiks Sinu arvates olla? 

  17 aastat            16 aastat          15 aastat       14 aastat         13 ja vähem 

 

 

32.  Kuivõrd oled Sa nõus järgmiste väidetega? 

1  Naine, kes läheb esimesel kohtamisel mehe poole koju, näitab 

sellega, et ta soovib mehega seksuaalvahekorda.  

Ei ole üldse nõus   1   2   3    4    5    6   7 

 

Täiesti  nõus 

2  Enamikul vägistamise ohvritel on kerged elukombed ja halb 

kuulsus. 

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

3   Kui tüdruk laseb ennast kallistada ja suudelda  ning olukord väljub 

kontrolli alt, siis on ta ise süüdi, et tema partner talle seksuaalvahekorda 

peale sunnib.   

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

4  Paljudel naistel on alateadlik soov olla vägistatud ja nad võivad 

alateadlikult luua situatsiooni, milles neid võidakse rünnata. 

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

5 Naised põhjustavad ise oma riietusega vägistamise ohvriks 

langemist. 

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

6  Paljudel poistel on alateadlik soov vägistada tüdrukuid. Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

7  Paljud poisid peavad seksi huvitavamaks siis, kui tüdrukud 

avaldavad vastupanu.   

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 
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33. Kuivõrd Sa oled kokku puutunud järgmiste probleemidega viimase nädala jooksul? Vasta palun igal 

real, kuivõrd sarnaneb situatsioon Sinuga toimunuga. 

Viimase nädala jooksul ....... Ei  vasta  

üldse  

Vastab vähesel 

määral 

Vastab päris 

hästi 

Vastab väga 

hästi 

1…olen tundnud, et kõik on võitlus.     

2... on mul olnud unehäireid.     

3…olen olnud õnnetu, kurb ja masendunud.     

4...olen tundnud abitust tuleviku suhtes.     

5... olen tundnud ennast tõrjutuna või pinges olevana.     

6... olen liigselt muretsenud.      

7... olen tundnud, et ei taha enam elada.     

 

 

Järgmised küsimused puudutavad Sinu kogemusi internetis (näiteks meili teel, Skype’s, Facebook’s või 

muus sotsiaalvõrgustikus) või mobiiltelefonis (nutitelefonis).  

 

34. Kas Sa oled kogenud internetis või mobiiltelefonis viimase 12 kuu jooksul midagi järgnevast, mis ei ole 

Sulle meeldinud või mis on toimunud vastu Sinu tahtmist? Palun anna vastus igal real. 

Olukorrad  Ei ole 

juhtunud 

Seda on minuga juhtunud 

1 kord 2 korda Rohkem kui 2 korda 

1 Keegi on internetis küsinud Sinult Sinu intiimsete 

kehaosade või seksuaalkogemuste kohta  

    

2 Keegi on saatnud Sulle endast või teistest alasti fotosid 

või pilte või videoid seksivatest inimestest  

    

3 Keegi on palunud Sul saata endast paljastavaid pilte      

4 Keegi on palunud Sul ennast paljalt näidata või teha 

muud seksuaalset veebikaamera vahendusel 

    

5 Keegi on näidanud ennast Sulle läbi veebikaamera 

alasti /näidanud enda suguelundeid Sulle 

    

6 Keegi on Sinust alasti pilte /pilte Sinu intiimsetest 

kehaosadest ilma Sinu loata internetis teistele edasi 

saatnud või kuhugi üles laadinud 

    

7 Inimene, kellega oled tutvunud internetis, on soovinud 

Sinuga kohtuda seksuaalsel eesmärgil 

    

8 Oled kohtunud päriselus inimesega, kellega tutvusid 

internetis ning kes lähenes Sulle seksuaalselt vastu Sinu 

tahtmist  

    

 

 

 

 

Mõnikord on inimesi keelitatud, ähvardatud või sunnitud jõuga osalema seksuaalses tegevuses ilma, et 

nad oleksid seda soovinud või saanud ennast kaitsta. Järgnevad küsimused on selliste olukordade kohta 

päriselus (mitte internetis). Tuletame meelde, et ankeet on anonüümne ja keegi ei saa teada, et need on 

just Sinu vastused. 
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35. Kas Sinuga on juhtunud midagi järgnevast, mis Sulle ei meeldinud või toimus vastu Sinu tahtmist, 

ning mitu korda on seda Sinu elus juhtunud? Palun anna vastus igal real. 

