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1. Ülevaade uuringu metoodikast
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolt tellitud ja AS Emori poolt teostatud „Riskikäitumise teadlikkuse
uuringu“ eesmärgiks oli töötada välja metoodika elanikkonna teadlikkuse, hoiakute ja käitumise
regulaarseks mõõtmiseks politsei poolt mõjutatavates süüteoennetuslikes aspektides ning teostada
esmakordne andmekogumine. Täpsemateks huvialusteks teemadeks olid: vägivalla, sõltuvusainete
tarvitamise, varguste ja liikluskäitumisega seotud ennetus, kodakondsuse ja isikut tõendavate
dokumentidega seotud küsimused, koostöö politseiga. Andmekogumine toimus kolmes erinevas
sihtrühmas:
1.
2.
3.

Täiskasvanud elanikkond – 18-74-aastased Eesti Vabariigi alalised elanikud
Üldhariduskoolide õpilased – 4., 6., 8., ja 12. klassides õppijad
Üldhariduskoolide õpetajad – 4., 6., 8., ja 12. klasside klassijuhatajad

Kokku koostati uuringu tarvis 6 ankeeti (täiskasvanud, 4 klassiastet eraldi, õpetajad). Ankeetide
väljatöötamine toimus koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi,
Tallinna Ülikooli ja teiste partnerite esindajatega. Sellega kaasnes ka huvialustel teemadel juba toimunud
või regulaarselt toimuvate üle-eestiliste uuringute kaardistamine ning PPA ennetustegevusega seotud
materjalidega tutvumine. Lisaks töötati läbi huvialuste teemavaldkondade teaduskirjandust, et sõnastada
uuringu tarvis asjakohased hüpoteesid, mis lähtuvad nii Eesti andmetest kui ka rahvusvahelisest
uuringkogemusest. Samuti moodustati grupp indikaatoreid, mille seisu on võimalik edaspidi regulaarselt
mõõta ning mille abil ennetustegevuse eesmärke seada.

1.1

Täiskasvanud elanikkond

Eesti 18-74-aastases elanikkonnas toimus andmekogumine telefoniintervjuu meetodil CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing). Intervjuu teostamise ajal ilmusid küsimused AS Emori intervjueerija
jaoks koos vajalike juhistega ekraanile ning vastused sisestati otse arvutisse. Uuringu ankeet
programmeeriti küsitluse läbiviimiseks elektroonilisse vormi ning programm tõlgiti vene keelde. Selleks
kasutab AS Emor firma NIPO Software professionaalset tarkvaraplatvormi NIPO Fieldwork System, mis
võimaldab nii ankeedi programmeerimist kui ka küsitlusprotsessi jooksvat juhtimist ja jälgimist.
Uuringu valim moodustati nii laua- kui mobiiltelefonide kasutajatest. Valim oli jaotatud kihtidest vastavalt
soole, vanusele, rahvusele ja piirkonnale (seejuures on kasutatud 20 politseijaoskonna lõiget ette antud
kvootide alusel). Lauatelefonide omanike puhul leiti küsitletavad valimi erinevates kihtides lihtsa
juhuvaliku teel, kasutades piirkondlike telefoninumbrite määratlemisel ka korteritelefonide tüvenumbreid.
Telefoninumbri kolm viimast numbrit genereeris juhuslikult arvuti. Leibkonna liikmete seast moodustati
isiku tasandil valim noorte meeste/noorte naiste reegli kohaselt. Mobiiltelefonide puhul kasutati numbrite
juhuslikku genereerimist ja juhuvalikut AS Emori eelvärvatute andmebaasist. 46% valimist on üksnes
mobiiltelefonide kasutajad.
Andmekogumine oli anonüümne. Küsitlus kestis 3. detsembrist 2013 kuni 17. jaanuarini 2014 (vahepeale
jäi ka pühade periood). Planeeritud ja saavutatud valimi suurus oli 3 850 vastajat. Küsitlustöö käigus
kujunenud valimi struktuuri soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes võrreldi vastavate statistiliste
näitajatega üldkogumi kohta ning esinduslikkuse tagamiseks kaaluti valim üldkogumile vastavaks.
Statistiliselt oluliste erinevuste hindamisel on kasutatud tulpade võrdluse statistikut (Comparisons of
Column Proportions). Andmete statistilisel analüüsil kasutati andmetöötlusprogramme SPSS ja Galileo.
Andmeid on analüüsitud järgnevates lõigetes.






Sugu: mees, naine
Vanus: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 eluaastat
Rahvus: eestlane, muu rahvus
Politsei piirkond:
o Põhja prefektuur = Harjumaa
o Ida prefektuur = Ida- ja Lääne-Virumaa
o Lõuna prefektuur = Jõgeva-, Tartu-, Viljandi-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa
o Lääne prefektuur = Lääne-, Rapla-, Järva-, Pärnu-, Hiiu- ja Saaremaa
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Haridustase 25-74-a seas: põhiharidus või vähem, keskharidus, keskeri- või kutseharidus,
kõrgharidus või kraad (18-24-a analüüsi ei kaasatud, kuna suurel osal nendest on haridustee pooleli)

Tabelis 1 on esitatud vastajate hulk raportis analüüsitud alarühmades.
Tabel 1: 18-74-aastaste elanike valimi jaotus sotsiaal-demograafilistes lõigetes (kaalumata)
Tunnus
Sugu

Vanus

Rahvus

Piirkond
Haridus
25-74-a seas
(n=3518)

mees
naine
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
eestlane
muu rahvus
Põhja
Ida
Lõuna
Lääne
põhiharidus või madalam
keskharidus
keskeri- või kutseharidus
kõrgharidus või kraad

KOKKU

1.2

arv
1 849
2 001
332
806
686
751
979
596
2 922
928
1 150
550
1 075
1 075
365
916
1 257
980
3 850

%
48,0
52,0
8,6
20,9
17,8
19,5
17,6
15,5
75,9
24,1
29,9
14,3
27,9
27,9
10,4
26,0
35,7
27,9
100,0

Üldhariduskoolide õpilased

Uuringusse kaasati Eesti üldhariduskoolide 4., 6., 8. ja 12. klasside õpilased. Valimi moodustamisel jäeti
välja hariduslike erivajadustega õpilaste koolid, inglise ja soome õppekeelega koolid ning täiskasvanute
gümnaasiumid. Üldkogum jagati valimi moodustamiseks kihtideks (klassiaste, politseijaoskond, õppekeel)
ning kihtides moodustati lihtne juhuvalim koolidest. Igast koolist võeti valimisse juhuslikud
klassikomplektid vajalikest klassiastmetest. Valimi moodustamisel on kasutatud 20 politseijaoskonna
lõiget ette antud kvootide alusel.
Valimisse sattunud koolide direktoritele saadeti teavitav kiri, mis tutvustas uuringu eesmärke ning küsiti
kirjalikku nõusolekut küsitluse läbiviimiseks valimisse sattunud klassides. Nõustumise korral allkirjastas
direktor ning kooli lapsevanemate esindaja uuringu nõusolekulehe. Osalema nõustunud koolide
kontaktisikule saadeti e-kiri, milles tutvustati uuringut ja paluti klassijuhatajate kontakte õpetajate
veebiuuringu teostamiseks. Samuti edastati teavitav kiri, mida kas e-kooli või e-posti listi kaudu
uuringusse sattunud klasside laste vanematele saata.
Seejärel võttis kontaktisikuga ühendust AS Emori piirkondlik küsitleja, et valimisse sattunud klassides
küsitlemise aeg kokku leppida. Kokku lepitud ajal läks küsitleja kooli, tutvustas osalevale klassile uuringu
eesmärki ning instrueeris õpilasi ankeedi täitmise osas. Vastavalt kooli võimalustele toimus isetäidetavale
ankeedile vastamine kas elektroonselt arvutiklassis või paberkandjal. Andmekogumine oli anonüümne ja
vabatahtlik. Küsitlemine leidis aset kahes etapis: 9.-20. detsembrini 2013 ning 13.-23. jaanuarini 2014.
Uuringu teostamiseks oli olemas kooskõlastus Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomiteelt.
Õpilaste valimi planeeritud suuruseks oli 3 400 vastajat neljas erinevas klassiastmes. Saavutatud valimi
suuruseks kujunes 3 853 õpilast. Kuna kooliõpilasi küsitletakse klassitäite kaupa (mitte ei otsita vastajaid
ühe isiku kaupa), ei olnud võimalik planeeritud alagruppide jaotust väga täpselt saavutada ning suurema
valimi tingis vajadus saada iga politseijaoskonna piirkonda teatud hulk vastajaid.
Küsitlustöö käigus kujunenud valimi struktuuri klassiastmetes piirkonna lõikes võrreldi vastavate
statistiliste näitajatega üldkogumi kohta ning andmed kaaluti üldkogumile vastavaks. Andmete statistilisel
analüüsil on kasutatud andmetöötlusprogramme SPSS ja Galileo. Statistiliselt oluliste erinevuste
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hindamisel on kasutatud tulpade võrdluse statistikut (Comparisons of Column Proportions). Andmeid on
analüüsitud järgnevates lõigetes.







Klassiaste: 4. klass, 6. klass, 8. klass, 12. klass
Sugu: noormees, neiu
Kodus räägitav peamine keel: eesti keel, muu keel
Asulatüüp, kus elatakse enamus päevi nädalas: linn, maapiirkond (küla, alev)
Politsei piirkond:
o Põhja prefektuur = Harjumaa
o Ida prefektuur = Ida- ja Lääne-Virumaa
o Lõuna prefektuur = Jõgeva-, Tartu-, Viljandi-, Valga-, Põlva- ja Võrumaa
o Lääne prefektuur = Lääne-, Rapla-, Järva-, Pärnu-, Hiiu- ja Saaremaa

Tabelis 2 on esitatud üldhariduskoolide õpilaste valimi jaotus raportis kasutatud lõigetes (mõned vastajad
on paberkandjal ankeeti täites osa taustaküsimusi vastamata jätnud).

Tabel 2: Õpilaste valimi jaotus sotsiaal-demograafilistes lõigetes (kaalumata)
Tunnus
Klassiaste

Sugu
Kodus
peamiselt
räägitav keel
Asulatüüp

Piirkond
KOKKU

1.3

4. klass
6. klass
8. klass
12. klass
noormees
neiu
märkimata
eesti
muu
märkimata
linn
maapiirkond
märkimata
Põhja
Ida
Lõuna
Lääne

arv
1 002
1 027
946
878
1 858
1 964
31
2 828
1 015
10
2 140
1 691
22
969
606
1 192
1 086
3 853

%
26,0
26,7
24,6
22,8
48,6
51,4
73,6
26,4
55,9
44,1
25,1
15,7
30,9
28,2
100,0

Üldhariduskoolide klassijuhatajad

Klassijuhatajate uuringus osalesid samad üldhariduskoolid, mis õpilaste uuringus. Selleks küsiti
kontaktisikult kõigi antud kooli 4., 6., 8. ja 12. klasside juhatajate nimesid ja e-posti aadresse
(olenemata sellest, millised antud klassidest sattusid õpilaste valimisse). Kaks kooli õpetajate kontakte ei
saatnud; seega osales klassijuhatajate uuringus 82 kooli.
Kõigile edastatud e-posti aadressidele saadeti uuringus osalemise kutse koos individuaalse lingiga
juurdepääsuks AS Emori veebiküsitluste serveris asuvale ankeedile. Vastajatele saadeti küsitlusprotsessis
ka kaks meeldetuletuskirja. Andmekogumine viidi läbi veebiküsitlusena CAWI meetodil (Computer
Assisted Web Interviewing), mille käigus vastaja täidab ankeedi iseseisvalt arvutiekraanil. Ankeedi
täitmisel oli AS Emori poolt tagatud SSL turvaühendus. Programm välistas korduva ankeedi täitmise ühe
ja sama vastaja poolt. Ankeedi vastused on anonüümsed.
Andmekogumine toimus kahes etapis – 10.-27. detsembril 2013 ning 16.-27. jaanuaril 2014. Planeeritud
valimi suuruseks oli 325 õpetajat. Uuringus osalemise kutse saadeti välja 481 klassijuhatajale ning
vastajaid oli kokku 352, mis teeb vastamismääraks 73%.
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Küsitlustöö käigus kujunenud valimi struktuuri klassiastmete ja piirkonna lõikes võrreldi vastavate
statistiliste näitajatega üldkogumi kohta ning andmed kaaluti üldkogumile vastavaks. Andmete statistilisel
analüüsil on kasutatud andmetöötlusprogramme SPSS ja Galileo. Kuna õpetajate valim on väike, tekitab
see analüüsil suured usaldusvahemikud ning statistiliselt olulisi erinevusi selgub tulemustest vähe.
Seetõttu ei ole raportis statistiliselt olulistele erinevustele eraldi tähelepanu pööratud ning on vaadatud
üldisi suundumusi tulemustes. Tabelis 3 on esitatud üldhariduskoolide klassijuhatajate valimi jaotus
analüüsis kasutatud lõigetes.

Tabel 3: Klassijuhatajate valimi jaotus alagruppides (kaalumata)
Tunnus
Klassiaste,
mida juhatab
Õpetajana
töötatud aeg

Piirkond

4. klass
6. klass
8. klass
12. klass
kuni 10 aastat
11-20 aastat
üle 20 aasta
Põhja
Ida
Lõuna
Lääne

KOKKU

arv
97
98
100
57
61
86
205
92
67
107
86
352

%
27,6
27,8
28,4
16,2
17,3
24,4
58,2
26,1
19,0
30,4
24,4
100,0

Uuringute läbiviimisega seotud põhimeeskond:
Nimi

Organisatsioon

Roll

Pille Luiga

Politsei- ja
Piirivalveamet

tellijapoolne koordinaator

Aire Trummal

AS Emor

uuringuprojekti juht,
ankeetide koostaja, raporti autor

Heidi Reinson

AS Emor

kaastöö ankeetide, hüpoteeside ning
raporti koostamisel

Anu Ilves

AS Emor

õpilaste ja õpetajate küsitlustöö juht

Kaja Nebel

AS Emor

täiskasvanute küsitlustöö juht

Alje Roopärg
Aivar Felding
Mare Lepik

AS Emor

ankeetide programmeerimine,
andmebaaside moodustamine,
statistiline andmetöötlus

Katre Seema

AS Emor

valimite moodustamine

Maire Nõmmik

AS Emor

graafiliste väljundite moodustamine
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2. Liikluskäitumisega seotud ennetus

2.1

Täiskasvanud elanikkond

Liikluskäitumise valdkonnas paluti 18-74-aastastel elanikel hinnata erinevate reeglite eiramisega seotud
situatsioonide ohtlikkust liikluses. Samuti uuriti, kas nad peaksid enda asjaks takistada joobes olekus
sõpra või võõrast inimest sõiduki rooli istumast. Lisaks küsiti lastevanematelt, kas nad on oma lastega
ohutu liiklemise teemast vestelnud. Taustatunnusena kaardistati, millisel viisil inimene peamiselt ringi
liigub.
Kokku 63% vastajatest liigub peamiselt ringi autoga kas juhi või kaassõitjana ning 37% ühistranspordiga,
jala või mõnel muul viisil. Meeste hulgas on rohkem autot juhtivaid vastajaid, naiste seas enam autos
kaassõitjana, ühistranspordiga või jala ringi liikuvaid inimesi. 35-44-aastaste grupis on autojuhte kõige
rohkem. Neist nooremate ning neist vanemate seas vanuse kahanedes ja kasvades autojuhtide osakaal
väheneb. Eestlased liiguvad mitte-eestlastest rohkem ise autot juhtides ning mitte-eestlased enam
ühistranspordiga või jala. Autojuhte on vähem Ida regioonis ning rohkem kõrgharitute seas (vt joonis 1).
Haridustaseme lõikes on siin ja edaspidi andmeid analüüsitud 25-74-aastaste grupis (n=3518), kuna 1824-aastaste puhul on paljudel haridustee veel pooleli ning see moonutab tulemusi (vt joonis 2).

Joonis 1: Peamine ringi liikumise viis sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 2: 25-74-a peamine ringi liikumise viis haridustaseme lõikes

Hinnangud liiklussituatsioonide ohtlikkusele
Erinevate situatsioonide ohtlikkust hinnati 10-pallisel skaalal, kus 1 tähendas „üldse mitte ohtlik“ ning 10
„väga ohtlik“. Joonisel 3 on näidatud nende vastajate hulk, kes vastasid skaala ülemisse otsa ehk 9 või
10 ning tabelis 7 on toodud tulemused 10-pallise skaala keskmise alusel sotsiaal-demograafilistes
lõigetes. Kõige ohtlikumaks peetakse valgusfoori alt läbi sõitmist just süttinud punase tulega.
Ohtlikumaks hinnatakse ka sõiduki tagaistmel turvavöö kasutamata jätmist ja sõiduki juhtimist peale
klaasitäie veini ärajoomist. Kõige vähem ohtlikuks hinnatakse antud nimekirjast sõidukiiruse ületamist
maanteel kuni 20 km tunnis. Linnaliikluses nähakse taolises kiiruseületamises suuremat ohtu.
Kui vaadata arvutatud keskmiste hinnangute erinevusi sotsiaal-demograafilistes lõigetes, siis ilmneb, et
naised peavad kõiki esitatud liiklussituatsioone ohtlikumaks kui mehed. Ning kui sugu ja vanust koos
vaadata, tuleb meeste ja naiste vaheline erinevus esile kõigis vanusrühmades. Kõige suurem erinevus
ilmneb seoses sõidukiiruse ületamisega maanteel, sõidukit juhtides telefoniga rääkimisega ning peale
klaasi veini ära joomist jalgrattaga sõitmisega.
Vanuse lõikes andmeid vaadates ilmneb pea-aegu kõigi väidete osas tendents, et mida vanemad on
vastajad, seda suuremaks nad situatsiooni ohtlikkust peavad. Erandiks on väide „turvavöö kasutamine
auto tagaistmel“, mille osas vanusrühmad omavahelises võrdluses oluliselt ei erine.
Muude rahvuste esindajad hindavad pea kõiki ohte eestlastest kõrgemaks; v.a. turvavöö mitte
kasutamine tagaistmel. Kõige suurem erinevus kahe rahvusgrupi vahel tuleb esile seoses jalgrattaga
sõitmisega või sõiduki rooli istumisega peale ühe klaasi veini ära joomist.
Ka politsei piirkondade lõikes ei ilme erinevusi seoses turvavöö kasutamise väitega. Muus osas hakkab
silma Ida prefektuuri haldusala, mis kõige rohkem erineb Põhja piirkonnast. Mitmeid erinevusi esineb ka
võrdluses Lääne ja Lõuna piirkonnaga.