Keegi on... Ei ole 

juhtunud 

Seda on minuga juhtunud 

1 kord 2 korda Rohkem kui 2 korda 

1 ...näidanud Sulle enda suguelundeid vastu Sinu 

tahtmist 
    

2 ...näidanud Sulle ennast alasti vastu Sinu tahtmist     

3 ...sundinud Sind vaatama pornograafilist materjali 

(pilte, ajakirju, filme jne.) 
    

4 ...sundinud Sind pealt vaatama seksuaalakti või 

seksuaalseid tegevusi (nt masturbeerimist) 
    

5 ...käperdanud Sind vastu sinu tahtmist     

 

Kui Sa ei ole kunagi midagi sellist kogenud, siis jätka vastamist küsimusest 37. 

 

Kui Sa oled kogenud midagi küsimuses 35 loetletust nooremana kui 14, siis järgnevatele küsimustele 

vastates mõtle palun olukorrale, mis oli Sinu jaoks kõige ebameeldivam (või kui see juhtus vaid ühel 

korral, siis meenuta seda). Kui Sa kogesid midagi sellist 14-aastasena või vanemana, siis jätka vastamist 

küsimusest 37. 
 

 

36a. Kui vana Sa olid, kui see Sinuga juhtus?  Mina olin        aastane 

36b. Kas surve avaldajaid (väärkohtlejaid) oli mitu?     Jah                  Ei 

 

Kui märkisid “jah”, siis järgnevatele küsimustele vasta palun selle inimese kohta, kes nendest oli kõige 

pealtükkivam. 

36c. Kui vana oli umbes väärkohtleja?   Tema oli  aastane  

 

36d. Mis soost oli väärkohtleja?             Mees               Naine 

 

36e. Kes oli väärkohtleja Sulle?  

1  Isa                                         

2  Ema        

3  Kasuisa 

4  Kasuema 

5  Õde või vend 

6  Kasu/poolõde või -vend 

7  Muu sugulane 

8  Minu praegune /endine poiss- või tüdruksõber                                                                              

9  Hooldusvanem  

10  Perekonnatuttav või -sõber 

11  Muu mulle tuttav isik                                         

12  Võõras 

13   Keegi muu 

 

36f. Kus see Sinuga toimus?  

1  Sinu kodus  

2  Väärkohtleja kodus  

3  Tänaval, pargis  

4  Koolis  

5  Trennis või huviringis 

6  Pubis, baaris, ööklubis või mujal peol 

7  Ühiselamus, õpilaskodus 

8  Asenduskodus (lastekodus), hooldusperes 

9  Kuskil mujal
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36g. Kas Sina olid tarvitanud siis alkoholi või narkootikume?              Jah  Ei 

36h. Kas väärkohtleja oli tarvitanud siis alkoholi või narkootikume?     Jah  Ei       Ei tea 

 

36i. Kuidas väärkohtleja Sind sundis? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused. 

1  Pettis Sind 

2  Kasutas oma võimu või positsiooni ära 

3  Rääkis augu pähe, veenis 

4  Ähvardas (näiteks ära minna, maha jätta)  

5  Hoidis Sind füüsiliselt kinni   

6  Lõi Sind või tegi Sulle haiget 

7  Andis Sulle alkoholi või narkootikume  

8  Pakkus Sulle raha või ostis asju, süüa 

9  Midagi muud 

 

36j. Kas keegi nägi või kuulis juhtunut pealt? 

1   Jah    2   Ei 3  Ei tea          

 

 36k. Kui jah, siis kes ta oli (nad olid)? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused. 

1  Vanem(ad) 

2  Õde-vend 

3  Keegi teine pereliige 

4  Naaber 

5  Sõber, tuttav 

6  Võõras 

7  Keegi muu

 

36l. Kas keegi teatas juhtunust politseile? 

1   Jah    2   Ei    

 

36m. Kas Sa oled juhtunust kellelegi rääkinud? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused.  

1  Oma emale/kasuemale 

2  Oma isale/kasuisale 

3  Oma õele/vennale 

4  Minuealisele sõbrale 

5  Täiskasvanud sugulasele või sõbrale   

6  Täiskasvanule koolist, nt õpetaja, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog    

7  Nõustajale, psühholoogile väljaspool kooli 

8  (Kooli)arstile 

9  Politseile 

10  Lastekaitse- või  sotsiaaltöötajale 

11  Lasteabi telefonile, veebikonstaablile 

12  Rääkisin kellelegi teisele 

13  Ei, ma ei rääkinud kellelegi 

 

36n. Kui Sa rääkisid juhtunust kellelegi, kas Sind usuti? 

1   Jah   2    Ei    3   Ma ei ole juhtunust kellelegi rääkinud 

 

36o. Kas Sa said abi? 

1   Jah   2   Osaliselt   3   Ei 

 

36p. Juhul, kui Sa ei rääkinud juhtunust kellelegi, siis miks? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad 

vastused. 

1    Ma ei teadnud kedagi, kellele rääkida või kelle poole pöörduda 

2    Juhtunu ei olnud nii tähtis 

3    Mul oli häbi 

4    Kartsin, et mind hakatakse süüdistama 

5    Kartsin kättemaksu või seda, mis mind pärast rääkimist ees ootab 

6    Mind ei oleks usutud 

7    Ma ei tahtnud, et vanemad teada saaksid või juhtunu pärast kurvastaksid 

8    Väärkohtleja sundis mind vaikima 

9    Keegi teine sundis mind vaikima 

10  Ma ei arvanud siis, et minuga juhtunu oli vale 

12  Muu põhjus 

Palun jätka vastamist küsimusest 38. 
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37a. Kas Sinu tutvusringkonnas on Sulle teadaolevalt mõni noor, kes on kogenud mõnda küsimuses 35 

kirjeldatud juhtumit? 

1    Jah, on üks noor 

2    Jah, on mitu sellist noort 

3    Ei ole ühtki sellist noort 

4    Ei tea 

 
37b. Kellelt võiks Sinu arvates paluda abi noor, keda on seksuaalselt ära kasutatud? Palun anna 

vastus igal real. 

 Seda kindlasti Seda võib-olla Seda mitte 

1 Oma emalt    

2 Oma isalt    

3 Oma õelt/vennalt    

4 Omaealiselt sõbralt    

5 Täiskasvanud sugulaselt või sõbralt    

6 Täiskasvanult koolis, nt õpetaja, koolipsühholoog, 

sotsiaalpedagoog 

   

7 Nõustajalt, psühholoogilt väljaspool kooli    

8 (Kooli)arstilt    

9 Politseilt    

10 Lastekaitse-või sotsiaaltöötajalt    

11 Lasteabi telefonilt, veebikonstaablilt    

12 Kelleltki teiselt    

13 Ei peaks kelleltki abi paluma    

 

 

38. Kas Sinu suhtes on toime pandud midagi järgnevast, mis Sulle ei meeldinud või toimus vastu Sinu 

tahtmist, ning mitu korda on seda Sinu elus juhtunud? Palun anna vastus igal real. 

Keegi on... Ei ole 

juhtunud 

Seda on minuga juhtunud 

1 kord 2 korda Rohkem kui 2 korda 

1 ...sundinud Sind oma suguelundeid näitama või 

ennast lahti riietama  
    

2 ...sundinud Sind masturbeerima      

3 ...püüdnud Sind vägistada, kuid see ei õnnestunud     

4 ...sundinud Sind tegema suuseksi      

5 ...sundinud Sind tegema pärakuseksi      

6 ...sundinud Sind olema seksuaalvahekorras      

 

 

Kui Sa ei ole kunagi midagi sellist kogenud, siis jätka vastamist küsimusest 40. 

 

 

Kui Sa oled kogenud midagi küsimuses 38 loetletust, siis järgnevatele küsimustele vastates mõtle palun 

olukorrale, mis oli Sinu jaoks kõige ebameeldivam (või kui see juhtus vaid ühel korral, siis meenuta 

seda).  
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39a. Kui vana Sa olid, kui see Sinuga juhtus?  Mina olin    aastane 

39b. Kas surve avaldajaid (väärkohtlejaid) oli mitu?     Jah                  Ei 

 

Kui märkisid “jah”, siis järgnevatele küsimustele vasta palun selle inimese kohta, kes nendest oli kõige 

pealtükkivam. 

39c. Kui vana oli umbes väärkohtleja? Tema oli  aastane  

39d. Mis soost oli väärkohtleja?             Mees               Naine 

 

39e. Kes oli väärkohtleja Sulle? 