Võrreldes Põhja piirkonnaga on Ida regiooni elanike hinnangud Põhja piirkonnast kõrgemad
järgnevate väidete osas: ümberreastumine suunatuld näitamata, sõidukiiruse ületamine linnas ja
maanteel, sõiduki rooli istumine või jalgrattaga sõitmine peale klaasi veini ära joomist, valgusfoori alt
läbi sõitmine just süttinud punase tulega.



Võrreldes Lõuna regiooniga peavad Ida regiooni elanikud ohtlikumaks situatsioone: sõidukiiruse
ületamine linnas, rooli istumine või jalgrattaga sõitmine peale klaasi veini ära joomist, valgusfoori alt
just süttinud punase tulega läbi sõitmine.



Võrreldes Ida-Eestit Lääne piirkonnaga on erinevused olulised väidete osas: sõidukiiruse ületamine
linnas, sõidukit juhtides mobiiltelefoni kasutamine ilma käed vabad süsteemita, rooli istumine või
jalgrattaga sõitmine peale alkoholi joomist.



Põhja, Lõuna ja Lääne regioone omavahel võrreldes tuleb esile vaid üks erinevus – võrreldes Põhja
piirkonna vastajatega peavad Lääne elanikud jalgrattaga sõitmist peale klaasi veini ära joomist
vähem ohtlikuks.

Haridustasemete lõikes esineb tendents, et kõrgharidusega inimesed näevad toodud situatsioonides
vähem ohtu. Statistiliselt olulised on need erinevused aga kõikide väidete osas võrreldes keskeri- või
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kutseharidusega vastajatega; enamus väidete osas ka võrreldes keskharidusega inimestega (v.a.
ümberreastumine suunatuld näitamata ning tagaistmel turvavöö mitte kasutamine).
Tabeli 4 lõpus on näha, et need, kes liiguvad peamiselt ringi ise autot juhtides peavad esitatud
situatsioone vähem ohtlikuks, kui vastajad, kes liiguvad mõnel muul viisil (ühistranspordiga, autos
kaassõitjana, jala vm).

Joonis 3: Vastajad, kes andsid liikluses käitumisega seotud situatsioonide ohtlikkusele 10-pallisel skaalal
hinnangu 9 või 10
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Valgusfoori alt autoga
läbi sõitmine just
süttinud punase tulega

Turvavöö mitte
kasutamine auto
tagaistmel

Sõiduki rooli istumine
peale ühe klaasi veini
ära joomist

Sõidukiiruse ületamine
linnas kuni 20 km
tunnis

Sõidukiga
ümberreastumine
suunatuld näitamata

Sõidukit juhtides
mobiiltelefoni
kasutamine käed vaba
ehk hands free
süsteemita

Sõidukiiruse ületamine
maanteel kuni 20 km
tunnis

Jalgrattaga sõitmine
peale ühe klaasi veini
ära joomist

Sugu

mees

8,6

8,1

7,7

7,8

7,6

7,2

6,7

6,5

naine

9,2

9,0

8,9

8,6

8,8

8,5

8,1

7,8

Rahvus

Tabel 4: Keskmine hinnang liikluses käitumisega seotud situatsioonide ohtlikkusele 10-pallisel skaalal
sotsiaal-demograafilistes lõigetes

eestlane

8,8

8,6

8,0

8,1

8,2

7,8

7,3

6,8

muu rahvus

9,1

8,5

8,9

8,5

8,4

8,2

7,8

8,1

Põhja

8,8

8,5

8,2

8,1

8,1

7,9

7,3

7,2

Ida

9,1

8,7

8,7

8,6

8,5

8,1

7,7

7,8

Lõuna

8,9

8,6

8,3

8,2

8,3

7,9

7,5

7,1

Lääne

9,0

8,6

8,1

8,3

8,3

7,8

7,5

6,8

18-24

7,9

8,5

7,4

7,5

7,4

7,2

6,8

5,7

25-34

8,5

8,7

7,8

7,9

7,9

7,4

7,2

6,5

35-44

9,0

8,6

8,2

8,2

8,2

7,7

7,4

7,2

45-54

9,1

8,5

8,7

8,3

8,4

8,1

7,4

7,5

55-64

9,4

8,6

8,8

8,6

8,7

8,4

7,8

8,0

65-74

9,5

8,6

8,9

8,9

8,8

8,6

8,0

8,0

9,1

8,8

8,5

8,4

8,5

8,2

7,5

7,3

9,1

8,6

8,4

8,5

8,3

8,0

7,6

7,4

9,2

8,8

8,8

8,5

8,5

8,2

7,7

7,6

8,9

8,4

8,1

8,1

8,2

7,7

7,2

7,2

autot juhtides

8,8

8,4

8,0

7,9

8,0

7,4

7,1

6,8

muul viisil

9,0

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

7,8

7,6

8,9

8,6

8,3

8,2

8,2

7,9

7,4

7,2

Peamine ringi
liikumise viis

Haridus
25-74-a seas

Vanus

Piirkond

Tunnus

KOKKU

põhiharidus või
madalam
keskharidus
keskeri- või
kutseharidus
kõrgharidus või kraad
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Hinnang purjus isiku autorooli istumise takistamise vajadusele
Joobes sõbra või tuttava osas arvab 90% vastajatest ning joobetunnustega võõra isiku puhul 62%
vastajatest, et nemad peaksid kindlasti takistama taolise isiku autorooli istumist. Nii sõbra/tuttava kui ka
võõra isiku takistamiseks on muude rahvuste esindajatega võrreldes rohkem valmis eestlased. Võõra
inimesega seoses on rohkem valmis kindlasti sekkuma mehed ning noorematega võrreldes 25-34 ja 3544-aastased. Võõra inimese puhul on madalama haridusega vastajatega võrreldes valmis vähem
sekkuma kõrgharitud inimesed, rohkem peavad enda asjaks midagi teha aga vastajad, kes ise peamiselt
autoga ringi liiguvad (vt joonis 4-7).
Lõuna piirkonna elanike hulgas on suurem vastajate osakaal, kes arvavad, et nende asi peaks kindlasti
olema purjus sõpra või tuttavat takistada, ning seda võrdluses Põhja ja Ida regiooni elanikega.

Joonis 4: Valmisolek ise sekkuda, kui sõber või tuttav tahab joobes peaga autorooli istuda sotsiaaldemograafilistes lõigetes

Joonis 5: 25-74-a valmisolek ise sekkuda, kui sõber või tuttav tahab joobes peaga autorooli istuda
haridustaseme lõikes
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Joonis 6: Valmisolek ise sekkuda, kui ilmsete joobetunnustega teile võõras isik hakkab autorooli istuma
sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 7: 25-74-a valmisolek ise sekkuda, kui ilmsete joobetunnustega teile võõras isik hakkab autorooli
istuma haridustaseme lõikes

Oma lapsega liiklemisest rääkimine
Taustatunnuste küsimuste blokis küsiti vastajatelt ka laste olemasolu kohta. 28% vastajatest ütles, et
neil ei ole lapsi, 17% on kuni 6-aastaseid lapsi, 11% 7-10-aastaseid lapsi, 14% 11-17-aastaseid lapsi
ning 46% täisealisi lapsi.
7-17-aastaste laste vanematelt (n=873) küsiti erinevatel ennetavatel teemadel oma antud vanuses
lastega rääkimise kohta. Üks nendest teemadest oli ohutu liiklemine jalakäija või jalgratturina. Väga
valdav enamus lastevanematest oli oma kooliealise lapsega antud teemal vestelnud ning seda eelkõige
viimase aasta jooksul. Seda on viimase 12 kuu jooksul meestega võrreldes rohkem teinud naised.
Haridustaseme lõikes olid lastega ohtust liiklemisest vähem rääkinud madalaima haridustasemega
vastajad. Liikluskäitumise teemat on 11-17-aastaste laste vanematest enam kajastanud 7-10-aastatse
laste vanemad (vt joonis 8). Nelja politsei prefektuuri piirkonna lõikes olulisi erinevusi ei esine.
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Joonis 8: Oma 7-17-a lastega teemal „ohutu liiklemine jalakäija või jalgratturina“ rääkimine antud
vanuses laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hüpoteesid
Taustamaterjalidega tutvumise protsessis püstitati enne andmekogumise
sihtrühmaga seoses liikluse ennetuse valdkonnas neli hüpoteesi.

algust

täiskasvanute



Hüpotees: Võrreldes sõidukiiruse ületamise ning valgusfoori alt just süttinud punase tulega läbi
sõitmisega, on inimeste ohutunnetus väiksem seoses suunatule mitte näitamisega ja turvavöö
kasutamata jätmisega tagaistmel.
Hüpotees püstitati 2012. ja 2010. a Maanteeametile teostatud
liikluskäitumise monitooringu andmetele tuginedes (Kaal 2012, Stratum 2010), mis kaardistasid
reaalseid rikkumisi liikluses. Monitooringu tulemused: auto liikus edasi punase tulega 0,5%,
ümberreastumisel suunatule mitte näitamine 41%, puudub turvavöö juhil 5%, puudub turvavöö ees
kaassõitjal 3%, puudub turvavöö taga kaassõitjal 16% (2012 andmed), mobiili kasutamine juhtides
7%, kiiruse ületamine üle 10 km/h 10% (2010 andmed). Eeldus oli, et tihedamate rikkumistega on
seotud väiksem ohutunnetus antud situatsioonide suhtes, mis võiks kajastuda antud uuringu
tulemustes. Hüpotees leidis kinnitust osaliselt – antud uuringu järgi peavad peamiselt autoga ringi
liikuvad inimesed kõige ohtlikumaks valgusfoori alt just süttinud punase tulega läbi sõitmist ning
tagaistmel turvavöö kasutamata jätmist (esiistmel turvavöö kasutamise kohta ei küsitud). Suunatuld
näitamata ümberreastumist ja kiiruse ületamist peetakse eelnenust vähem ohtlikuks.



Hüpotees: Võrreldes vanemate inimestega on noorte (ja eriti noorte meeste) ohutunnetus liikluses
toimuva suhtes madalam. Hüpotees põhines teiste riikide uuringute tulemustel, mille kohaselt
teismeeas või noored juhid riskeerivad sõidukit juhtides enam kui vanemad juhid ning mehed
riskeerivad rohkem kui naised. Hüpotees leidis kinnitust – mida vanemad vastajad, seda suurem on
nende ohutunnetus erinevate liikluse situatsioonide suhtes. Meeste ohutunnetus on naistega
võrreldes väiksem kõigis vaadeldud vanusrühmades. Meeste puhul on vanusrühmade vahelised
erinevused suuremad.



Hüpotees: Võrreldes autot mitte juhtiva elanikkonna osaga on peamiselt autot juhtides ringi liikuvatel
inimestel madalam ohutunnetus autoliikluses toimuvate situatsioonide suhtes. Hüpotees põhines
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teiste riikide uuringute tulemustel ning Maanteeametile teostatud „Sõidukiiruse teemalise
küsitlusuuringu“ 2012. a andmetel (Valikor Konsult OÜ 2012), mille kohaselt pidas 58% Eesti
mootorsõiduki juhtidest enda juhtimisstiili keskmisest ohutumaks ja 32% keskmiseks. Hüpotees leidis
kinnitust ning kõikide väidete osas oli autojuhtide seas ohutunnetus madalamal tasemel.



Hüpotees: Inimesed on rohkem valmis takistama joobes isiku autorooli istumist enda sõbra puhul
võrreldes võõra joobetunnustega isikuga. Hüpotees lähtus teiste riikide uuringutest, kus on
tuvastatud, et enda lähedaste või samasse gruppi kuuluvate inimestega seotud sündmuste korral on
valmisolek sekkuda suurem, kui teise gruppi kuulujate või võõraste puhul. Hüpotees leidis kinnitust –
oma sõbra või tuttava takistamist peavad kindlasti enda asjaks 28% rohkem vastajaid, kui võõra
isiku takistamist.

2.2

Üldhariduskoolide õpilased

Nelja klassiastme õpilastelt küsiti liikluskäitumisega seoses erinevate teemade kohta. 4. klasside lastelt
uuriti teadlikkust seoses jalakäijana liiklemisega ning 6. ja 8. klasside õpilased vastasid küsimustele, mis
puudutasid regulatsioonidest teadlikkust sõitmisel jalgratta ja mopeediga, jalgrattakiivri kandmist ja
suhtumist kiivrisse. Lisaks uuriti, kes on neile sellel või eelmisel õppeaastal rääkinud, kuidas jalakäijana
või jalgratta ja mopeediga sõites liikluses käituda. 8. ja 12. klasside õpilaste puhul kaardistati ka nende
hoiakuid teemadel jalgrattaga sõitmine või auto juhtimine alkoholi joonuna.

4. klasside õpilaste teadmised jalakäijana käitumisest ja liiklemisest rääkimine
4. klasside õpilastele (n=1002) esitati viis jalakäijana liikumise situatsiooni ning küsiti, kas toodud viisil
tohib nende arvates liikluses käituda. Üle 90% õpilastest on teadlikud, et sõiduteed ületades ei tohiks
joosta, et bussist väljudes ei või seisva bussi eest üle tee minna, et enne sõiduteele astumist tuleb olla
kindel autode seisma jäämises, et punase fooritulega ei tohi üle tee minna ka siis, kui teised seda teevad,
et kui pall lendab mängu käigus sõiduteele, ei tohi sellele kohe järele jooksma hakata. Õigesti vastanute
osakaal on kõige väiksem (93%) seoses seisva bussi eest üle tee minemise väitega. Kõigile viiele väitele
vastas korraga õigesti 83% lastest.
Enamuse väidete osas on tüdrukute seas 2-3% jagu rohkem õigesti vastanud lapsi võrreldes poistega
(v.a. väide „enne sõiduteele astumist tuleb olla kindel, et autod on seisma jäänud“) ning see erinevus on
statistiliselt oluline. Koduse keele lõikes erinevad tulemused kahe väite osas – kodus peamiselt eesti keelt
kõnelevate vastajate hulgas on teistega võrreldes rohkem neid, kes teavad, et bussist väljudes ei tohi
kohe bussi eest üle tee minna ning veidi vähem neid, kes teavad, et pallile ei saa sõiduteele kohe järgi
joosta (vt tabel 5).
Linna ja maa elanike osas ning piirkondade lõikes märkimisväärseid statistiliselt olulisi erinevusi ei esine,
kuid Põhja regioonis on märgata, et mõnevõrra vähem lapsi on kursis sellega, et bussist väljudes ei või
kohe bussi eest teed ületada.
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Enne sõiduteele astumist
tuleb olla kindel, et autod
on seisma jäänud
(jaatav vastus)

Kui teised inimesed
lähevad punase
fooritulega üle tee, võin
ka mina minna
(eitav vastus)

Sõiduteest üle minnes
tohib joosta
(eitav vastus)

Kui pall lendab mängu
käigus sõiduteele, võib
sellele kohe järele joosta
(eitav vastus)

Bussist väljudes võib
kohe seisva bussi eest üle
tee minna (eitav vastus)

Sugu

poiss

98

96

95

95

92

tüdruk

98

98

97

98

95

Kodune
keel

Tabel 5: Jalakäijana liiklemise situatsioonide osas õigesti vastanud 4. kl õpilased sotsiaal-demograafilistes
lõigetes (%)

eesti

98

96

97

95

95

muu keel

97

98

96

98

91

Põhja

98

97

97

96

91

Ida

96

96

95

98

94

Lõuna

98

97

95

95

94

Lääne

98

95

98

96

97

linn

98

97

97

97

93

maa

98

96

95

95

94

98

97

96

96

93

Asulatüüp

Piirkond

Tunnus

KOKKU

Valimis leidub vaid kolm 4. klasside õpilast, kes märgivad, et neile ei ole üldse liikluses käitumise teemast
räägitud. Väga valdavale enamusele on sellest rääkinud isa või ema ning lähisugulasi (vanemad,
vanavanemad, õde-vend) mainib kokku 94%. Kolmveerandile on liiklusest rääkinud koolis õpetaja ning
üle poole mainib ka seda, et koolis käis politseinik lastega vestlemas. Kokku 84% mainib teema
käsitlemist koolikontekstis. Sellele lisandub liiklusring.
Poisid mainivad tüdrukutest vähem õpetajat või politseinikku, kuid veidi rohkem muud spetsialisti, kes
koolis on liiklusest rääkimas käinud. Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad lapsed märgivad teistest
enam õpetajat, liiklusringi ja sõpru-tuttavaid; muu keele rääkijad aga vanavanemaid.
Asulatüübiti on näha kahte statistiliselt olulist erinevust – linnalapsed mainivad maalastest rohkem
infoallikana vanavanemaid, kuid vähem õpetajat. Põhja piirkonna õpilased on Lääne ja Lõuna regiooniga
võrreldes liikluses käitumisest vähem infot saanud õpetajalt ning käinud vähem liiklusringis. Lõuna
regiooni lapsed on Põhja ja Ida piirkonna vastajatest rohkem liiklusest rääkinud oma õe või vennaga (vt
tabel 6).
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Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Koolis käis
politseinik rääkimas

Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Olen käinud
liiklusringis

Sõbrad või tuttavad

Keegi teine

Sugu

poiss

91

46

20

68

52

10

20

19

6

tüdruk

93

44

23

83

59

6

25

18

8

Kodune
keel

Tabel 6: Isikud, kes on 4. kl õpilasele rääkinud liikluses käitumise teemadel, sotsiaal-demograafilistes
lõigetes (%)

eesti

93

41

22

83

57

8

26

21

8

muu
keel

90

51

19

60

53

10

14

13

7

Põhja

93

46

17

70

58

7

14

17

7

Ida

90

50

24

72

61

11

23

16

7

Lõuna

92

43

31

81

48

7

32

24

7

Lääne

89

37

17

83

55

10

28

16

7

linn

91

47

20

70

55

8

21

17

7

maa

93

40

24

84

57

8

24

20

8

92

44

21

75

55

8

22

19

7

Asulatüüp

Piirkond

Tunnus

KOKKU

6. ja 8. klasside õpilaste teadmised jalgratturina käitumisest ja rattaga liiklemisest rääkimine
6. ja 8. klasside õpilastest 86% sõidab hooajaliselt jalgrattaga; 6. klassides veidi enam lapsi kui 8.
klassides (89% ja 83%) ning neidudest veidi väiksem osakaal kui noormeestest (82% ja 89%). Kevadsuvisel perioodil rattaga sõitvatelt 6. ja 8. klasside õpilastelt (n=1715) küsiti, kui sageli nad kannavad
jalgrattakiivrit ning kas nad teavad, mis peab jalgrattal kindlasti küljes olema.
Veidi üle viiendiku jalgrattaga sõitjatest kannab kiivrit alati ning samasugune osakaal teeb seda
enamasti. Kokku 33% ütleb, et ei kanna kiivrit kas kunagi või enamasti mitte. Kahte klassiastet võrreldes
tuleb selgelt välja, et nooremad kannavad kiivrit rohkem – kõik vastusevariandid erinevad olulisel
määral. Neid, kes kannavad kiivrit alati on 6. klasside õpilaste grupis üle kahe korra enam ning neid, kes
ei tee seda kunagi, kolm korda vähem. Sugude lõikes on statistiliselt oluline varieeruvus kahe
vastusevariandi osas – neidude seas on 4% rohkem vastajaid, kes kannavad kiivrit enamasti ning 3%
vähem neid, kes ei tee seda kunagi.
Rahvuse järgi on erinevused näha seoses vastustega „alati“, „enamasti“ ning „ei kanna kunagi“. Kodus
eelkõige eesti keelt kõnelevate õpilaste grupis on suurem osakaal vastajaid, kes kannavad kiivrit alati
ning väiksem nende hulk, kes on vastanud „üldse mitte“. Kodus eelkõige muud keelt kõnelevad õpilased
kasutavad aga kiivrit rohkem enamasti.
Linnalaste seas on suurem osakaal vastajaid, kes kannavad kiivrit alati, kuid ka rohkem neid, kes ei tee
seda üldse. Maal elavate õpilaste grupis on suurem nende hulk, kes kasutavad jalgrattakiivrit enamasti.
Piirkondades on vastajate osakaal, kes ei kanna antud turvavahendit mitte kunagi suurem Põhja- ja IdaEestis. Kõige suurem osakaal alati kiivri kasutajaid on Lõuna piirkonnas (erinevus on statistiliselt oluline
võrreldes Ida-Eestiga) (vt joonis 9).

16

Joonis 9: Jalgratta kiivri kandmise sagedus 6. ja 8. klasside õpilaste seas, kes sõidavad hooajaliselt
jalgrattaga
Vähemalt 90% 6. ja 8. klasside õpilastest, kes sõidavad kevad-suvisel perioodil rattaga, teavad, et
jalgrattal peab olema töökorras pidur ning helkur ees ja taga. Ülejäänud kohustuslikke elemente mainib
üle kolmveerandi vastajatest. Ligi kümnendik peab kohustuslikuks ka kiiruse mõõtjat (vt joonis 10).
Kokku 50% õpilastest oskab nimekirjast korraga ära märkida kõik kohustuslikud elemendid: töökorras
pidur, helkur ees ja taga ning ratta külgedel, kell signaali andmiseks ja pimedas sõitmise korral tuled.
See näitaja on kõrgem nooremate, kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate ja maal elavate õpilaste seas.
Piirkondades on näitaja kõige positiivsem Lõuna-Eestis (vt joonis 11).

Joonis 10: Hooajaliselt jalgrattaga sõitvad 6. ja 8. klasside õpilased, kes peavad erinevaid elemente ratta
küljes kohustuslikuks
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Joonis 11: Hooajaliselt jalgrattaga sõitvad 6. ja 8. klasside õpilased, kes teavad kõiki ratta kohustutlikke
elemente sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Üle kolmveerandi rattaga sõitvatest õpilastest on kursis sellega, et alla 15-aastasel jalgratturil peab
olema ratturi juhiluba, kui ta soovib sõiduteel sõita. Sellest teadlikke on enam 6. klasside õpilaste,
neidude, kodus peamisel eesti keelt kõnelevate õpilaste ja maapiirkondades elavate vastajate seas. Nelja
prefektuuri piirkonna lõikes on näitaja teistest kõrgem Lõuna regioonis (vt joonis 12).

Joonis 12: 6. ja 8. klasside õpilased, kes teavad, et alla 15-aastasel jalgratturil peab sõiduteel sõitmiseks
olema jalgratturi juhiluba
Kõigilt 6. ja 8. klasside õpilastelt (olenemata sellest, kas nad rattaga sõidavad) küsiti, kes neile on selle
või eelmise õppeaasta jooksul rääkinud, kuidas jalgrattaga sõites liikluses käituda. Kõige enam tuuakse
esile vanemaid (61%) ning sellele järgnevalt kooli, kas õpetaja (43%) või koolis rääkimas käinud
politseiniku näol (41%). Kokku 63% vastajatest mainib erinevaid sugulasi (vanemad, vanavanemad, õde-
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vend) ning 67% koolikonteksti (õpetaja, politseinik või muu spetsialist koolis). Viimast seejuures 75%
noorematest ja 58% vanematest õpilastest.
6. klasside õpilased mainivad vanematest enam pea kõiki infoallikaid (v.a. sõbrad-tuttavad) ning 8.
klassides on mitu korda rohkem noori, kes ütlevad, et keegi ei ole neile lähiminevikus jalgratturina
liiklemisest rääkinud. Neiud mainivad noormeestest enam ema-isa, õpetajat ning sõpru-tuttavaid ning
kodus peamiselt mitte eesti keeles rääkivad õpilased vanemaid, vanavanemaid ja koolis käinud
politseinikku. Linnalapsed on jalgrattaga liiklemisest oma vanemate või vanavanematega rohkem
rääkinud kui maal elavad õpilased. Need õpilased, kes sõidavad hooajaliselt jalgrattaga mainivad
ülejäänutest rohkem jalgrattaga liiklemisest vestlemist vanemate ja vanavanematega (vt tabel 7).
Nelja prefektuuri piirkonna lõikes on tulemused väga erinevad. Õpetajat mainivad infoallikana kõige
vähem Põhja piirkonna kooliõpilased, koolis käinud politseinikku aga Lõuna-Eesti vastajad. Samas on
viimaste seas enam neid, kes mainivad, et koolis on rääkimas käinud mõni muu spetsialist peale
politseiniku (erinevus on oluline võrreldes Põhja ja Lääne regiooniga).

Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Koolis käis
politseinik rääkimas

Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Sõbrad või tuttavad

Keegi teine

Keegi ei ole
rääkinud

Klass

6. klass

68

19

12

51

44

16

12

5

6

8. klass

53

11

7

34

37

14

10

4

20

Sugu

noormees

58

15

10

39

42

14

10

4

15

neiu

64

15

10

48

40

16

13

4

10

eesti

59

12

9

44

37

16

12

5

13

muu keel

65

21

11

41

49

14

11

4

11

Põhja

58

17

9

37

47

14

9

4

12

Ida

65

19

12

49

45

17

13

5

11

Lõuna

63

11

11

48

30

20

14

5

13

Lääne

62

13

9

43

40

11

12

5

14

Asulatüüp

linn

63

17

9

42

40

15

11

4

12

maa

57

12

11

44

43

17

12

5

14

Sõidab
rattaga

Tabel 7: Isikud, kes on 6. ja 8. kl õpilasele sellel või eelmisel õppeaastal rääkinud jalgratturina liikluses
käitumise teemadel, sotsiaal-demograafilistes lõigetes (%)

jah

63

16

10

43

41

15

12

5

12

ei

51

10

7

40

41

15

9

4

18

61

15

10

43

41

15

11

4

13

Piirkond

Kodune
keel

Tunnus

KOKKU
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6., 8. ja 12. klasside õpilaste suhtumine jalgrattakiivrisse
Kõigilt 6., 8. ja 12. klasside õpilastelt (n=2851) küsiti nende suhtumise kohta jalgrattakiivrisse,
olenemata sellest, kas nad ise rattaga sõidavad. Kokku 31% on täiesti või pigem nõus sellega, et kiivrita
sõitmine ei ole eriti ohtlik ning 58% on nõus sellega, et jalgrattakiiver näeb tobe välja. 6. klasside
õpilased nõustuvad nende kahe väitega vanematest õpilastest vähem. 8. klasside kooliõpilaste seas on
nende osakaal, kes peavad kiivrit tobedaks, kõige suurem.
Noormeeste seas on neidudega võrreldes enam levinud arusaam, et ilma kiivrita jalgrattaga sõitmine ei
ole eriti ohtlik. Seda arvamust esineb enam ka kodus peamiselt mitte eesti keelt kõnelevate vastajate
ning linnalaste seas. Lisaks arvab mõlemas mainitud alagrupis suurem osakaal õpilasi, et jalgrattakiiver
näeb tobe välja (soo lõikes siin erinevusi ei esine). Nelja piirkonna lõikes eristub Lõuna-Eesti, kus on
vähem õpilasi, kes antud kahe väitega nõustuvad (vt joonis 13-14).
6. ja 8. klasside õpilaste puhul saab omavahel suhtumise osas võrrelda õpilasi, kes sõidavad hooajaliselt
rattaga ja neid, kes seda ei tee. Ilmneb, et rattaga sõitjate grupis on mõnevõrra rohkem vastajaid, kes ei
ole nõus (vastavad üldse mitte või pigem mitte nõus), et ilma kiivrita sõitmine ei ole eriti ohtlik (vastavalt
71% ja 61%). Jalgrattakiivri tobedaks hindamisega seoses taolist erinevust ei esine.

Joonis 13: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „ilma kiivrita jalgrattaga sõitmine ei ole eriti
ohtlik“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 14: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „jalgrattakiiver näeb tobe välja“ sotsiaaldemograafilistes lõigetes
Õpilased, kes peavad kiivrit tobedaks või ilma selleta sõitmist mitte eriti ohtlikuks, kasutavad ka
jalgrattakiivrit vähem. Nende hulgas, kes ei nõustu väidetega „ilma kiivrita jalgrattaga sõitmine ei ole
eriti ohtlik“ ning „jalgrattakiiver näeb tobe välja“ kannab alati kiivrit kolm korda rohkem vastajaid, kui
väidetega nõustujate grupis (vt joonis 15).

Joonis 15: Jalgrattakiivri kandmise sagedus suhtes kiivri kandmisega seotud väidetega nõustumisega 6.,
8. ja 12. klasside õpilaste seas

6. ja 8. klasside õpilaste teadmised mopeedijuhina käitumisest ja mopeediga liiklemisest
rääkimine
6. ja 8. klasside õpilastest (n=1973) 14% ütleb, et ta sõidab kevad-suvisel perioodil mopeedi ehk
rolleriga. Noormeeste seas on see näitaja üle kahe korra kõrgem võrreldes neidudega (21% ja 7%).
Linnalastest sõidavad rolleriga mõnevõrra rohkem maal elavad õpilased (12% ja 18%) ning 8. klassides
õppijad teevad seda noorematest veidi enam (17% ja 12%). Piirkonna ja koduse keelega seotud
erinevusi ei esine.
Mopeediga sõitvate õpilaste (n=272) käest uuriti erinevate regulatsioonide teadmise kohta. Väga valdav
enamus mopeediga sõitvatest noortest on kursis, et antud sõiduvahendiga sõites on kohustuslik kanda
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kiivrit nii juhi kui kaassõitjana. Üle kolmveerandi teab ka seda, et rolleriga ei saa sõita igas vanuses noor
ning selleks peab olema vastav juhiluba. Kõige vähem noori teab, et mopeediga sõites ei tohi kasutada
jalgrattakiivrit ning olemas peab olema liikluskindlustus (vt joonis 16).

Joonis 16: Mopeediga sõitmisega seotud regulatsioonide osas õigesti vastanud 6. ja 8. klasside õpilased
Kõigi seitsme väite osas suudab korraga õigesti vastata aga vaid 18% mopeediga sõitjatest. Teadlikkus
on parem noormeeste puhul, kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate ja maal elavate õpilaste seas,
vanemas klassides ning Lõuna regioonis (vt joonis 17).

Joonis 17: Mopeediga sõitmisega seotud regulatsioonide osas kõigile korraga õigesti vastanud 6. ja 8.
klasside õpilased sotsiaal-demograafilistes lõigetes
53% 6. ja 8. klasside õpilastest märgivad, et keegi on neile selle või eelmise õppeaasta jooksul rääkinud,
kuidas mopeediga sõites liikluses käituda. Selliselt vastanute osakaal on teistest oluliselt suurem (82%)
nende hulgas, kes ka ise mopeediga ringi liiguvad. Kõige rohkem on teemast rääkinud õpilase vanemad,
järgneb koolis käinud politseinik ning sõbrad-tuttavad. Kokku mainib sugulasi (vanemad, vanavanemad,
õde-vend) 28% ja kooli (õpetaja, politseinik või muu spetsialist koolis) 21% vastajatest.
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6. klasside õpilastega on teemast veidi enam vestelnud vanavanemad ning 8. klasside õpilastega sõbradtuttavad. Noormeestele on sugulased mopeediga liiklemisest rohkem rääkinud ning neidude seas on
suurem nende osakaal, kes ei ole lähiajal teemat kellegagi käsitlenud. Kodus räägitava keele lõikes
vastajad eriti ei erine – veidi rohkem on kodus vene või muud keelt kõnelevate õpilaste grupis neid, kes
on mopeediga liiklemisest rääkinud vanavanemate, õe-venna või sõprade-tuttavatega.
Maalapsed märgivad linnalastest mõnevõrra enam, et koolis on käinud politseinik teemast vestlemas ning
linnas elavad õpilased mainivad rohkem, et keegi ei ole neile lähiajal mopeediga sõitmisega seotud infot
andnud. Piirkondade lõikes mainivad õpetajat kõige enam Lõuna regiooni vastajad (erinevus on oluline
võrreldes Põhja-Eestiga) ning mõnda muud koolis käinud spetsialisti Ida regiooni õpilased (erinevus on
oluline võrreldes Põhja ja Lääne regiooniga) (vt tabel 8).

Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Koolis käis
politseinik
rääkimas

Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Sõbrad või
tuttavad

Keegi teine

Keegi ei ole
rääkinud

Klass

6. klass

26

7

9

10

14

5

8

1

49

8. klass

26

4

6

7

15

6

12

4

46

Sugu

noormees

29

7

9

8

15

5

11

3

45

neiu

23

5

6

9

14

6

9

2

50

eesti

25

4

6

9

15

5

9

3

47

muu keel

28

9

10

9

13

5

12

2

47

Põhja

24

6

5

7

15

4

8

2

48

Ida

28

8

12

9

18

8

11

2

48

Lõuna

30

5

8

12

11

7

11

2

46

Lääne

23

5

10

8

14

2

11

3

47

Asulatüüp

linn

26

6

7

8

13

4

11

2

49

maa

27

5

8

10

17

6

8

3

44

Sõidab
mopeediga

Tabel 8: Isikud, kes on 6. ja 8. kl õpilasele sellel või eelmisel õppeaastal rääkinud mopeedijuhina liikluses
käitumise teemadel, sotsiaal-demograafilistes lõigetes (%)

jah

60

12

23

13

22

10

24

9

18

ei

21

4

5

8

13

4

8

2

52

26

6

8

9

14

5

10

3

47

Piirkond

Kodune
keel

Tunnus

KOKKU

8. ja 12. klasside õpilaste suhtumine joobes juhtimisse
45% 8. ja 12. klasside õpilastest (n=1824) ei ole üldse nõus, et peale mõne õlle ära joomist võib
jalgrattaga sõitma minna ning 42% ei nõustu üldse väitega, et kui autorooli istuda peale klaasi veini ära
joomist, ei ole sõiduoskused sellest halvenenud. Vastavalt 81% ja 73% vastavad samade väidete kohta
kas pigem või üldse ei ole nõus.
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Neidude hulgas on noormeestega võrreldes mõlema väite puhul mitte nõustujaid rohkem. Rohkem on
neid ka õpilaste seas, kes räägivad kodus peamiselt vene või muud keelt. Kui 12. klasside õpilased
aktsepteerivad 8. klasside vastajatest vähem arvamust, et peale klaasi veini ära joomist ei ole
sõiduoskused sellest halvenenud, siis joonuna jalgrattaga sõitma asumise osas on vanuseline tendents
vastupidine. Asulatüübi ja piirkondade lõikes siinjuures olulisi erinevusi ei esine (vt joonis 18-19).

Joonis 18: Väitega „peale mõne õlle joomist võib jalgrattaga sõita“ nõustumine 8. ja 12. klasside õpilaste
seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 19: Väitega „kui inimene istub autorooli peale klaasi veini ära joomist, ei ole tema sõiduoskused
sellest halvenenud“ nõustumine 8. ja 12. klasside õpilaste seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Väga valdav enamus 8. ja 12. klasside õpilastest peavad enda asjaks sekkuda, kui tema sõber soovib
joobes olekus autorooli istuda ning vanemate noorte seas on see näitaja mõnevõrra kõrgem. Samuti on
see kõrgem neidude ja kodus eesti keelt kõnelevate õpilaste seas. Piirkondade lõikes statistiliselt olulisi
erinevusi märgata ei ole (vt joonis 20).
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Joonis 20: Väitega „kui mu sõber soovib joobes olekus autorooli istuda, ei ole minu asi teda takistada“
nõustumine 8. ja 12. klasside õpilaste seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hüpoteesid
Uuringut ettevalmistavas etapis püsititatud hüpoteese oli õpilaste sihtrühma puhul kolm.


Hüpotees: Vanuse kasvades jalgrattakiivri kandmine väheneb. Hüpoteesi aluseks olid teiste riikide
uuringute andmed, mis näitavad, et vanemate laste hulgas on jalgrattakiivri kandmine vähem
populaarne. Seda kinnitas ka antud uuring – 8. kl õpilaste seas oli 6. klasside õpilastega võrreldes
kolm korda rohkem vastajaid, kes ei kanna jalgrattaga sõites kunagi kiivrit.