1  Isa                                         

2  Ema        

3  Kasuisa 

4  Kasuema 

5  Õde või vend 

6   Kasu/poolõde või -vend 

7  Muu sugulane 

8  Minu praegune /endine poiss- või tüdruksõber                                                                              

9  Hooldusvanem  

10  Perekonnatuttav või -sõber 

11  Muu mulle tuttav isik                                        

12  Võõras 

13  Keegi muu

 

39f. Kus see Sinuga toimus?  

1  Sinu kodus  

2  Väärkohtleja kodus  

3  Tänaval, pargis  

4  Koolis  

5  Trennis või huviringis 

6  Pubis, baaris, ööklubis või mujal peol 

7  Ühiselamus, õpilaskodus 

8  Asenduskodus (lastekodus), hooldusperes 

9  Kuskil mujal

 

39g. Kas Sina olid tarvitanud siis alkoholi või narkootikume?             Jah   Ei 

 

39h. Kas väärkohtleja oli tarvitanud siis alkoholi või narkootikume?      Jah  Ei        Ei tea          

 

39i. Kuidas väärkohtleja Sind sundis? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused. 

1   Pettis Sind 

2   Kasutas oma võimu või positsiooni ära 

3   Rääkis augu pähe, veenis 

4   Ähvardas (näiteks ära minna, maha jätta)  

5   Hoidis Sind füüsiliselt kinni   

6   Lõi Sind või tegi Sulle haiget 

7   Andis Sulle alkoholi või narkootikume  

8   Pakkus Sulle raha või ostis asju, süüa 

9   Midagi muud 

 

39j. Kas keegi nägi või kuulis juhtunut pealt? 

1   Jah    2   Ei  3  Ei tea          

 

39k. Kui jah, siis kes ta oli (nad olid)? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused. 

1  Vanem(ad) 

2  Õde-vend 

3  Keegi teine pereliige 

4  Naaber 

5  Sõber, tuttav 

6  Võõras 

7  Keegi muu 

 

39l. Kas keegi teatas juhtunust politseile? 

1   Jah       2   Ei    

 

39m. Kas Sa oled juhtunust kellelegi rääkinud? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad vastused.  

1  Oma emale/kasuemale 

2  Oma isale/kasuisale 

3  Oma õele/vennale 

4  Minuealisele sõbrale 

5  Täiskasvanud sugulasele või sõbrale   

6  Täiskasvanule koolist, nt õpetaja, 

koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog    

7  Nõustajale, psühholoogile väljaspool kooli 

8  (Kooli)arstile 

9  Politseile 

10  Lastekaitse- või  sotsiaaltöötajale 

11  Lasteabi telefonile, veebikonstaablile 

12  Rääkisin kellelegi teisele 

13  Ei, ma ei rääkinud kellelegi 
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39n. Kui Sa rääkisid juhtunust kellelegi, kas Sind usuti? 

1   Jah  2    Ei  3  Ma ei ole juhtunust kellelegi rääkinud 

 

39o. Kas Sa said abi? 

1   Jah      2   Osaliselt     3   Ei 

 

39p. Juhul, kui Sa ei rääkinud juhtunust kellelegi, siis miks? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad 

vastused. 

1    Ma ei teadnud kedagi, kellele rääkida või kelle poole pöörduda 

2    Juhtunu ei olnud nii tähtis 

3    Mul oli häbi 

4    Kartsin, et mind hakatakse süüdistama 

5    Kartsin kättemaksu või seda, mis mind pärast rääkimist ees ootab 

6    Mind ei oleks usutud 

7    Ma ei tahtnud, et vanemad teada saaksid või juhtunu pärast kurvastaksid 

8    Väärkohtleja sundis mind vaikima 

9    Keegi teine sundis mind vaikima 

10  Ma ei arvanud siis, et minuga juhtunu oli vale 

11  Muu põhjus 

Palun jätka vastamist küsimusest 41. 

 

 

40a. Kas Sinu tutvusringkonnas on mõni noor, kes on Sulle teadaolevalt kogenud mõnda küsimuses 38 

kirjeldatud juhtumit? 

1    Jah, on üks noor 

2    Jah, on mitu sellist noort 

3    Ei ole ühtki sellist noort 

4    Ei tea 

40b. Mida teeksid Sina, kui Sa saad teada või Sa näed pealt, et Su sõpra on keegi seksuaalselt ära 

kasutanud? Võid valida rohkem kui ühe vastuse. 

1    Ma räägiksin juhtunust sõbraga 

2    Ma räägiksin sellest oma (kasu)vanemaga 

3    Ma soovitaksin sõbral pöörduda politseisse 

4    Ma teataksin politseisse 

5    Ma soovitaksin sõbral pöörduda lasteabi telefoni või veebikonstaabli poole 

6    Ma teataksin juhtunust lasteabi telefonile, veebikonstaablile 

7    Ma räägiksin juhtunust õpetajale  

8    Ma räägiksin juhtunust koolipsühholoogile, -arstile, -sotsiaalpedagoogile,  

9    Ma ei sekkuks, see juhtunu ei ole minu asi 
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41. Kas Sa oled teinud kellelegi teisele viimase 12 kuu jooksul interneti või mobiiltelefoni (nutitelefoni) 

vahendusel midagi alljärgnevast ning mitu korda on seda juhtunud? Palun anna vastus igal real. 

 Ei ole 

teinud 

Olen teinud 

1 kord 2 korda Rohkem kui 2 korda 

1 Olen saatnud kellelegi endast paljastavaid pilte     

2 Olen palunud kellelgi saata endast paljastavaid pilte      

3 Olen palunud kellelgi ennast paljalt näidata või teha 

muud seksuaalset veebikaamera vahendusel 
    

4 Olen näidanud ennast kellelegi läbi veebikaamera 

alasti /näidanud enda suguelundeid  
    

5 Olen kellegi alasti pilte või pilte tema intiimsetest 

kehaosadest ilma tema loata teistele edasi saatnud või 

kuhugi üles laadinud 

    

6 Olen teinud inimesele, kellega tutvusin internetis, 

ettepaneku kohtuda seksuaalsel eesmärgil 
    

7 Olen kohtunud päriselus inimesega, kellega 

tutvusin internetis ning lähenesin talle seksuaalselt 

vastu tema tahtmist 

    

 

 

42. Kas Sa oled teinud kellelegi teisele midagi alljärgnevast vastu tema tahtmist ning mitu korda on 

seda juhtunud? Palun anna vastus igal real. 

 Ei ole 

teinud 

Olen teinud 

1 kord 2 korda Rohkem kui 2 korda 

1. Olen näidanud kellelegi sihilikult enda 

suguelundeid vastu tema tahtmist 
    

2. Olen katsunud kellegi suguelundeid või privaatseid 

kehaosi vastu tema tahtmist 
    

3. Olen püüdnud kedagi vägistada, kuid see ei 

õnnestunud 
    

4. Olen sundinud kedagi tegema suuseksi     

5. Olen sundinud kedagi tegema pärakuseksi      

6. Olen sundinud kedagi olema seksuaalvahekorras      

 

 

Kui  Sa ei ole teinud midagi küsimuses 42 loetletust, siis jätka palun vastamist küsimusest 44. 

 

43. Mõtle palun esimese korra peale, kui Sa kedagi veensid või sundisid seksuaalsele tegevusele. 

43a.   Kui vana Sa siis olid?                    Ma olin     aastat vana 

 

43b.   Kas Sa tegutsesid üksinda?     Jah    Ei 

 

43c.   Kui vana oli umbes isik, keda Sa veensid või sundisid?   Tema oli   aastat vana 

 

43d.   Mis soost oli inimene, keda veensid või sundisid?  Mees   Naine 

 

43e. Kes see inimene Sulle oli?  

1    Õde 

2    Kasu/poolõde 

3    Vend 

4    Kasu/poolvend 

5    Eakaaslane (nt klassiõde, -vend) 

6    Praegune või endine tüdruksõber  

7    Praegune või endine poiss-sõber 

8    Muu Sulle tuttav isik 

9    Võõras  

10  Keegi muu
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43f.   Kus see juhtum toimus?  

1   Sinu kodus  

2  Tema kodus  

3  Tänaval, pargis  

4  Koolis  

5  Trennis või huviringis 

6  Pubis, baaris, ööklubis või mujal peol 

7  Ühiselamus, õpilaskodus 

8  Asenduskodus (lastekodus), 

hooldusperes 

9  Kuskil mujal

 

43h.   Kas Sina olid tarvitanud alkoholi või narkootikume?  Jah    Ei 

 

43h.   Kas tema oli tarvitanud alkoholi või narkootikume?     Jah    Ei      3  Ei tea          

 

43i. Millist veenmis- või sunnimeetodit Sa kasutasid? Võid valida rohkem kui ühe vastuse. 