Hüpotees: Jalgrattakiivrit tobedaks või kiivrita sõitmist mitte eriti ohtlikuks pidavad õpilased
kasutavad jalgrattakiivrit vähem. Ka antud hüpotees põhines teiste riikide uuringutel, mis näitavad,
et jalgrattakiivri kandmine on seotud seda puudutavate hoiakutega. Kiivrit kannavad vähem lapsed ja
noored, kes peavad seda tobedaks, ebamugavaks, mittevajalikuks jmt. Antud hüpotees leidis
kinnitamist – kiivrit tobedaks ja selleta sõitmist mitte eriti ohtlikuks pidavate õpilaste hulgas leidub
kolm korda vähem neid, kes kasutavad jalgrattaga liikudes alati kiivrit.



Hüpotees: Alkoholi korduvalt tarvitanud õpilased peavad alkoholijoobes juhtimisega seotud ohtusid
väiksemaks. Antud hüpotees tugines erinevatele teiste riikide uuringutele, kus on täheldatud, et
noored, kes on ise sõltuvusaineid tarvitanud või tarvitavad neid teisest rohkem, näevad aine
tarvitamisega seotult vähem riske. Antud hüpoteesiga seotud näitajad saab vaadata 8. klasside
õpilaste seas. Alkoholi korduvalt joonute grupis ei nõustu 77% sellega, et peale mõne õlle joomist
võiks jalgrattaga sõita. Ülejäänute puhul on see näitaja 93% ehk oluliselt kõrgem. Väitega „kui
inimene istub autorooli peale klaasi veini ära joomist, ei ole tema sõiduoskused sellest halvenenud“
mitte nõustujate osakaalud kahes grupis on vastavalt 61% ja 77%. Ehk hüpotees peab paika.
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2.3

Üldhariduskoolide klassijuhatajad

Klassijuhatajad vastasid selle kohta, milliseid liikluskäitumisega seotud teemasid on nende poolt
juhatatavas klassis sellel või eelmisel õppeaastal kajastatud. Kõigilt küsitletud klassijuhatajatel paluti
märkida, millisel määral on räägitud jalakäijana ning jalgratturina liiklemisest. Lisaks vastasid 6., 8. ja
12. klasside õpetajad seoses mopeediga sõitmise teemaga ning 12. klasside klassijuhatajad seoses
autosõitmise eeskirjade ja ohtude kajastamisega nende klassi õpilastele.

Koolitundides liiklemise teema käsitlemine
Jalakäijana liiklemise teema osas ütleb 4%, rattaga liiklemise teema osas 8%, mopeediga liiklemise
teema suhtes 19% ja autoga sõitmise teemaga seoses 13% klassijuhatajatest, et nad ei tea, millisel
määral on nende klassis taolisest liikluskäitumisest räägitud. Nemad on edasisest analüüsist välja jäetud
ning vaadatud on osakaale vastajatest, kes oskavad hinnangut anda.
Kokku üle 80% klassijuhatajatest väidab, et nende klassi õpilastele on sellel või eelmisel õppeaastal
koolis räägitud jalakäijana või jalgratturina liiklemisest ja sellega seotud ohutusnõuetest. Enamusel
juhtudel on seejuures teemat käsitletud põhjalikult. Mopeediga sõitmisest rääkimist mainib vähem, üle
poole klassijuhatajatest. Ning autoga sõitmise teemat üle kolmveerandi 12. klasside juhatajatest (vt
joonis 21).

Joonis 21: Liiklemisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel õppeaastal
Nii jalakäija kui jalgratturina liiklemise teema osas esineb tendents, et mida nooremate klassidega on
tegemist, seda enam on neile antud teemadest lähiajal räägitud. Mopeediga liiklemise teema kajastamist
on enam märkinud 6. klasside õpetajad (vt joonis 22).
Kuni 10 aastat koolis töötanud õpetajad märgivad staažikamatest õpetajatest vähem, et nende klassi
õpilastega on jalakäija või ratturina liiklemisest räägitud. Mopeediga sõitmise teema kajastamist mainivad
väiksemal määral jällegi üle 20 aasta koolis töötanud klassijuhatajad (vt joonis 23).
Nelja piirkonna lõikes on kõiki kolme teemat kõige põhjalikumalt kajastatud Lääne regioonis. Jalakäija ja
jalgratturina liiklemisest on vähem räägitud Põhja-Eesti õpilastele (vt joonis 24).
12. klasside klassijuhatajaid, kes vastavad küsimusele selle kohta, kas nende klassi õpilastele on autoga
sõitmise eeskirjadest jmt räägitud, on kokku 52, mis on liiga väike arv vastajate alagruppide
analüüsimiseks.
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Joonis 22: Liiklemisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel õppeaastal
juhatatava klassi lõikes

Joonis 23: Liiklemisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel õppeaastal
õpetajana töötatud aja lõikes
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Joonis 24: Liiklemisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel õppeaastal
piirkondade lõikes

2.4

Valdkonna kokkuvõte

Liiklussituatsioonide tajutud ohtlikkus ning suhtumine joobes juhtimisse
2013. aastal teostatud Politsei- ja Piirivalveameti uuringu „Elanike hinnangud politseinike ja piirivalvurite
tööle“ andmetel tunnetab üle poole (61%) Eesti 15-74-aastastes elanikest liikluses enda või oma pere
jaoks ohtu. Ohutunnetus on kõrgeim Põhja prefektuuris (Huul ja Oper 2014). Antud uuringu lähenes
teemale täpsemalt ning täiskasvanud elanikel paluti 10-pallisel skaalal hinnata erinevate reeglite
eiramisega seotud situatsioonide ohtlikkust liikluses: sõidukiiruse ületamine linnas ja maanteel, jalgratta
või sõiduki juhtimine peale alkoholi joomist, turvavöö kasutamata jätmine tagaistmel, sõidukiga
ümberreastumine suunatuld näitamata või süttinud punase tule alt läbi sõitmine, sõiduki roolis
mobiiltelefoni kasutamine käed vabad süsteemita.
2012. ja 2010. aastal teostatud liiklusmonitooringu uuringu tulemustest on näha, et liikluses jälgitud
situatsioonides, mis sarnanesid antud uuringus küsitud situatsioonidega, esines kõige enam rikkumisi
seoses ümberreastumisel või pööramisel suunatule mitte näitamisega – rikkumise esinemissagedus
vastavalt 41% ja 21%. Enam tuli ilmsiks ka turvavöö mitte kasutamist tagaistmel ning kiiruse ületamist
üle 10 km/h – esinemissagedus vastavalt 16% ja 10%. Punase tulega edasi liikumist esines 0,5%
juhtudest (Kaal 2012, Stratum 2010). Käesolevas uuringus pidasid vastajad just süttinud punase tulega
valgusfoori alt läbi sõitmist esitatud situatsioonidest ka kõige ohtlikumaks (keskmine hinnang 10-pallisel
skaalal on 8,9). Kuigi väga ohtlikuks peetakse ka turvavöö kasutamata jätmist tagaistmel (keskmine
hinnang 8,6), esineb seda varasema liiklusmonitooringu andmetel reaalses käitumises siiski olulisel
määral ning teema vajab jätkuvat tähelepanu. Liiklusmonitooringu andmetega sobivad kokku ka
Maanteeameti poolt tellitud 2013. aasta uuringu tulemused, kus küsitletud 15-74-aastastest elanikest
97% kinnitab kas alati või pea-aegu alati turvavöö auto esiistmel (nii juhi kui kaassõitjana), kuid oluliselt
väiksem osakaal ehk 81% teeb seda tagaistmel istudes (AS Emor 2013).
Võrreldes eelnenud kahe situatsiooniga hinnatakse mõnevõrra vähem ohtlikuks sõidukiga
ümberreastumist ilma suunatuld näitamata (keskmine hinnang 8,2). Arvestades siinjuures suunatule
kasutamata jätmise sagedust liikluskäitumise monitooringu andmetel, on kindlasti tegemist sekkumist
vajava valdkonnaga, mille osas ohutunnetus on pigem kõrge kui madal, kuid reaalses liikluses esineb
rikkumisi ikkagi palju. Kiiruse ületamise teemaga seoses tasub märkimist, et seda peetakse võrreldes
maanteesõiduga suuremaks ohuallikaks linnaliikluses (keskmine hinnang vastavalt 7,4 ja 8,2). 2012.
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aastal teostatud sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu andmetel ületavad mootorsõidukijuhid ka reaalselt
rohkem kiirust maanteedel võrreldes linna siseste teedega (Valikor Konsult OÜ 2012).
Kõigi esitatud situatsioonide osas suhtuvad 18-74-aastased elanikud kõige aktsepteerivamalt alkoholi
joonuna jalgrattaga sõitmisesse ning seda nähakse oluliselt väiksema ohuallikana, kui peale klaasi veini
joomist autorooli istumist (keskmine hinnang vastavalt 7,2 ja 8,2). Viimase osas peegeldub ohtlikkuse
tunnetamine ka selles, et vastajad peavad väga oluliseks enda poolset sekkumist, kui keegi tahab
alkoholi joonuna autorooli istuda. Siinjuures tuleb aga ilmsiks oluline erinevus, kui võrrelda vahele
astumise valmidust siis, kui sõidukit tahab juhtima asuda sõber või kui seda teeb võõras inimene.
Ootuspäraselt on inimeste valmisolek sõbra takistamiseks oluliselt kõrgem võrreldes joobetunnustega
võõra isikuga (90% vs 62% peab seda kindlasti vajalikuks). Vaatamata tuvastatud ohutunnetusele
ilmneb aga 2012. aasta mootorsõidukite juhtide küsitlusest, et viiendik nendest on viimase aasta jooksul
ebakaines olekus autot juhtinud (väga valdav enamus ühe korra) (Valikor Konsult OÜ 2012).
Ka 8. ja 12. klasside õpilastelt uuriti nende suhtumist alkoholijoobes ratta või sõiduki juhtimisse. Kui
täiskasvanutel paluti 10-pallisel skaalal hinnata situatsioonide ohtlikkust, siis õpilastelt küsiti nende
nõustumise kohta kahe väitega: „peale mõne õlle joomist võib jalgrattaga sõita“ ning „kui inimene istub
autorooli peale klaasi veini ära joomist, ei ole tema sõiduoskused sellest halvenenud“. Vastavalt 81% ja
73% noortest ei ole nende väidetega üldse nõus või pigem ei ole nõus (sh üle 40% ei ole üldse nõus).
Ehk vastupidiselt täiskasvanutele peavad noored tõsisemaks alkoholi mõju rattaga sõitmisele. Ilmselt on
see seotud asjaoluga, et rattaga sõitmisega on enamusel koolinoortel ka isiklik kokkupuude. Sarnaselt
täiskasvanutele peab väga valdav enamus 8. ja 12. klasside õpilastest kindlasti enda asjaks sekkuda, kui
sõber soovib joobes olekus autorooli istuda (96% ei nõustu väitega „kui mu sõber soovib joobes olekus
autorooli istuda, ei ole minu asi teda takistada“).
Vaadeldud alarühmades esineb järgmisi erinevusi:


Väiksem ohutunnetus liikluses reeglite eiramise suhtes on täiskasvanud elanikkonnas meestel,
noorematel vastajatel ning eestlastel. Piirkondlikult on ohutunnetus kõige kõrgem Ida prefektuuris
(seda eriti võrreldes Põhja-Eestiga).



Joobes inimese rooli istumise takistamist peavad vähem enda asjaks naised ning mitte-eestlased.
Viimane on seotud ka piirkondliku tulemusega. Veidi väiksem valmidus sekkuda esineb Ida
prefektuuri piirkonnas. Haridustaseme lõikes hakkavad silma kõrgharitud isikud, kellel on nii väiksem
ohutunnetus liiklusrikkumiste suhtes kui ka madalam valmidus sekkuda, kui joobes isik soovib autot
juhtima asuda.



Vastavalt püstitatud hüpoteesile ning kooskõlas teaduskirjandusega kinnitavad uuringu tulemused, et
autojuhid hindavad sõiduki juhtimisega seotud riske madalamaks, kui need inimesed, kes liiklevad
peamiselt muul viisil (ilmselt uskudes, et nad suudavad olukorda ise kontrollida).



8. ja 12. klasside noorte hoiakud ei soosi joobes olekus sõiduki või jalgratta juhtimist. Leebemat
suhtumist on aga näha noormeeste ja kodus eesti keelt kõnelevate õpilaste seas. Piirkondade
võrdluses olulisi erinevusi ei esine. Kooskõlas püstitatud hüpoteesi ning teistes riikides korraldatud
uuringutega on suhtumine joobes juhtimisse oluliselt soosivam nende noorte puhul, kes on ise juba
korduvalt alkoholi tarvitanud.

Liiklemise teemadel lastega rääkimine
7-17-aastaste laste vanematelt küsiti lisaks selle kohta, millal nad viimati vestlesid oma antud vanuses
lastega jalakäija või jalgratturina liiklemisest. Väga valdav enamus (90%) märkis, et on seda teinud
viimase aasta jooksul. Seejuures on teemast mõnevõrra rohkem rääkinud nooremate laste (7-10aastaste) vanemad. See tulemus kattub osati õpilaste poolt antud vastustega. 4. klasside õpilastelt küsiti,
kes on nendega rääkinud liikluses käitumise teemadel ning 6. ja 8. klasside õpilastelt uuriti, kes on
nendega sellel või eelmisel õppeaastal vestelnud jalgratturina liiklemisest. 92% 4. klasside lastest ning
61% 6. ja 8. klasside noortest vastasid, et antud teemal on nendega rääkinud isa või ema. Seega,
vanemate klasside õpilased kajastavad oma isa või ema rolli väiksemana, kui lapsevanemad ise. Samas
tuleb arvestada, et kahe sihtrühma küsimused ei ole esitatud otseselt võrreldaval viisil.
84% 4. klasside lastest ütlevad, et neile on liiklemisest räägitud koolikontekstis. Seejuures on seda kõige
enam teinud õpetaja (75%) ning 55% märgib, et koolis käis rääkimas politseinik. Klassijuhatajate
küsitluses märgib 98% 4. klasside juhatajatest, et nende klassile on sellel või eelmisel õppeaastal
räägitud jalakäijana liiklemisest; sh 80% ütlevad, et teemat on kajastatud põhjalikult. Viimati mainitud
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näitaja sobib kokku õpilaste endi poolt märgituga ehk meelde on ilmselt eelkõige jäänud teema
põhjalikum käsitlemine. Ka vanemate klasside juhatajatest valdav enamus mainib jalakäijana liiklemise
teema kajastamist nende klassis; vähem märgitakse aga põhjalikku vestlemist (üle 40% 6. ja 8. klasside
õpetajatest ja veerand 12. klasside juhatajatest).
75% 6. ja 58% 8. klasside õpilastest ütlevad, et sellel või eelmisel õppeaastal on neile koolis räägitud
sellest, kuidas jalgrattaga sõites liikluses käituda; sh 44% ja 37% mainivad koolis käinud politseinikku.
Klassijuhatajate poolt antud vastused on siinjuures erinevad. 98% 6. klasside ja 77% 8. klasside
õpetajatest märgivad, et sellel või eelmisel õppeaastal on nende klassile koolis jalgrattaga sõitmise
teemal räägitud; sh 53% ja 32% märgivad põhjalikku vestlemist. (Ka valdav enamus 4. klasside
klassijuhatajatest ütlevad, et lastele on jalgrattaga liiklemisest räägitud. 12. klassides on näitaja oluliselt
madalam.) Õpilaste poolt antud vastus jääb seega kahe õpetajate poolt antud vastuse vahele. Nii õpilaste
kui klassijuhatajate küsitluses märgitakse teema kajastamist rohkem 6. klassides.
20-21% 6. ja 8. klasside õpilastest andsid teada, et sellel või eelmisel õppeaastal on neile koolis räägitud
sellest, kuidas mopeediga sõites liigelda; sh 14-15% mainivad koolis käinud politseinikku. 6. klasside
klassijuhatajatest 65% ja 8. klasside õpetajatest 52% märkis, et lähiajal on nende klassi õpilastele
mopeediga sõitmise teemal infot antud; sh 28% ja 15% täheldasid põhjalikku kajastamist. Seda tulemust
õpilaste poolt antud vastustega võrreldes võib arvata, et õpilastele on eelkõige meelde jäänud teema
põhjalik kajastamine. Teiste liiklemise valdkondadega võrreldes on tegemist kõige vähem räägitud
teemaga. Üle kolmveerandi 12. klasside klassijuhatajatest mainib, et koolis on kajastatud autoga
sõitmise eeskirju ning 35% sõnul on seda tehtud põhjalikult.


Väga valdav enamus lapsevanematest ütlevad, et on oma 7-17-aastaste lastega lähiajal liikluses
käitumisest vestelnud. Mehed ja madalaima haridustasemega vanemad räägivad oma lastega sellel
teemal siiski vähem. Lapsed ise hindavad oma vanemate rolli info edastajana mõnevõrra
väiksemana. Võrreldes klassijuhatajate poolt märgituga mainivad õpilased ka mõnevõrra vähem
koolipoolset teabe edastamist. Koolis rohkem kajastatud teemadeks on liiklemine jalakäija ja
jalgratturina (ja mida nooremad klassid, seda enam) ning kõige vähem räägitud valdkonnaks on
mopeediga sõitmine, millest räägitakse enam 6. klassidele.



Piirkondade lõikes märgivad Lõuna prefektuuri haldusala õpilased kõige vähem, et politseinik on
koolis liiklemise teemadel rääkimas käinud (seda nii 4. klasside kui ka 6. ja 8. klasside puhul). Samas
mainitakse õpetaja poolset panustamist Lõuna-Eestis osadest piirkondadest enam. Klassijuhatajate
seas täheldavad Lääne prefektuuri piirkonna õpetajad erinevate teemade koolis kajastamist kõige
rohkem (klassijuhatajate vastuste puhul ei ole eristatud see, kes koolis teemast rääkis).

Õpilaste teadmised liiklemisest
Õpilaste uuringus küsiti ka liiklemisega seotud teadmiste kohta – 4. klasside lastelt seoses jalakäijana
käitumisega ning 6. ja 8. klasside õpilastest seoses jalgratta ja mopeediga liiklemisega. 4. klasside lapsed
on jalakäijana liikluses käitumise teemadega hästi kursis – igale üksikule väitele vastas õigesti üle 90%
ning 83% vastas korraga õigesti kõigile viiele esitatud väitele.
Väga valdav enamus 6. ja 8. klasside õpilastest sõidavad hooajaliselt jalgrattaga. Seejuures kannab
nendest alati kiivrit üksnes 22% ning alati või enamasti teeb seda 44%. Antud uuringust ei selgu
põhjuseid, miks turvavarutuse kandmise protsent nii madal on, kuid lisainfot on võimalik saada
Maanteeameti poolt tellitud uuringutest. Maanteeameti 2012. aasta uuringus osalenud 4-15-aastaste
laste vanematest 68% ütlesid, et nende lapsed kannavad rattaga sõites reeglina kiivrit. Jalgrattakiivri
mitte kasutamise põhjustena toodi kõige enam esile sõitmist ohututes kohtades nagu hoovis, kodu
lähedal või maapiirkonnas. Mõnevõrra rohkem mainiti ka seda, et lapsed ei taha kiivrit kanda. 15-74aastastest elanikest, kes sõidavad jalgrattaga, kannavad Maanteeameti uuringu andmetel reeglina kiivrit
20% ning kiivri mitte kandmise põhjustena tuuakse rohkem esile seda, et kiivrit lihtsalt ei ole või
sõidetakse ohututes kohtades (AS Emor 2012.1).
Parandamist vajaksid ka noorte ratturite teadmised ja suhtumine. 50% 6. ja 8. klassides käivatest
jalgrattaga sõitjatest teavad korraga kõiki elemente, mis on jalgratta küljes kohustuslikud (helkur ees,
taga ja külgedel, töökorras pidur, kell, pimedas sõitmisel tuled) ning ülejäänud pooled teavad osasid
elemente. Kõige vähem osatakse kohustusliku elemendina märkida helkureid rataste külgedel. 74% on
kursis, et alla 15-aastasel jalgratturil peab sõiduteel sõitmiseks olema jalgratturi juhiluba. Suhtumise
kohta jalgrattakiivrisse küsiti nii 6., 8. kui ka 12. klassi noortelt. Üle poole ehk 58% arvavad, et
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jalgrattakiiver näeb tobe välja ning 31% leiavad, et kiivrita sõitmine ei ole eriti ohtlik. Negatiivse
suhtumisega noored kannavad ka kiivrit vähem.
14% 6. ja 8. klasside õpilastest sõidavad hooajati mopeedi ehk rolleriga. Neist vaid 18% on kursis kõigi
mopeediga sõitmisega seotud regulatsioonidega, mille kohta küsiti (kuigi üksikute väidete osas vastab
õigesti üle poole õpilastest). Kõige vähem teatakse seejuures, et mopeediga sõites tuleb kasutada vaid
motokiivrit ning liikluskindlustuse olemasolu on kohustuslik.
Alarühmades võib täheldada järgmist:


4. klasside lapsed on hästi kursis sellega, kuidas jalakäijana liikluses käituda ning teadmiste tase on
kõrge kõigis vaadeldud alagruppides. 6. ja 8. klasside õpilaste jalgrattaga sõitmisega seotud
regulatsioonide alased teadmised ei ole aga heal tasemel. Jalgrattaga seotud liiklemise teemal
vajavad õpilaste seas rohkem tähelepanu 8. klasside õpilased, linnalapsed ning kodus vene või muud
keelt kõnelevad õpilased. Nelja prefektuuri lõikes tuleb esile parem tulemus Lõuna regioonis, kus
õpilased on regulatsioonidest paremini teadlikud, väiksem osakaal nendest suhtub kiivrisse
negatiivselt ning suurem osakaal neist kasutab jalgrattakiivrit kas alati või enamasti.



Mopeediga sõitvate 6. ja 8. klasside õpilaste teadmiste tase on madal ning kõige enam tähelepanu
vajavad kodus vene või muud keelt kõnelevad noored ja neiud. Ka linnalapsed ja nooremad ehk 6.
klasside õpilased on mõnevõrra madalamate teadmistega. Piirkondade lõikes eristub ka siin Lõuna
prefektuur teistest palju positiivsema tulemusega.
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3. Vägivalla ja kiusamise ennetamine
3.1

Täiskasvanud elanikkond

18-74-aastastel elanikel paluti vägivallaga seotud valdkonnas hinnata erinevate lapse distsiplineerimise
viiside lubatavust ja erinevatesse väärkohtlemisega seotud situatsioonidesse sekkumise vajalikkust.
Lisaks on peatükis kajastatud, kas ja millal on 7-17-aastaste laste vanemad nendega vestelnud kiusamise
teemadel.

Hinnang lapse distsiplineerimise viiside lubatavusele
Vastajatel paluti anda hinnang kaheksale erinevale lapse distsiplineerimise viisile nelja vastusevariandiga
skaalal. Kõige vähem lubatavaks peetakse nendest võimalustest lapsele vitsa või rihma andmist, füüsilise
vägivallaga ähvardamist ning kergemat löömist käega – ligi pool või enam vastajatest ütleb nendel
puhkudel „üldse mitte lubatud“. Sellest enam aktsepteeritakse tutistamist ja lapse peale karjumist. Kõige
lubatavamaks peetakse noomimist või pahandamist või millestki karistuseks ilma jätmist (nt taskurahast,
televiisori vaatamisest, arvuti kasutamisest). Ka nurka seisma panemist näevad enamus pigem või täiesti
lubatud lapse distsiplineerimise viisina (vt joonis 25).

Joonis 25: Hinnangud erinevate laste distsiplineerimise viiside lubatavusele
Enamuse distsiplineerimise viiside osas, v.a. noomimine/pahandamine ja nurka seisma panemine, on
tulemused soo lõikes erinevad. Seejuures peavad naised meestest enam pigem või üldse mitte lubatuks
karjumist, tutistamist, füüsilise vägivallaga ähvardamist ja vitsa või rihma andmist. Samas peavad
mehed naistest rohkem mitte lubatavaks kergemat löömist käega ning millestki ilma jätmist (vt joonis
26).
Vanuserühmade lõikes ilmnevad mitut laadi tulemused ja ühtset tendentsi erinevate distsiplineerimise
viiside osas märgata ei ole. Vitsa või rihma andmise puhul olulisi erinevusi ei esine ning
noomimise/pahandamise osas on märgata üksikuid väikeseid erinevusi. Muus osas on tulemused
järgmised (vt joonis 27):



Millestki ilma jätmine – 18-24-, 25-34- ja 35-44-aastased peavad antud tegevust vähem
aktsepteeritavaks kui sellest vanemad vastajad. Seda kõige enam võrdluses 25-34-aastaste grupiga.



Nurka seisma panemine – Antud teguviisi aktsepteerivad kõige vähem 45-54-aastased (erinevus ei
ole oluline võrreldes 55-64-aastastega) ning kõige enam 18-24-aastased (erinevad kõigist teistest
vanusrühmadest). 18-54-aastaste seas on kokkuvõttes näha tendentsi, kus vanuse kasvades
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suureneb järjest nurka seisma panemist mitte lubavate vastajate osakaal. Sealt edasi on vanemates
vanusrühmades jällegi märgata taoliselt vastanute osakaalu vähenemist.



Tutistamine – Kõige vähem lubaksid taolist karistamist 35-44-aastased. Erinevus on statistiliselt
oluline võrreldes 18-24- ja 65-74-aastaste vastajatega, kelle hulgas on kõige vähem neid, kes
peavad tutistamist pigem või üldse mitte lubatavaks.



Karjumine – Lapse peale karjumist peavad aktsepteeritavamaks nooremad vastajad. 18-24- ja 2534-aastased seas on vähem vastajaid, kes peavad antud distsiplineerimise viisi mitte lubatavaks, kui
vähemalt 45-aastased vastajate seas. 35-44-aastaste grupp siinjuures teistest ei erine.



Ähvardamine vägivallaga – 18-24-aastased peavad antud teguviisi vähem lubatavaks võrreldes 2534- ja 65-74-aastastega. Ülejäänud vanusrühmad omavahelises võrdluses ei erine.



Kergem löömine käega – Taoline karistamise viis on enam aktsepteeritav vanemate inimeste seas.
65-74-aastaste hulgas on kõige vähem vastajaid, kes peavad kergemat käega löömist pigem või
üldse mitte lubatavaks (erinevus ei osutu oluliseks võrreldes 55-64-aastastega). 55-64-aastaste
grupis on antud käitumist mitte aktsepteerivaid vastajaid vähem võrreldes 18-24- ja 35-44aastastega.

Rahvuste lõikes andmeid vaadates on näha erinevusi pea kõigi väidete osas, v.a. lapse peale karjumine.
Siinjuures peavad mitte-eestlased eestlastest vähem aktsepteeritavaks noomimist/pahandamist, millestki
ilma jätmist, nurka seisma panemist, tutistamist, ähvardamist füüsilise vägivallaga ning vitsa või rihma
andmist. Eestlased aga arvavad rohkem, et lubatud ei peaks olema kergem löömine käega (vt joonis 28).
Politsei nelja piirkonna lõikes ei esine olulisi erinevusi seoses lapse peale karjumisega. Muus osas on
valdav tendents see, et Ida piirkonna elanikud peavad erinevaid karistamise viise vähem
aktsepteeritavaks. Noomimise/pahandamise, millestki ilma jätmise ja tutistamise osas on Ida regiooni
erinevus oluline võrreldes kõigi teiste piirkondadega. Tutistamist aktsepteerivad vähem ka Põhja
prefektuuri haldustala elanikud. Füüsilise vägivallaga ähvardamise osas erinevad Ida andmed Lääne ja
Lõuna piirkonna tulemustest. Nurka seisma panemist peavad nii Ida- kui Põhja-Eesti elanikud vähem
lubatavaks võrreldes Lõuna regiooniga. Karistusviis „kergem löömine käega“ annab vastupidise tulemuse
– Ida regiooni elanike seas leidub kõigist teistest piirkondadest vähem vastajaid, kes peavad sellist
käitumist pigem või üldse mitte lubatavaks (vt joonis 29).

Joonis 26: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad vastajad soo lõikes
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Joonis 27: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad vastajad vanuse lõikes

Joonis 28: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad vastajad rahvuse lõikes
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Joonis 29: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad vastajad piirkonna lõikes

Haridustasemete lõikes lapse peale karjumise, nurka seisma panemise ja füüsilise karistusega
ähvardamise lubatavuse osas olulisi erinevusi ei esine. (Erinevused võrreldes madalaima haridusega
vastajatega ei ostutu statistiliselt oluliseks, kuna antud vastajate grupp on väike, n=274.)
Noomimise/pahandamise osas erinevad keskeri- või kutseharidusega vastajad kõrgharitutest madalama
näitaja poolest. Millestki ilma jätmist peavad rohkem aktsepteeritavaks kõrgharitud; tutistamist ja
vitsa/rihma andmist aga põhihariduse või sellest madalama haridustasemega vastajad (nendest viimase
osas on erinevus oluline võrreldes kesk- või kõrgharidusega vastajatega). Kergema löömise osas käega
esineb tendents, kus haridustasemete kasvades kasvab ka inimeste osakaal, kes arvavad, et selline
karistamise viis ei ole lubatav. Statistiliselt oluline on see erinevus võrreldes kõige madalama ja kõige
kõrgema haridusega gruppi (vt joonis 30).
Joonisel 31 on eraldi võrreldud ka neid vastajaid, kellel on lapsi nendega, kellel lapsi ei ole. Mitmete
distsiplineerimise viiside korral peavad lapsi omavad inimesed neid vähem lubatavaks. See puudutab
eelkõige nurka seisma panemist, tutistamist ja lapse peale karjumist.
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Joonis 30: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad 25-74-a vastajad
haridustaseme lõikes

Joonis 31: Laste distsiplineerimise viise pigem või üldse mitte lubatuks pidavad vastajad vastavalt laste
omamisele

Hinnang vägivaldsetesse situatsioonidesse sekkumise vajadusele
Vastajatel paluti hinnata kuute erinevat situatsiooni lähtuvalt sellest, kas ta peaks enda asjaks juhtuvasse
sekkuda. Kõige enam nähakse enda poolset sekkumise vajadust siis, kui naabrite peres koheldakse last
vägivaldselt – kokku 91% ütleb, et peaks kindlasti või pigem enda asjaks sekkuda. Umbes kolmveerand
on neid, kes näevad kindlasti või pigem sekkumise vajadust sellisel juhul, kui naabrite mees peksab enda
naist või tuttav jätab eelkooliealist last kauaks üksi koju. Vahele astumist kindlasti vajalikuks pidavaid
vastajad on aga siinjuures ligi kaks korda vähem kui lapse vägivaldse kohtlemise korral. Kõige vähem
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nõustutakse sellega, et sekkuma peaks juhul, kui naabrite perekonnas naine kasutab oma mehe suhtes
füüsilist vägivalda.
7-17-aastaste laste vanematelt küsiti eraldi ka kahe situatsiooni kohta, mis puudutas tema enda lapse
kiusamist ning lapse koolikaaslase ähvardamist. Väga valdav enamus lapsevanematest näeb sekkumise
vajadust juhul, kui tema last koolikaaslase poolt ähvardatakse. Oluliselt vähem on neid, kes peavad
kindlasti enda asjaks sekkuda juhul, kui tema lapse sõpra koolis kiusatakse ning laps sellest kodus räägib
(vt joonis 32).

Joonis 32: Hinnangud enda poolse sekkumise vajalikkusele erinevate väärkohtlemise situatsioonide korral
Sotsiaal-demograafilistes lõigetes on võrreldud nende vastajate hulka, kes märgivad vastuseks kindlasti
või pigem peaks. Pea-aegu kõigi esitatud situatsioonide korral arvavad naised meestest enam, et nende
asi peaks olema sekkuda; v.a. millegi ette võtmine juhul, kui enda last koolis ähvardatakse (kus soo
lõikes erinevusi ei esine) (vt joonis 33).
Vanuserühmades esineb üldine tendents, mille kohaselt vanusega suureneb vastaja osakaal, kes peavad
vajalikuks sekkumist juhul, kui naabrite peres mees kasutab naise suhtes füüsilist vägivalda (kaks
nooremat ja kaks vanemat vanusrühma omavahelises võrdluses oluliselt ei erine). Sarnane suundumus
esineb ka juhul kui naabrite seas on vägivallatsejaks naine või koheldakse julmalt last – seejuures
erinevad kolm nooremat vanusrühma kolmest vanemast madalama näitaja poolest. Taolist tendentsi ei
ole väite korral, mis puudutab eelkooliealise lapse kauaks üksi koju jätmist. 7-17-aastaste laste vanemaid
puudutava kahe väite osas kolme vanusrühma võrdluses olulisi erinevusi ei esine (vt joonis 34-35).
Rahvuse lõikes ilmnevad erinevused ei ole kõik ühesuunalised. Enamuse väidete puhul (naabrite lapse
vägivaldne kohtlemine, naabrite mees peksab naist või naine meest, laps räägib oma sõbra kiusamisest
koolis) on eestlaste hulgas suurem osakaal vastajaid, kes peavad vajalikuks antud situatsiooni omalt
poolt sekkuda. Juhtumi korral, kus on teada, et tuttav jätab eelkooliealist last kauaks üksi koju, peavad
millegi ette võtmist rohkem vajalikuks mitte-eestlased. Mõlemast rahvusest lapsevanemate hulgas
peavad pea kõik vastajad kindlasti või pigem vajalikuks sekkuda, kui tema last koolikaaslase poolt
ähvardatakse (vt joonis 36).
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Joonis 33: Väärkohtlemise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks pidavad vastajad soo
lõikes

Joonis 34: Väärkohtlemise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks pidavad vastajad vanuse
lõikes

Joonis 35: 7-17-a laste vanemate seas kiusamise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks
pidavad vastajad vanuse lõikes
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Joonis 36: Väärkohtlemise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks pidavad vastajad rahvuse
lõikes

Nelja politsei piirkonna lõikes hakkab rohkem silma Ida prefektuuri haldusala. Antud piirkonnas on
teistest regioonidest vähem vastajaid, kes peavad vajalikuks sekkumist juhul, kui naabrite naine kasutab
oma mehe suhtes füüsilist vägivalda. Võrreldes Põhja ja Lääne piirkonnaga peetakse vähem vajalikuks
sekkumist ka juhul kui mees peksab naist; ning võrreldes Põhja piirkonnaga juhul, kui laps räägib enda
sõbra kiusamisest koolis. Tuttavate eelkooliealise lapse kauaks üksi koju jätmise korral võtaks aga kõige
vähem sekkuda Lõuna-Eesti elanikud – erinevus on statistiliselt oluline võrdluses Ida regiooniga (vt joonis
37).

Joonis 37: Väärkohtlemise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks pidavad vastajad
piirkonna lõikes
Haridustaseme järgi andmeid vaadates esineb erinevusi vähe – kõrgharitud peavad vajalikumaks
sekkuda, kui lapse sõpra koolis kiusatakse (erinevus on statistiliselt oluline võrreldes keskharidusega
vastajatega) ning kui naabrite peres naine peksab oma meest (erinevus on statistiliselt oluline võrreldes
keskeri- või kutseharidusega vastajatega) (vt joonis 38).
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Joonis 38: 25-74-a vastajate seas kiusamise situatsiooni sekkumist kindlasti või pigem vajalikuks pidavad
vastajad haridustaseme lõikes

Oma lapsega kiusamisest rääkimine
7-17-aastaste laste vanemad (n=873) on oma antud vanuses lastega oluliselt rohkem rääkinud
kiusamisest ja vägivallast üldiselt võrreldes internetikiusamisega. Esimest teemat on kokku kajastanud
86% ning teist 61% lastevanematest. Nendest väga valdav osa on seda teinud viimase aasta jooksul.
Mõlemal teemal on oma lastega viimase 12 kuu jooksul rohkem rääkinud naised ja eestlased. Üldiselt
kiusamisest ja vägivallast on vanemate vastajatega võrreldes rohkem rääkinud 25-34-aastased
lapsevanemad (internetikiusamise teema osas erinevusi ei esine). Haridustaseme ja piirkonna lõikes
erinevusi ei ilmne (vt joonis 39-40). Kuna 7-17-a laste vanemaid on valimis vaid 873, ei ole siinjuures 20
politseijaoskonna lõiget vaadatud.