1  Petsin teda 

2  Kasutasin ära oma võimu või positsiooni 

3  Rääkisin talle augu pähe, veensin 

4  Ähvardasin (näiteks ära minna või ta maha jätta) 

5  Hoidsin teda füüsiliselt kinni 

6  Lõin teda või tegid talle haiget  

7  Andsin talle alkoholi või narkootikume 

8  Pakkusin talle raha või ostsin asju, süüa  

9  Midagi muud 

 

43j. Kas Sa oled juhtunust kellelegi rääkinud? 

         1  Jah    2  Ei  

 

43k. Juhul, kui Sa ei rääkinud juhtunust kellelegi, siis miks? Palun märgi kõik Sinu kohta käivad 

vastused. 

1  Juhtunu ei tundunud nii tähtis, et sellest kellelegi rääkida.  

2  Ma ei teadnud kedagi, kellele juhtunust rääkida või kelle poole pöörduda. 

3  Mul oli häbi.  

4  Kartsin, et mind hakatakse süüdistama.  

5  Ma ei arvanud siis, et minu poolt tehtu oli vale.  

6  Ma ei tahtnud, et teised teada saaksid.  

7  Muu põhjus 

 

 

Mõnikord osutavad inimesed raha eest seksuaalteenuseid. Järgmised küsimused on selliste olukordade 

kohta.  

44. Kas Sa oled kunagi pakkunud raha eest seksuaalteenuseid? 

  1   Jah  2   Ei 

 

45. Kas Sa kujutaksid ette ennast raha eest seksuaalteenuseid pakkumas… Jah Ei 

1  …et saadud raha eest osta asju, mis Sulle meeldivad?      

2  …kui Sind selleks sunnitakse ja see oleks ainus viis ellu jääda?   

3 …mõnel muul põhjusel?    

 

 

Järgmised küsimused puudutavad vaimset ja füüsilist vägivalda Sinu ümber. 

 

46. Kas Sinu vastu on kasutatud viimase 12 kuu jooksul füüsilist vägivalda (nt pahatahtlikult 

tõugatud, löödud, tiritud, kistud, kinni hoitud või muud sellist)?                       
1  Koolis    jah     ei 

2  Kodus    jah    ei 

3  Tänaval             jah     ei 

4  Mujal    jah    ei 
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47. Kas oled pärast füüsilise vägivalla kogemist pöördunud kellegi poole abi saamiseks? 

1    Ei 

3    Mõnikord olen pöördunud abi saamiseks 

4    Jah, olen abi saamiseks peaaegu kõigil kordadel kellegi poole pöördunud 

 

 

48.  Kas Sinu vastu on kasutatud viimase 12 kuu jooksul vaimset vägivalda (nt mõnitatud, alandatud, 

solvatud, hirmutatud, narritud)? 
1  Koolis    jah     ei 

2  Kodus    jah    ei 

3  Tänaval             jah     ei 

4  Mujal    jah    ei 

 

 

49. Kas oled pärast vaimse vägivalla kogemist pöördunud kellegi poole abi saamiseks? 

1    Ei 

3    Mõnikord  olen pöördunud abi saamiseks 

4    Jah, olen abi saamiseks peaaegu kõigil kordadel kellegi poole pöördunud 

 

 

50. Kui Sul on olnud poiss-või tüdruksõber, siis kas Sul on olnud järgmisi kogemusi? 

 Jah Ei Mul ei ole olnud poiss- 

või tüdruksõpra 

1 Ta on kasutanud minu suhtes füüsilist vägivalda (nt 

pahatahtlikult tõuganud, löönud, tirinud, kinni hoidnud vms) 

   

2 Ta on kasutanud minu suhtes vaimset vägivalda (nt mõnitanud, 

alandanud, solvanud, hirmutanud, narrinud) 

   

3 Mina olen kasutanud tema suhtes füüsilist vägivalda (nt 

pahatahtlikult tõuganud, löönud, tirinud, kinni hoidnud vms) 

   

4 Mina olen kasutanud tema suhtes vaimset vägivalda (nt 

mõnitanud, alandanud, solvanud, hirmutanud, narrinud) 

   

 

 

51. Kui tihti esineb füüsilist vägivalda... 

 Mitte kunagi Väga harva Mõnikord Sageli Peaaegu kogu aeg 

1  Sinu sõpruskonnas        

2  Sinu vanemate vahel      

3  koolikaaslaste seas      

4  naabruskonnas, kus elad      

 

 

52. Kui tihti esineb vaimset vägivalda... 

 Mitte kunagi Väga harva Mõnikord Sageli Peaaegu kogu aeg 

1  Sinu sõpruskonnas        

2  Sinu vanemate vahel      

3  koolikaaslaste seas      

4  naabruskonnas, kus elad      
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Järgmised küsimused on Sinu kogemuste kohta pornograafiaga. 