Joonis 39: Oma 7-17-a lastega teemal „mis on kiusamine ja vägivald ning kuidas selle esinemise korral
käituda“ rääkimine antud vanuses laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 40: Oma 7-17-a lastega teemal „mis on internetikiusamine ja kuidas selle esinemise korral
käituda“ rääkimine antud vanuses laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hüpoteesid
Vägivalla ennetamise valdkonnas püstitati andmekogumisele eelneva taustakaardistuse käigus viis
hüpoteesi.



Hüpotees: Vaimset vägivalda aktsepteeritakse lapse distsiplineerimiseks enam kui füüsilist vägivalda.
Hüpotees põhineb uuringu „Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Täiskasvanud elanikkonna
küsitlus.“ 2012. aasta andmetel (Karu et al 2012.1), mille kohaselt kasutavad Eesti lapsevanemad
enda laste distsiplineerimisel pahandamist, keelamist jmt oluliselt enam kui füüsilist karistamist.
Eeldus oli, et antud tendents kajastub ka suhtumises. Hüpotees leidis kinnitust – kõige vähem
lubatavaks peetakse vitsa/rihma andmist, ähvardamist füüsilise vägivallaga ning kergemat löömist
käega; kõige enam lubatavaks peetakse noomimist/pahandamist, millestki ilma jätmist ning ka nurka
seisma panemist.



Hüpotees: Füüsilise vägivalla puhul nähakse rohkem põhjust sekkumiseks võrreldes nt joobes
juhtimise või lapse üksi koju jätmisega. Hüpotees põhines teiste riikide uuringute tulemustel, mille
kohaselt on inimesed tõsisemates olukordades enam valmis sekkuma suurema ohutunnetuse ja
psühholoogilise sunni tõttu. Antud hüpotees sellisena kinnitamist ei leidnud. Kõige rohkem peetakse
sekkumist vajalikuks juhul, kui naabrite last koheldakse vägivaldselt või enda laps räägib tema
ähvardamisest koolis; samas sekkumist peetakse sarnaselt vajalikuks nii siis kui naabrite mees
peksab oma naist kui ka siis kui tuttav jätab eelkooliealist last kauaks üksi koju. Joobes sõbra või ka
võõra inimese autorooli istumise ohu korral (vt liikluskäitumise ennetamise peatükk) peab enamus
vastajaid kindlasti vajalikuks enda poolt sekkuda.



Hüpotees: Koduvägivalla juhtumisse ollakse valmis rohkem sekkuma siis, kui mees kasutab naise
suhtes vägivalda, võrreldes sellega kui naine on mehe suhtes vägivaldne. Hüpotees põhines teiste
riikide uuringutel ning leidis kinnitust. Kui vägivallatsejaks on mees ja ohvriks naine peetakse enda
poolset sekkumist enam vajalikuks kui vastupidises olukorras (esimesena toodud situatsioonis on
kindlasti sekkumist vajalikuks pidavaid vastajaid 10% rohkem).



Hüpotees: Naised peavad üldiselt olulisemaks väära kohtlemise või vägivalla olukordadesse sekkuda
kui mehed. Hüpotees põhines teiste riikide uuringutel, mille kohaselt naised sekkuvad ja aitavad
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erinevates reaalsetes ohuolukordades rohkem. Eeldus oli, et see kajastub ka tunnetatud vajaduses
midagi ette võtta. Pea kõigi loetletud situatsioonide puhul ütlesid naised rohkem, et nende asi oleks
sekkuda. Kõige suurem erinevus ilmnes seoses situatsiooniga, kus tuttav jätab oma eelkooliealist last
kauaks üksi koju.



Hüpotees: Lapsevanemad on rohkem valmis sekkuma kiusamise situatsiooni, mis puudutab tema
enda last võrreldes situatsiooniga, mis puudutab lapse sõpra. Hüpotees lähtus teiste riikide
uuringutest, kus on tuvastatud, et enda lähedast või samasse gruppi kuuluvate inimestega seotud
sündmuste korral on valmisolek sekkuda suurem, kui teise gruppi kuulujate või võõraste puhul. Sama
tendents ilmnes ka antud uuringus, kus võrreldi hinnanguid väidetele, millest üks puudutas enda
lapse ähvardamist koolis ning teine lapse sõbra kiusamist koolis. Nendest esimesse situatsiooni
pidasid kindlasti enda asjaks sekkuda 41% rohkem lapsevanemaid.

3.2

Üldhariduskoolide õpilased

Vägivalla ja kiusamise ennetamise valdkonnas küsiti kõikide uuringus osalenud klassiastmete õpilastelt
nende hinnanguid erinevate käitumiste lubatavuse kohta. Seda nii täiskasvanu ja lapse vahelistes suhtes,
suhtlemisel klassikaaslaste ja teiste omasugustega kui ka suhtlemisel internetis. Vanemate klassiastmete
õpilastelt uuriti lisaks nende hinnangut läbikäimise viiside lubatavuse kohta neiu ja noormehe vahelistes
suhetes. Eraldi uuritavaks valdkonnaks oli oma klassikaaslastega seotud kiusamise nägemine koolis ning
ise mõne kiusamise või vägivalla juhtumiga kokku puutumine. Lisaks uuriti, kes on õpilastega
kiusamisega seotud teemadel lähiajal rääkinud.

Hinnang erinevate käitumisviiside lubatavusele täiskasvanu ja lapse vahelistes suhetes
Antud valdkonnas esitati kõigi klassiastmete õpilastele kaks väidet, 4. klasside puhul oli nende sõnastus
aga lihtsamas vormis. 4. klassidelt uuriti, kui lubatavaks nad peavad isa või ema poolset lapse peale
karjumist või tema löömist; vanemate klasside õpilastelt küsiti täiskasvanud pereliikme poolse taolise
käitumise kohta ehk määratlus oli laiem. Seetõttu on järgnevalt 4. klasside õpilaste analüüs esitatud
teistest eraldi.
Väga valdav enamus 4. klasside lastest (n=1002) on seisukohal, et ema või isa kindlasti ei tohiks oma
last lüüa. Karjumise puhul on arusaam teistsugune – kindlasti mitte lubatavaks peab seda ligi neljandik
vastajatest ning kaks kolmandikku arvab, et seda võiks pigem mitte teha. Lubatavaks peab antud
käitumist ligi kümnendik. Löömise puhul on seda lubatavaks pidavaid vastajaid 1% jagu.
Tüdrukute hulgas on poistega võrreldes rohkem vastajaid, kes arvavad, et lapse peale võiks mitte
karjuda. Poisid seevastu märgivad rohkem, et seda kindlasti ei tohi teha. Löömise väitega seotult sugude
vahelisi erinevusi ei esine. Kodus räägitava keele osas osutub aga oluliseks erinevus just viimatimainitud
väite osas. Nimelt on kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate õpilaste grupis rohkem vastajaid, kes leivad,
et ema ja isa poolt ei tohi kindlasti last lüüa; vene või muu keele kõnelejate seas aga veidi rohkem
vastajaid, kes arvavad, et seda pigem ei peaks tegema.
Maa- ja linnalapsed erinevad üksteisest karjumise lubatavuse hinnangu osas. Maal elavad 4. klasside
õpilased arvavad rohkem, et lapse peale oleks parem mitte karjuda ning linnalapsed rohkem, et seda
kohe kindlasti teha ei tohi. Nelja piirkonna lõikes esineb mõlema väite osas ühesugune tendents – Põhja
regiooni vastajad on teistest leebemal seisukohal karjumise ja löömise lubatavuse osas vastates vähem
„seda kindlasti ei või teha“ ning rohkem „seda võiks mitte teha“. See erinevus on statistiliselt oluline
võrreldes Lääne ja Lõuna piirkonnaga (vt joonis 41-42).
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Joonis 41: Isa või ema poolt lapse peale karjumise lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul sotsiaaldemograafilistes lõigetes

Joonis 42: Isa või ema poolt lapse löömise lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul sotsiaal-demograafilistes
lõigetes
6., 8. ja 12. klasside õpilastel (n=2851) paluti hinnata kui lubatavaks nad peavad täiskasvanud
pereliikme poolt lapse peale karjumist või lapse löömist. Ka siin esineb 4. klassidega sarnane tendents,
kus löömist peab väga valdav enamus kindlasti mitte lubatavaks ning karjumist peab enamus
käitumiseks, mida võiks pigem mitte teha.
Kolme klassiastme võrdluses esineb üks oluline erinevus – 6. klasside õpilased arvavad 12. klasside
noortest enam, et lapse peale karjuda kindlasti ei tohi. Ka neiud suhtuvad karjumise aktsepteeritavusse
rangemalt ning annavad noormeestest rohkem hinnangut „seda kindlasti ei või teha“ ning alla ühe
protsendi neist arvab, et löömine on lubatud (noormeeste seas on selliseid 2%). Kodus eesti keelt
kõnelevate vastajate grupis on veidi enam neid, kes peavad lapse täiskasvanud pereliikme poolt löömist
kindlasti lubamatuks. Piirkondade lõikes erilisi erinevusi ei ole – Lõuna regioonis on veidi rohkem õpilasi,
kes peavad lapse löömist kindlasti mitte aktsepteeritavaks (vt joonis 43-44).
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Joonis 43: Täiskasvanud pereliikme poolt lapse peale karjumise lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste
hinnangul sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 44: Täiskasvanud pereliikme poolt lapse löömise lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul
sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hinnang erinevate käitumisviiside lubatavusele omaealiste vahelistes suhetes
Ka omavaheliste suhetega seotud käitumise kohta küsiti 4. klasside õpilastelt sarnaseid asju osati
lihtsustatumal viisil, kui vanematelt õpilastelt, mistõttu on nende andmed esmalt eraldi esitatud. Samuti
oli neile toodud ka üks lisaväide, mida vanematele ei esitatud (seotuna tüdruku poolse poisi togimisega).
Toodud nimekirjast peavad 4. klasside õpilased kõige vähem aktsepteeritavaks teise õpilase löömisega
ähvardamist ning tüdrukute omavahelist rusikaga löömist sisaldavat kaklust. Poiste omavahelist löömist
ning tüdruku poolset poisi togimist ja tutistamist aktsepteeritakse mõnevõrra rohkem. Kõige leebemalt
suhtutakse teistest erineva lapse mängust välja jätmisesse (vt joonis 45).
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Joonist 45: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul
Üldiselt peavad tüdrukud poistega võrreldes erinevaid kiusavaid käitumisviise vähem aktsepteeritavaks.
Erinevust ei esine teiselt asjade ära võtmise ning tüdruku poolse poisi togimise/tutistamise väite osas;
teistel puhkudel on erinevused statistiliselt olulised (vt joonis 46).
Eesti ja muud keelt kodus rääkivad õpilased eristuvad kolmele käitumisviisile antud hinnangu osas. Eesti
keele kõnelejad peavad vähem lubatavaks teistsuguse lapse mängust välja jätmist ja poiste omavahelist
rusikatega löömist. Kodus põhiliselt vene või muud keelt kõnelevad lapsed aga aktsepteerivad vähem
tüdrukute poolset posite togimist ja tutistamist (vt joonis 47).
Maa- ja linnalaste vahelises võrdluses osutub oluliseks vaid üks erinevus – linnas elavate 4. klasside
õpilaste seas on enam levinud arusaam, et tüdrukud ei tohi poisse togida (vt joonis 48). Piirkondade
vahelised erinevused ei ole ühesuunalised – Lääne regiooni lapsed peavad poiste omavahelist löömist
vähem aktsepteeritavaks (erinevus on oluline võrreldes Põhja-Eestiga) ning Põhja piirkonna õpilased
teistelt asjade ära võtmist (erinevus on oluline võrreldes Lõuna-Eestiga) (vt joonis 49).
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Joonist 46: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul soo lõikes

Joonist 47: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul koduse keele lõikes
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Joonist 48: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul piirkonna lõikes
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Joonist 49: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 4. kl õpilaste hinnangul asulatüübi lõikes
Erinevalt 4. klasside õpilastest, peavad 6., 8. ja 12. klasside õpilased toodud käitumisviisidest kõige
vähem lubatavaks teistest erineva õpilase mõnitamist. Järgneb peksa andmisega ähvardamine ja neidude
omavaheline löömine ja kaklus. Noormeeste omavahelist löömist peetakse kõige lubatavamaks (vt joonis
50).
Mida vanemad õpilased, seda leebem on suhtumine noormeeste omavahelisse kaklemisse. 12. klasside
õpilased arvavad aga noorematest enam, et teistelt ei tohi asju ära võtta ning teistest erinevat õpilast ei
või mõnitada. Peksa andmisega ähvardamist peavad 6. klasside õpilased vähem aktsepteeritavaks
võrreldes 8. klassidega (vt joonis 51). Neiud peavad kõiki toodud käitumisi noormeestest rohkem mitte
lubatavaks. Kõige väiksem on soo lõikes erinevus seoses teistelt asjade ära võtmisega ning kõige suurem
seoses peksa andmisega ähvardamisega. Noormeeste vahelist kaklemist peab lubatavaks 11%
noormeestest (vt joonis 52).

Joonist 50: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul
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Joonist 51: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul klassiastmete lõikes

Joonist 52: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul soo lõikes
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Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad õpilased peavad muu keele kõnelejatest vähem lubatavaks teistest
erineva õpilase mõnitamist ja füüsilise vägivallaga ähvardamist (vt joonis 53). Asulatüübi lõikes esineb
vaid üks statistiliselt oluline erinevus – linnalastest suurem osakaal maal elavaid õpilasi leiavad, et
teistest erinevat last ei tohi kindlasti mitte mõnitada (vt joonis 54).
Lõuna ja Ida piirkonna vastajad peavad Põhja- ja Lääne-Eesti õpilastest vähem aktsepteeritavaks
noormeeste omavahelist kaklemist. Lõuna regiooni 6., 8. ja 12. klasside õpilased leiavad teistest rohkem
ka seda, et peksa andmisega ei tohi ähvardada, neiud ei tohi üksteist lüüa ja teistest erinevat õpilast ei
ole kindlasti lubatud mõnitada (erinevus on statistiliselt oluline võrreldes Põhja piirkonnaga) (vt joonis
55).

Joonist 53: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul koduse keele lõikes
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Joonist 54: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul asulatüübi lõikes

Joonist 55: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 6., 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul piirkonna lõikes
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8. ja 12. klasside õpilaste hinnang erinevate käitumisviiside lubatavusele paarissuhtes
Lisaks täiskasvanu ja lapse ning omasuguste õpilaste/kaaslaste vahelisele käitumisele küsiti 8. ja 12.
klasside õpilastelt ka selle kohta, kui lubatavaks nad peavad erinevaid toimimisviise noormehe ja neiu
vahelistest lähisuhetes. Kolme esitatud väite baasil peavad noored kõige lubatavamaks seda, et tütarlaps
kontrollib noormehe poolt teistele saadetud e-kirju ja sõnumeid ning kõige vähem aktsepteeritakse
noormehe poolt neiu armukadeduse hoos löömist (vt joonis 56).

Joonist 56: Erinevate suhtlemise viiside lubatavus 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul
12. klasside õpilased aktsepteerivad kõiki kolme käitumisviisi 8. klasside noortest vähem. Neiud peavad
noormeestest vähem lubatavaks poisi poolt tüdruku vastu suunatud käitumist ning rohkem
aktsepteeritavaks seda, et tütarlaps loeb poisi poolt teistele saadetud kirju ja sõnumeid.
Kodus eesti keelt kõnevalevad õpilased arvavad ülejäänutest rohkem, et kindlasti ei või poiss keelata
tüdrukul sõpradega aja veetmist ning tütarlaps kontrollida poisi poolt saadetud e-kirju ja sõnumeid.
Antud kahe väite osas aktsepteerivad Lõuna regiooni vastajad seda vähem; olulisus võrreldes teiste
piirkondadega on statistiliselt oluline seoses tütarlapse poolt noormehe kirjade kontrollimisega. Ka
asulatüübi lõikes on erinevus oluline viimatimainitud käitumise osas ning maal elavad õpilased taunivad
seda enam (vt joonis 57-59).

Joonis 57: Armukadeda poisi poolt tüdruku (kellega ta käib) löömise lubatavus 8. ja 12. kl õpilaste
hinnangul sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 58: Poisi poolt tüdrukul (kellega ta käib) oma sõpradega aja veetmise keelamise lubatavus 8. ja
12. kl õpilaste hinnangul sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 59: Tüdruku poolt poisi (kellega ta käib) teistele saadetud e-kirjade ja sõnumite kontrollimise
lubatavus 8. ja 12. kl õpilaste hinnangul sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Hinnang erinevate käitumisviiside lubatavusele internetist
Eraldi küsiti uuritavatelt selle kohta, mida võib või ei või internetis suheldes teha. Kõige suurem osakaal
õpilasi leiab, et internetist ei tohi teistest isikutest neile teadmata piinlike fotosid või videoid levitada.
Kolmveerand või enam mainib ka teise konto alt tema parooliga sisenemise, teise nime kasutades ekirjade ja sõnumite saatmise ning internetis vale ja kuulujuttude levitamise lubamatust. Mõnevõrra
leebemalt suhtutakse kellegi sõimamisse, ähvardamisse ja narrimisse e-kirjade, sõnumite ja posituste
kaudu (vt joonis 60).
Pea kõigi väidete osas (v.a. vale ja kuulujuttude levitamine), on 4. klasside õpilaste hulgas kõige suurem
osakaal vastajaid, kes taolist käitumist ei aktsepteeri. Lisaks on mitme väite puhul 8. klasside suhtumine
leebem kui 6. klassides. See puudutab internetis teistest piinlike fotode või videote levitamist, sõimamist
ja ähvardamist ning narrimist ja solvamist suhtluskeskkondades. 8. klasside õpilaste seas on kõigist
teistest vähem vastajaid, kes arvavad, et teise konto alt ei tohi kindlasti siseneda (vt joonis 61).

Joonist 60: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele
Tütarlapsed suhtuvad kõigisse toodud tegevustesse rangemalt ja arvavad noormeestest enam, et nii
kindlasti ei tohi teha (vt joonis 62). Kodus eesti keelt kõnelavad õpilased on kõigi väidete osas rangema
hoiakuga võrreldes muude keelte kõnelejatega (vt joonis 63).
Asulatüübi lõikes on linnalaste seas kõikide väidete osas maal elavatest õpilastest rohkem vastajaid, kes
leiavad, et nii ei tohiks kindlasti internetis käituda (vt joonis 64). Kõikide väide osas aktsepteerivad Lõuna
piirkonna õpilased taolist käiutmist kõige vähem. Sõimamise-ähvardamise ja teise nime kasutamise osas
on erinevus oluline võrreldes kõigi kolme teise piirkonnaga; narrimise-solvamise, vale ja kuulujuttude
levitamise, teise konto alt keskkonda sisenemise ja piinlike fotode-videote levitamise osas on erinevus
statistiliselt oluline võrreldes Põhja ja Ida piirkonnaga. Mitme väite osas järgneb Lääne regioon, mille
tulemus on kõrgem võrreldes Põhja piirkonnaga (seda seoses narrimise-solvamise, sõimamiseähvardamise, teise nime kasutamise ja teise konto alt sisenemisega) (vt joonis 65).
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Joonist 61: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele klassiastmete lõikes
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Joonist 62: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele soo lõikes

Joonist 63: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele koduse keele lõikes
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Joonist 64: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele asulatüübi lõikes

Joonist 65: Hinnangud erinevate internetis suhtlemise viiside lubatavusele piirkonna lõikes
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Kiusamise nägemine ja millegi ette võtmine
Õpilastelt uuriti, kas nad on käesoleval õppeaastal koolis näinud enda klassikaaslastega seotult erinevaid
kiusamiskäitumisi. Kõige enam on märgatud kellegi narrimist või mõnitamist ning üle poole on tähele
pannud ka laimujuttude levitamist. Mõnevõrra alla poole õpilastest märgib kellegi löömist, umbes
kolmandik ähvardamist vägivallaga või asjade lõhkumist/määrimist ning veidi üle neljandiku asjade või
raha ära võtmist.
Kellegi narrimise/mõnitamise, asjade ära võtmise või lõhkumise/määrimise märkamise osas on näitajad
ühesugusel tasemel 6. ja 8. klassides ning nendest madalam on tulemus nii 12. kui ka 4. klassides.
Seejuures on 12. klasside õpilaste seas ka 4. klassidest vähem vastajaid, kes on taolist käitumist
käesoleval õppeaastal oma klassikaaslastega seoses märganud. Ülejäänud kolme käitumisviisi osas
(laimujutud, ähvardamine vägivallaga, löömine) on seda noorematest oluliselt vähem tähele pannud 12.
klasside õpilased (vt joonis 66).

Joonis 66: Käesoleval õppeaastal erinevaid kiusamiskäitumisi oma klassikaaslaste suhtes või osavõtul
märganud õpilased klassiastmete lõikes
Noormehed on neidudest enam tähele pannud kellegi asjade lõhkumist või määrimist, peksa andmisega
ähvardamist või löömist ja peksmist (vt joonis 67). Enamusi toodud käitumisviisides on need õpilased,
kes kodus peamiselt vene või muus keeles räägivad, rohkem märganud; v.a. vägivallaga ähvardamine ja
narrimine või mõnitamine (vt joonis 68).
Asulatüübi lõikes osutub statistiliselt oluliseks üks erinevus ning linnalapsed on maal elavatest õpilastest
mõnevõrra rohkem koolis löömist ja peksmist tähele pannud (vt joonis 69). Ida regioonis esineb löömist
või peksmist kõigist teistest piirkondadest rohkem. Narrimist või mõnitamist märgivad kõige enam Põhja
piirkonna vastajad (erinevus on oluline võrreldes Lõuna-Eestiga). Kellegi asjade lõhkumist/määrimist
tuleb Põhja piirkonnas aga Ida- ja Lõuna-Eestiga võrreldes vähem ette (vt joonis 70). Lääne-Eestis on
mitmesugust kiusamist rohkem märganud Pärnu jaoskonna alla kuuluvad õpilased. Kõige positiivsemate
näitajatega eristub eelkõige Rapla, aga ka Kärdla jaoskonna haldusala.
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Joonis 67: Käesoleval õppeaastal erinevaid kiusamiskäitumisi oma klassikaaslaste suhtes või osavõtul
märganud õpilased soo lõikes

Joonis 68: Käesoleval õppeaastal erinevaid kiusamiskäitumisi oma klassikaaslaste suhtes või osavõtul
märganud õpilased koduse keele lõikes

Joonis 69: Käesoleval õppeaastal erinevaid kiusamiskäitumisi oma klassikaaslaste suhtes või osavõtul
märganud õpilased asulatüübi lõikes
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Joonis 70: Käesoleval õppeaastal erinevaid kiusamiskäitumisi oma klassikaaslaste suhtes või osavõtul
märganud õpilased piirkondade lõikes
Väga valdav enamus õpilastest (84%), kes on kiusamist märganud, on sellega seoses ka midagi ette
võtnud. Seejuures kokku 64% mainib aktiivsemat sekkumist nagu kiusajaga rääkimine, õpetaja või mõne
muu kooli töötaja poole pöördumine, ning 45% rääkis teemast sõprade-tuttavatega või kodus
vanematega. Tabelis 9 on vastusevariandid eraldi esitatud. Õpilased, kes märgivad vastuse „tegin midagi
muud“, on seda täpsustanud varieeruvalt (aga maininud rohkem ka ise agressiooni ülesse näitamist):
läksin vahele ja andsin peksa, läksin sõbrale appi, kutsusin teisi appi, ähvardasin, võtsin asjad tagasi,
sain ka kannatada, lohutasin kiusatut, rääkisin vanaemale jmt.
Mida vanemate kooliõpilastega on tegemist, seda vähem on nad teinud kiusamist märgates järgnevat:
astus vahele ja palus lõpetada, rääkis juhtunust klassijuhatajale, mõnele teisele kooli töötajale või kodus
ema-isaga. 4. klasside laste seas on vanematest rohkem ka vastajaid, kes rääkisid kiusajaga hiljem. Mida
vanemad õpilased, seda suurem on nende osakaal, kes arutas juhtunut sõpradega või ei teinud midagi.
Neidude seas on valdavalt rohkem neid, kes on kiusamist märgates midagi ette võtnud; v.a. vahele
astumine ja kiusajaga hiljem kõnelemine, kus soo lõikes erinevusi ei esine. Noormehed mainivad aga
neidudest enam, et ei ole midagi teinud. Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad õpilased on passiivsemad
millegi ette võtmise suhtes – nende hulgas on rohkem vastajaid, kes ei teinud midagi või rääkis teemast
sõprade või klassikaaslastega. Kodus vene või muud keelt kõnelevate õpilaste seas on enamus muid
tegevusi rohkem ette võetud; v.a. kodus vanematega rääkimine, mille osas erinevus ei osutu oluliseks.
Maal elavate õpilaste hulgas on suurem osakaal vastajaid, kes märgivad, et nad arutasid juhtunud
sõpradega või ei teinud midagi. Linnalapsed on rohkem rääkinud klassijuhatajale või mõnele teisele kooli
töötajale ning vestelnud juhtunud kiusajaga hiljem. Ida piirkonna õpilased on teistega võrreldes rohkem
astunud situatsioonile vahele paludes lõpetada ning vähem neist märgivad, et nad ei teinud midagi.
Lõuna regioonis on kõige vähem vastajaid, kes rääkis kiusajaga teemast hiljem ning Lääne regioonis
neid, kes pöördusid klassijuhataja poole (erinevused on olulised võrreldes Põhja- ja Ida-Eestiga) (vt tabel
9).
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Astusin vahele ja
palusin lõpetada

Arutasin sõprade või
klassikaaslastega

Rääkisin
klassijuhatajale

Rääkisin kodus
ema või isaga

Rääkisin mõnele
teisele õpetajale või
kooli töötajale

Rääkisin kiusajaga
hiljem ja palusin seda
mitte korrata

Tegin midagi muud

Ei teinud midagi

Tabel 9: Tegevused, mida on enda klassikaaslastega seotud kiusamist märgates ette võetud sotsiaaldemograafilistes lõigetes

4. klass

52

26

60

35

32

23

6

5

6. klass

46

33

42

25

21

17

5

13

8. klass

37

36

20

18

11

16

6

22

12. klass

29

45

5

14

5

13

5

28

noormees

42

27

27

17

16

18

7

20

neiu

42

41

39

30

19

17

4

13

eesti

38

37

32

25

16

14

5

19

muu keel

49

29

36

22

21

24

6

12

Põhja

41

34

35

21

19

20

6

16

Ida

50

32

37

26

19

20

6

11

Lõuna

41

37

32

25

17

14

5

18

Lääne

36

34

26

24

15

16

5

22

linn

42

33

36

24

19

20

6

15

maa

41

38

29

22

16

14

6

19

42

34

33

23

18

18

6

16

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus

KOKKU

Käesoleval õppeaastal mõnda kiusamiskäitumist märganud 6., 8. ja 12. klasside õpilastelt küsiti lahtise
küsimusega ehk vastusevariante ette andmata põhjendust, miks nad kiusamist märgates just nii
tegutsesid. Tabelis 10 on esitatud gruppideks kodeeritud vabad vastused. Kõige rohkem põhjendatakse
oma tegevust sellega, et sooviti vägivalla lõppemist ja kardeti kellegi viga saamist. Siinjuures mainivad
ka osad vastajad, et on ise kiusamist kogenud ning saavad aru, mis tunne see on ja soovisid seetõttu
midagi ette võtta. Mida nooremad õpilased, seda enam antud vastusevarianti valitakse. 12. klasside
õpilased märgivad aga noorematest enam, et situatsioon ei olnud nii hull, et sellesse oleks pidanud
sekkuma ning tegemist oli pigem naljaga. Nooremate hulgas on veidi rohkem vastajaid, kes põhjendavad
enda mitte sekkumist sellega, et ei tahtnud ise peksa või kiusatud saada.
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Tabel 10: Klassikaastastega seotud kiusamise suhtes ette võetud tegevuse põhjendus 6., 8. ja 12.
klasside õpilaste seas klassiastmete lõikes (%)
6.
klass

8.
klass

12.
klass

KOKKU

33

25

15

25

6

11

7

8

Sest nii tundus õige
Asi ei olnud nii hull, et sekkuda; seda tehti naljaga/ ei mõeldud
tõsiselt; lahenes ise
Et mitte ise peksa/ kiusatud saada; ei julgenud sekkuda/
kellelegi rääkida; ei tahtnud teistega tülli minna
Klassijuhataja/ täiskasvanu teab, mida teha; see lahendab
olukorra; õpetajale peab rääkima

9

7

6

7

2

3

12

6

7

5

2

5

6

3

1

4

Kiusatu oli minu sõber; kaitsen oma sõpru

5

2

Ei osanud muud teha/ midagi teha; polnud muud teha

1

2

Ei taha kituda/ teiste peale kaevata

1

1

13

18

16

16

2

3

1

2

Põhjendus
Keegi võib viga saada; ei meeldi vägivald; et see lõppeks;
kiusatust on kahju; nõrgemat peab kaitsma; ka mind on
kiustatud ja tean, mis tunne on
See ei ole minu asi; ei tahtnud ennast asjasse segada; ei tahtnud
endale probleeme; mind ei kuulataks; peab ise enda eest seisma

Muu
Ei tea

3
1

2
1

Ise kiusamise või vägivalla kogemine
Lisaks kiusamise märkamisele koolis küsiti vastajalt selle kohta, kas teda ennast on viimase 12 kuu
jooksul narritud, mõnitatud või ähvardatud, asju ära võetud või löödud ning kas see juhtus koolis, kodus
või kuskil mujal. Kokku 56% kõigist õpilastest märgib, et on viimasel aastal vägivaldset kohtlemist
kogenud. Kõige suurem osakaal neist on kogenud narrimist või mõnitamist ja kõige väiksem osakaal
ähvardamist.
Vägivaldset kohtlemist mainivad enam 4. ja 6. klasside õpilased ning kõige vähem 12. klasside noored.
Keskkooli õpilased märgivad noorematest vähem kõigi kohtlemiste esinemist, mille kohta küsiti.
Narrimise ja löömise puhul on ka 8. klassides noorematest seda vähem maininud vastajaid. Asjade ära
võtmist esineb kõige rohkem 6. klassides. Ähvardamise kogemise osas on 4., 6. ja 8. klasside näitaja
ühesugusel tasemel (vt joonis 71).
Noormehed on neidudest suuremal määral kogenud narrimist/mõnitamist, ähvardamist ja löömist.
Rahvuste vaheline erinevus on oluline seoses löömise ja asjade ära võtmisega, mida on enam kogenud
õpilased, kelle kodus räägitakse peamiselt eesti keelt (vt joonis 72-73).
Maal elavad õpilased märgivad linnalastest mõnevõrra rohkem, et neid on viimasel aastal keegi narrinud
või mõnitanud ja löönud. Lõuna piirkonna näitajad on enamus puhkudel teistest regioonidest kõrgemad.
Statistiliselt olulised erinevused esinevad siinjuures seoses narrimise ja asjade ära võtmisega võrreldes
Põhja-Eestiga ning löömisega võrreldes Ida- ja Põhja-Eestiga (vt joonis 74-75).
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Joonis 71: Viimase 12 kuu jooksul vägivaldset käitumist kogenud õpilased klassiastmete lõikes

Joonis 72: Viimase 12 kuu jooksul vägivaldset käitumist kogenud õpilased soo lõikes

Joonis 73: Viimase 12 kuu jooksul vägivaldset käitumist kogenud õpilased koduse keele lõikes
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Joonis 74: Viimase 12 kuu jooksul vägivaldset käitumist kogenud õpilased asulatüübi lõikes

Joonis 75: Viimase 12 kuu jooksul vägivaldset käitumist kogenud õpilased piirkonna lõikes
Nendest, kes on mingit vägivaldset kohtlemist kogenud (n=2158), valdav enamus ehk kolmveerand on
seda tunda saanud koolis, alla viiendiku kodus ning kolmandik mingis muus kontekstis, nt trennis või
tänaval. 12. klasside õpilased mainivad vähem kooli ning rohkem kodu ja muud konteksti. 4., 6. ja 8.
klasside andmed oluliselt ei erine. Neiud mainivad noormeestest enam kodu ning noormehed kooli ja
kodu välist keskkonda. Kodu märgivad teistest suuremal määral ka kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad
õpilased ning vene või muu keele kõnelejad mainivad enam muud kohta peale kooli ja kodu.
Asulatüübiti andmed oluliselt ei erine. Nelja piirkonna lõikes on Lõuna-Eestis kõige suurem osakaal
õpilasi, kes on vägivaldset kohtlemist kogenud oma kodus; erinevus on oluline võrreldes Ida ja Põhja
piirkonnaga (vt tabel 11).
Nendest õpilastest, kes on kogenud üksnes löömist (n=111), mainib 46%, et on seda kogenud koolis,
18% kodus ja 40% väljapool kooli ja kodu. Nendest vastajatest, kes on kogenud üksnes narrimistmõnitamist (n=448) märgib kooli 75%, kodu 9% ning muud keskkonda 26%.
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Tabel 11: Viimasel aastal vägivaldset käitumist kogenute seas koht, kus seda on kogetud sotsiaaldemograafilistes lõigetes