 

53. Kas Sa oled kunagi näinud või otsinud pornograafilist materjali (näiteks lugenud pornograafilisi 

ajakirju, vaadanud pornofilme või otsinud seda internetist)? 

Olen juhuslikult näinud pornograafilist materjali  1    Jah  2    Ei 

Olen teadlikult otsinud pornograafilist materjali  1    Jah  2    Ei 

Mulle on näidatud pornograafilist materjali   1    Jah  2    Ei 

 

Kui Sa märkisid ”ei”,  siis võid edaspidi teha risti kasti ”ei tegele sellega”.  

 

 

54.  Millist liiki pornograafiat Sa vaatad? Võid valida rohkem kui ühe vastuse. 

1  Seks täiskasvanute vahel  

2  Seks teismeliste vahel 

3  Seks täiskasvanute ja laste vahel 

4  Grupiseks 

5  Ei tegele sellega 

 

 

55. Kui tihti Sa vaatad pornograafiat? Arvesta siia ka juhuslikult toimunud vaatamised. Palun vali ainult 

üks vastus. 

1    Vähem kui korra aastas 

2    Mõnel korral aastas 

3    Mõnel korral kuus 

4    Mõnel korral nädalas 

5    Iga päev 

6    Ei tegele sellega  

 

 

56. Kust Sa leiad pornograafilist materjali? Võid valida rohkem kui ühe vastuse. 

1    Ajakirjast 

2    Filmidest  

3    Internetist 

4    Mujalt 

5    Ei tegele sellega 

 

 

57. Kuidas on pornograafia vaatamine Sind mõjutanud? Vasta palun igale väitele 

1 Tekitab erutust.  Ei ole üldse nõus   1    2   3    4    5  

 

 Täiesti nõus 

2 Kaotab erutuse. Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

 3 Tekitab põnevust.  Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

4 Tekitab vastikust. Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

5  Jätab ükskõikseks Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

6  Oled sellest palju õppinud, näiteks seda, kuidas inimesed välja 

näevad jne. 

Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

7  Sulle on pakkunud huvi teada saada, mida kõike on võimalik 

teha. 

Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

8 Sa oled proovinud seksuaalsuhtes teha asju, milleks oled saanud 

inspiratsiooni pornograafiast. 

Ei ole üldse nõus   Täiesti nõus 

 9  Ei tegele sellega            
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58. Kui levinud on Sinu sõprade hulgas pornograafiliste filmide vaatamine? 

Ei  ole  üldse levinud   1    2    3    4    5     

 

On   väga levinud 

 

 

59. Kuivõrd oled Sa nõus järgnevate väidetega? Palun märgi vastus igale reale. 

1  Pornograafia peaks olema kergemini kättesaadav Ei ole üldse nõus   1    2    3    4    5  

 

Täiesti  nõus 

2  Pornograafia peaks olema seadusega keelatud Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

3  Pornograafia kättesaadavus peaks olema piiratud Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

4 Ma usun, et pornograafia võib elavdada inimeste seksuaalelu Ei ole üldse nõus  Täiesti nõus 

5  Arvan, et pornograafia alandab naisi Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

6  Arvan, et pornograafia alandab mehi Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

7  Kui lapsi kujutatakse seksuaalselt ahvatlevatena, siis võib laste 

seksuaalne väärkohtlemine laiemalt levida  

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

 

 

60. Kuivõrd Sa nõustud järgnevate väidetega? 

1 Sa ei peaks seksima inimesega, keda Sa ei armasta. Ei ole üldse nõus   1    2    3    4    5     

 

Täiesti   nõus 

2 Ma soovin kauakestvat suhet ainukese ja õigega. Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

3 Kui Sul on poiss-/tüdruksõber, siis on vale seksida kellegi 

teisega.  

Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

4 Tüdrukutele meeldivad hellad, armastavad ja hoolivad poisid. Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

5 Poisid on vähem truud kui tüdrukud. Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

6 Poisid tahavad enam (seks)partnereid kui tüdrukud. Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

7 Poistele meeldivad tüdrukud, kes on sekssuhetes aktiivsed ja 

algatusvõimelised.  

Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

8 Tüdrukud soovivad vähem seksida kui poisid. Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

9 Emotsioonid on poistele vähem tähtsad kui tüdrukutele. Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

10 Kui tüdrukul on mitu sekspartnerit, siis on see halvem, kui 

see, et poisil on mitu sekspartnerit. 

Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

 

11 Kui tüdruk ütleb poisi ettepanekule seksida „ei“, siis 

tegelikult mõtleb ta „jah“.  

Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

 

 

 
61. Kuivõrd oled Sa nõus järgmiste väidetega? 

1 Kui noored lasevad teistel ennast seksuaalselt ära kasutada, siis 

vastutavad nad selle eest ise  

Ei ole üldse nõus   1  2  3  4  5  

 

Täiesti  nõus 

2 Kui Sa oleksid üks paljudest, kas siis osaleksid teise noore 

seksuaalses ärakasutamises 

Ei ole üldse nõus  

 

Täiesti  nõus 

3 Gruppi kuuluvad noored peavad leppima, et  neid teiste sama grupi 

liikmete poolt  seksuaalselt ära kasutatakse 

Ei ole üldse nõus  

 

Täiesti  nõus 
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62. Loe järgnev lugu läbi ja vasta hiljem küsimustele. 

Annika on 13-aastane. Ta elab koos oma perega Martini ja tema pere naabruses. Martin on 19- aastane. 

Annika ja Martin tunnevad teineteist hästi. Ühel päeval hakkavad Annika ja Martin omavahel rääkima. 

Martin on üksi kodus ja ta kutsub Annika külla. Nad istuvad ja räägivad. Martin ütleb Annikale, et tüdruk 

meeldib talle väga ja et Annika on tema arust väga seksikas. Ta võtab Annika ümbert kinni ja suudleb teda. 

Annika on üllatunud, kuid jääb istuma. Martin hakkab tema keha silitama. Annika itsitab, kuid palub 

Martinil lõpetada. Martin ei jäta järele ja üritab Annikat diivanile pikali saada. Ta ütleb tüdrukule, kui armas 

ta on ja et ta on selle jaoks juba piisavalt vana. Annika käsib tal uuesti lõpetada ja proovib tema käte vahelt 

välja rabeleda. Kuid Martin on suur ja tugev. Ta võtab tüdrukul riided seljast ja puudutab kogu ta keha. 

Annika anub, et ta lõpetaks, kuid poiss jätkab. Pärast juhtunut palub Martin, et Annika vanematele sellest 

midagi ei räägiks.   

 

62a. Mis Sa arvad, kas see, mida Martin tegi Annikale, oli vale?  

Ei olnud üldse vale   1    2    3    4    5     

 

Väga vale  

 

62b. Kuivõrd on Martin juhtunu eest vastutav?  

Ei ole üldse vastutav    1    2    3    4    5   

 

On täiesti vastutav 

 

62c. Kuivõrd on Annika juhtunu eest vastutav? 

Ei ole üldse vastutav   1    2    3    4    5  

 
On täiesti vastutav 

 

62d. Kas Sinu arust oli tegu seksuaalse väärkohtlemisega? 

Ei  ole  seksuaalne 
väärkohtlemine 

  1    2    3    4    5  

 

On   seksuaalne 
väärkohtlemine 

 

 

63.  Kuidas uuringu küsimustele vastamine Sulle  tundus? Kuivõrd oled Sa nõus järgmiste väidetega? 

1   Küsimused olid asjakohased Ei ole üldse nõus   1    2    3    4    5   

 

Täiesti  nõus 

2   Küsimustele oli ebameeldiv vastata Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

3   Küsimused panid mind mõtlema asjadele, millele ma varem 

mõelnud ei ole 

Ei ole üldse nõus  Täiesti  nõus 

4   Vastasin enamasti kõigile küsimustele ausalt   Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

5   Küsimused võivad vastajale halvasti mõjuda Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

6   Ma ei usu, et noored ankeedile ausalt vastavad  Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

7   Küsimustele oli raske vastata Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

8 Minu arust olid küsimused liiga isiklikud Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

9   Ma ei arva, et inimeste käest võiks selliseid küsimusi küsida Ei ole üldse nõus  Täiesti   nõus 

 

 

 

SUUR TÄNU VASTAMISE EEST. SINU VASTUSED AITAVAD KAASA, ET ELU 

TURVALISEMAKS TEHA. 