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus

KOKKU

Koolis

Kodus

Mujal

4. klass

77

14

33

6. klass

81

15

31

8. klass

76

16

27

12. klass

53

25

43

noormees

74

13

38

neiu

75

20

27

eesti

76

20

30

muu keel

72

10

37

Põhja

74

15

32

Ida

72

12

36

Lõuna

75

21

31

Lääne

77

17

31

linn

75

15

32

maa

75

18

32

75

16

32

8. ja 12. klasside õpilaste teadmine pöördumise võimalustest
8. ja 12. klasside õpilastelt (n=1824) küsiti üldist hinnangut selle kohta, kas nad teavad, kuhu pöörduda,
kui oleks vaja abi saada kas enda või kellegi teise suhtes toime pandud vägivalla juhtumi osas. Alla poole
märgivad, et nad teaksid täpselt, kuhu pöörduda ning veidi üle poole omab sellest umbmäärast aimu. Alla
kümnendiku ütleb konkreetselt, et ei tea. Seejuures on 8. klasside õpilaste hulgas viimatimainituid
mõnevõrra rohkem, kui 12. klasside noorte seas. Noormeeste grupis on neidudest suurem osakaal nii
neid vastajaid, kes ütlevad, et nad teaks täpselt kui ka neid, kes ei tea. Neidude seas on suuremal määral
pöördumise võimalustest umbkaudsemat teadmist omavaid õpilasi. Kodus vene või muud keelt
kõnelevate kooliõpilaste puhul on väiksem nende osakaal, kes märgivad „umbes tean“ ja suurem abi
saamise võimalustest mitte teadlike vastajate hulk.
Asulatüübiti on erinevus oluline vastuse „umbes tean“ osas, mida maal elavad noored valivad mõnevõrra
rohkem. Piirkondade lõikes esineb üks erinevus – Põhja piirkonnas on kõige rohkem õpilasi, kes ei tea
kuhu pöörduda; see erinevus on statistiliselt oluline võrreldes Lääne regiooniga (vt joonis 76).
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Joonis 76: Teadmine kuhu pöörduda enda või kellegi teise suhtes toime pandud vägivalla juhtumiga 8. ja
12. klasside vastajate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Kiusamisest ja vägivallast rääkimine
Kõigi klassiastmete õpilastelt küsiti, kes on neile rääkinud koolikiusamisest ning mida selle esinemise
korral ette võtta. Samuti uuriti, kes on rääkinud, kuidas internetis suheldes käituda ja mis võib seejuures
olla ohtlik. 4. klasside õpilastelt küsiti info andmise kohta üleüldse, vanematelt info andmise kohta selle
või eelmise õppeaasta jooksul. 8. ja 12. klasside õpilastelt uuriti lisaks, kes on nendega kõnelenud
kohtingul ja suhetes kogetavast vägivallast.
Koolikiusamisest on õpilastele mõnevõrra rohkem räägitud kui internetis suhtlemisest ja sellega seotud
ohtudest. Koolikiusamise puhul ütleb 13% ja interneti teema puhul 19% vastajatest, et neile ei ole sellest
lähiajal räägitud. Koolikiusamise teema puhul mainivad õpilased koolikeskkonnast saadud teavet rohkem
– kokku 71% ütleb koolis toimuva kiusamisega seoses ning 56% internetis suhtlemise teemaga seoses,
et sellest on rääkinud õpetaja, politseinik või muu koolis käinud spetsialist. Lähisugulasi (vanemad,
vanavanemad, õde-vend) mainivad koolikiusamise puhul 50% ja interneti puhul 56% vastajatest.
Koolikiusamise osas on number üks infoallikas õpetaja ning internetis suhtlemise teemal vanemad. Koolis
käinud politseinikku mainib kiusamise temaatika osas umbes neljandik ja internetiohtude puhul viiendik
õpilastest.
Mida nooremad õpilased, seda rohkem on neile koolikiusamisest ja selle esinemise korral tegutsemisest
rääkinud ema-isa, vanavanemad või vend-õde (viimase osas 8. ja 12. klasside andmed omavahel ei
erine). 4. klasside õpilased on 6. ja 8. klassidega võrreldes teemast enam vestelnud ka sõprade või
tuttavatega. Õpetajat ja politseinikku mainivad infoallikana teistest vähem 12. klasside noored ning 4.
klasside õpilased märgivad teistest vähem muud koolis rääkimas käinud spetsialisti. Kellegi teisega või
mitte kellegagi vestlemist mainivad klassiastmete lõikes kõige enam 12. klasside noored.
Vastusevariandi „keegi teine“ all täpsustatakse näiteks, et teemast on infot saadud sotsiaalpedagoogilt,
sugulastelt (nagu onu või tädi), internetist, televiisorist. Vanima klassiastme õpilased märgivad siinjuures
noorematest enam ise teema kohta lugemist või meedia kaudu kuulmist.
Noormehed on koolikiusamisest neidudest rohkem kuulnud koolis rääkimas käinud politseinikult, aga
vähem õpetajalt või sõpradelt-tuttavatelt. Neidudest mõnevõrra enam valitakse vastust „keegi ei ole
rääkinud“. Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad õpilased märgivad enam teema kajastamist õpetaja,
muu spetsialisti, sõprade-tuttavate või kellegi teise poolt; muud keelt kõnelevad õpilased aga on rohkem
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kuulnud vanavanematelt ja koolis käinud politseinikult. Samuti on nende hulgas 7% rohkem vastajaid,
kes ei ole lähiajal antud allikatest infot saanud.
Maalapsed on koolikeskkonnas koolikiusamise kohta enam infot saanud ning mainivad linnalastest
rohkem õpetajat ning koolis käinus spetsialisti. Nelja politsei prefektuuri piirkonna lõikes on Lõuna
regioonis madalaim osakaal õpilasi, kellele ei ole teemast keegi rääkinud (erinevus on oluline võrreldes
Lääne ja Põhjaga). Vanavanemaid mainivad kõige enam Põhja ja Ida piirkonna vastajad (erinevus on
oluline võrreldes Läänega), kuid samades piirkondades märgitakse vähem ära õpetajat (erinevus on
oluline võrreldes Lõunaga). Koolis on politseinik käinud tunduvalt rohkem rääkimas Ida piirkonna
õpilastele ning muu spetsialist on kõige vähem teemal vestelnud Põhja piirkonnas (erinevus on oluline
võrreldes Ida ja Lõunaga) (vt tabel 12).

Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Koolis käis
politseinik rääkimas

Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Sõbrad või tuttavad

Keegi teine

Keegi ei ole
rääkinud

Tabel 12: Isikud, kes on sellel või eelmisel õppeaastal rääkinud koolikiusamise teemadel, sotsiaaldemograafilistes lõigetes (%)

4. klass

76

32

20

68

27

8

20

4

6

6. klass

56

16

11

71

30

17

14

3

8

8. klass

38

8

6

64

29

25

15

3

11

12. klass

18

3

4

40

18

22

19

9

31

noormees

47

15

11

60

28

17

14

3

16

neiu

49

15

10

64

25

18

20

6

11

eesti

47

13

10

68

25

20

18

6

11

muu keel

51

19

11

48

29

13

15

2

18

Põhja

49

16

9

58

24

15

17

3

15

Ida

48

19

11

57

39

20

16

4

13

Lõuna

50

14

13

69

23

20

19

7

9

Lääne

45

12

9

63

24

19

17

5

15

linn

49

17

10

60

25

16

17

4

15

maa

47

13

11

65

28

21

17

5

11

48

15

10

61

26

18

17

5

13

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus

KOKKU

Internetis suhtlemisest ja ohtudest vestlemise teemal esineb klassiastmetest samasugune tendents nagu
koolikiusamise puhul – mida nooremad õpilased, seda enam on nad rääkinud vanemate, vanavanemate
ning venna-õega (viimase osas 8. ja 12. klasside andmed omavahel ei erine). Ka õpetajat mainivad
nooremad rohkem; 4. ja 6. klasside näitaja on seejuures sarnasel tasemel. Politseinikku märgivad kõige
enam 6. klasside vastajad ja kõikidest teistest mitu korda vähem 12. klasside õpilased. Mõni muu
spetsialist on koolis internetis suhtlemise teemadel infot jagamas käinud rohkem 6. ja 8. klasside õpilaste
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puhul ning 4. klasside näitaja on siinjuures kõige madalama. Kedagi teist mainivad enam kõige vanema
klassiastme vastajad ning mida vanemad õpilased, seda rohkem valitakse vastust „keegi ei ole rääkinud“.
Vastusevariandi „keegi teine“ all täpsustatakse näiteks, et teemast on infot saadud sotsiaalpedagoogilt,
sugulastelt (nagu onu või tädi), käidud „Targalt internetis“ võistlustel või saadud teavet laagris olles,
uuritud ise internetist või nähtud midagi temaatilist televiisorist. 12. klass mainib seejuures valdavalt
internetti ja meediat.
Neiud mainivad mitmeid infoallikaid noormeestest enam (vanemad, õpetaja, spetsialist koolis, sõbrad)
ning noormehed ütlevad rohkem, et keegi ei ole neid internetis suhtlemise teemast lähiajal teavitanud.
Kodus peamiselt vene või muud keelt kõnelevate õpilaste seas on suurem osakaal vastajaid, kes
mainivad vanavanemaid, õde-venda ning sõpru-tuttavaid või seda, et keegi ei ole rääkinud. Eesti keele
kõnelejad on teemast rohkem kuulnud õpetajailt või mõnelt koolis käinud spetsialistilt.
Linnalapsed on internetis suhtlemise teemast maal elavate õpilastega võrreldes mõnevõrra vähem
kuulnud. Vanemaid ja vanavanemaid mainivad rohkem linnalapsed, õpetajaid ja koolis käinud spetsialisti
maalapsed. Piirkondades on vanavanematega Lõuna- ja Lääne-Eesti õpilastest rohkem vestelnud Põhja ja
Ida regiooni vastajad. Õpetajat mainivad kõigist teistest regioonidest rohkem Lõuna-Eesti õpilased ja
teistest vähem Põhja piirkonna vastajad. Lõuna piirkonnas on kõige vähem neid, kellele ei ole keegi sellel
või eelmisel õppeaastal internetis suhtlemisest rääkinud (erinevus on oluline võrreldes Põhja- ja LääneEestiga). Koolis käinud spetsialisti mainitakse vähem Põhja regioonis (erinevus on oluline võrreldes Lõuna
ja Läänega) (vt tabel 13).

Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Koolis käis
politseinik
rääkimas

Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Sõbrad või
tuttavad

Keegi teine

Keegi ei ole
rääkinud

Tabel 13: Isikud, kes on sellel või eelmisel õppeaastal rääkinud kuidas internetis suhelda, sotsiaaldemograafilistes lõigetes (%)

4. klass

84

31

25

57

22

8

22

5

6

6. klass

62

17

18

53

28

25

19

4

10

8. klass

44

7

9

40

22

25

18

3

18

12. klass

18

4

6

22

6

17

19

8

43

noormees

49

15

14

40

19

17

15

4

22

neiu

57

16

16

48

21

21

23

6

15

eesti

53

13

14

50

20

22

19

6

17

muu keel

55

19

18

32

20

14

22

4

23

Põhja

55

18

13

37

21

16

21

4

21

Ida

54

18

19

46

22

19

18

5

18

Lõuna

53

11

15

53

17

23

20

5

15

Lääne

49

11

14

45

20

21

17

6

20

linn

55

17

15

41

19

16

21

5

20

maa

51

12

15

49

21

24

18

5

16

53

15

15

44

20

19

20

5

19

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus
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58% 8. ja 12. klasside õpilastest (n=1824) ütleb, et keegi on neile selle või eelmise õppeaasta jooksul
rääkinud sellest, mis on vägivald kohtingul ja suhetes ning mida seda kogedes ette võtta. Seejuures
mainib sugulasi kokku 27% ja koolikeskkonda samuti 27% vastajatest. Kõige enam mainitakse seejuures
vanemaid, sõpru-tuttavaid ja õpetajat.
8. klasside õpilased on 12. klasside noortest rohkem antud teemal vestelnud eelkõige ema-isaga, aga
mõningal määral enam ka vanavanemate või venna-õega. Samuti mainib suurem osakaal nendest
õpetajat. 12. klasside noored märgivad rohkem koolis käinud spetsialisti või vastust „keegi teine“. Vastus
„keegi teine“ täpsustades tuuakse kõige enam esile televisiooni, aga ka internetti või meediat laiemalt.
Noormeeste seas on tunduvalt rohkem vastajaid, kes ei ole kohtinguvägivalla teemast lähiajal infot
saanud. Neiud mainivad enam vanemaid, koolis käinud spetsialisti, sõpru-tuttavaid ja kedagi teist. Kodus
peamiselt vene või muud keelt kõnelevad noored on teemast rääkinud teistest enam oma vanemate ja
vanavanematega. Samuti mainib suurem osakaal nendest politseiniku külastust kooli. Peamiselt eesti
keelt kasutavad õpilased on rohkem infot saanud õpetajatelt ja koolis käinud spetsialistilt.
Linnanoored on kohtinguvägivallast rääkinud mõnevõrra rohkem oma ema-isa või vanavanematega,
maanoored kuulnud enam koolis käinud spetsialistilt. Piirkondade lõikes mainib vanemaid teistest suurem
osakaal vastajaid Põhja-Eestis (erinevus on oluline võrreldes Lõuna ja Läänega) ning politseinikku IdaEestis (erinevus on oluline võrreldes Põhja ja Läänega). Põhja piirkonna õpilased mainivad teistest vähem
mõnda muud koolis käinud spetsialisti (erinevus on oluline võrreldes Ida- ja Lõuna-Eestiga). Lõuna
piirkonna vastajate seas on kokkuvõttes kõige väiksem osakaal õpilasi, kes ütlevad, et neile ei ole keegi
kohtinguvägivallast rääkinud (erinevus on statistiliselt oluline võrreldes Lääne piirkonnaga) (vt tabel 14).

Ema või isa

Vanaema või
vanaisa

Vend või õde

Õpetaja

Sõbrad või
tuttavad

Keegi teine

Keegi ei ole
rääkinud

8. klass

31

8

6

23

10

8

17

4

41

12. klass

18

3

4

13

7

13

20

8

44

noormees

18

4

4

17

9

9

11

3

52

neiu

31

6

5

19

8

12

24

8

35

eesti

21

4

5

19

7

11

18

7

43

muu keel

34

9

5

15

12

8

20

3

41

Põhja

31

7

4

15

6

6

21

5

42

Ida

24

7

6

17

15

12

16

3

44

Lõuna

20

4

5

22

10

16

18

8

37

Lääne

20

4

4

20

6

9

15

6

49

linn

27

6

4

17

8

7

20

5

44

maa

21

4

6

20

9

15

17

8

40

25

5

5

18

8

10

19

6

42

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus
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Koolis käis
politseinik
rääkimas
Koolis käis mõni
muu spetsialist
rääkimas

Tabel 14: Isikud, kes on sellel või eelmisel õppeaastal 8. ja 12. klasside õpilastele rääkinud mis on
vägivald kohtingul ja suhetes, sotsiaal-demograafilistes lõigetes (%)
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Hüpoteesid
Vägivalla ennetamise valdkonnas oli andmekogumisele eelnenud kaardistuse käigus püstitatud kuus
hüpoteesi.


Hüpotees: Enamus õpilastest määratleb kiusamise ja vägivallaga seotud käitumisi sellistena, mida ei
tohi teha. Seejuures peetakse füüsilist vägivalda (löömist, millegi jõuga ära võtmist) enam mitte
lubatavaks käitumiseks kui verbaalset vägivalda (karjumine, mõnitamine jmt). Hüpotees toetub Eesti
alaealiste hälbiva käitumise uuringu (ISDR) 2006. aasta andmetele (Markina ja Šahverdov-Žarkovski
2007), mille kohaselt küsitletud 7.-9. klasside õpilastest valdav enamust pidas esitatud vägivallaga
seotud käitumisviise vaimseks või füüsiliseks vägivallaks. Peksmist, löömist ja kaklust peeti seejuures
vägivallaks enam, kui nt ignoreerimist, togimist, käperdamist, asjade rikkumist. Eelduseks oli, et
vägivallaks peetavate käitumise osas hinnatakse neid ka enam mitte lubatavaks. Hüpotees leidis
kinnitust täiskasvanu ja lapse vahelise suhtlemist puudutavate väidete osas, kus löömist pidas
kindlasti väga lubamatuks väga valdav enamus ning karjumist veidi üle viiendiku. Õpilaste
omavahelises suhtlemises peetakse aga kõige enam aktsepteeritavaks noormeeste omavahelist
kaklemist ja löömist ning mõnitamist, ähvardamist, asjade ära võtmist või tüdrukute omavahelist
kaklemist nähakse sellest vähem lubatava käitumisena. Seejuures on nende osakaal, kes ütlevad, et
tüdrukute vaheline löömine on lubamatu, umbes sama suur, kui õpilaste osakaal, kes taunivad
mõnitamist-ähvardamist.



Hüpotees:
Vaatamata
internetikiusamise
anonüümsuse
võimalustele,
ei
pea
õpilased
internetikiusamist aktsepteeritavamaks kui verbaalset näost-näkku kiusamist. Hüpoteesi taustaks on
teiste riikide uurimustööde näited, mille kohaselt noored peavad küberkiusamist sama tõsiseks
teemaks kui näost-näkku kiusamist ja ei aktsepteeri seda verbaalsest kiusamisest enam. Üldiselt on
ka antud uuringus nende osakaal, kes peavad erinevat küberkiusamist (internetis kuulujuttude ja
vale levitamine, piinlike fotode levitamine, teise nime kasutades postituste ja kirjade saatmine, teise
konto alt sisenemine) mitte aktsepteeritavaks sarnases suurusjärgust kui nende osakaal, kes ütlevad
näost-näkku mõnitamise või vägivallaga ähvardamise kohta, et seda ei tohi kindlasti teha. Erandiks
on siinjuures e-kirjade, sõnumite või postituste kaudu narrimine, ähvardamine ja sõimamine, mille
suhtes on suhtumine mõnevõrra tolerantsem.



Hüpotees: Õpilaste hulgas, kes peavad lubatavaks näost-näkku kiusamist ja vägivalda, on suurem
osakaal ka neid, kes peavad lubatavaks internetikiusamist. Hüpotees toetus uuringutele, milles on
tuvastatud, et noored, kes osalevad näost-näkku kiusamises, osalevad suurema tõenäosusega ka
küberkiusamises. Oletus oli, et sama kehtib ka hoiakute kohta näost-näkku vs küberkiusamise
suhtes. See oletus pidas paika. Kui näost-näkku kiusamisega seotud väidetele vastamist vaadata risti
küberkiusamisega seotud väidetele vastamisega, siis kehtib kõigil juhtudel tendents, et need, kes
valivad rohkem vastust „seda kindlasti ei tohi teha“ näost-näkku kiusamise puhul, märgivad seda
enam ka internetis suhtlemisega seotud teemade osas.



Hüpotees: Enamus õpilastest on sellel õppeaastal pealt näinud mõnda koolikiusamise juhtumit.
Hüpotees põhines HBSC uuringu 2010. aasta andmetel (Aasvee ja Minossenko 2011), mille kohaselt
olid 41% 11-, 13- ja 15-a õpilastest viimase paari kuu jooksul kaasõpilaste poolt kiusamist kogenud
ja 46% oli ise kiusanud. Kõrge koolikiusamise kogemise tase tähendab ka suurt hulka õpilasi, kes on
taolisi juhtumeid pealt näinud. Antud uuringus märkis kokku 81% nelja klassiastme õpilastest, et on
käesoleval õppeaastal näinud enda klassikaaslastega seotud kiusamiskäitumist.



Hüpotees: Kiusamist pealt näinud õpilased räägivad sellest pigem sõpradega, kui mõne täiskasvanu
või õpetajaga ning enamus situatsiooni ei sekku. Teiste riikide uuringute andmetel ei soovi kiusatud
õpilased kiusamisest täiskasvanutele, ja eriti õpetajatele, rääkida; küll aga ollakse üsna valmis sellest
rääkima oma sõpradega. Samuti on kirjeldatud kiusamist kõrvalt nägevate õpilaste tüüpiliselt
passiivset rolli millegi ette võtmise osas, mida on nt seostatud sotsiaalse surve tajumise,
probleemilahendamisoskuste ja täiskasvanute võimaliku reaktsiooni kartusega. Püstitatud hüpotees
antud juhul paika ei pea. Eesti õpilaste uuringus ütles vaid 16% kiusamist pealt näinutest, et ei
teinud üldse midagi. 34% märgib seejuures teemast sõprade ja klassikaaslastega rääkimist ning 23%
kodus vanematega vestlemist. 42% on aga neid, kes sekkusid ise situatsiooni paludes kiusamise
lõpetada. Mõnele õpetajale või kooli töötajale rääkis juhtunust 38%.



Hüpotees: Verbaalset vägivalda kogevad õpilased enam kui füüsilist vägivalda. Verbaalset vägivalda
on kõige enam kogetud koolis ning füüsilist väljapool kooli ja kodu. Uuringu „Seksuaalse
väärkohtlemise kogemused ja hoiakud Eesti noorte hulgas“ (Soo ja Kutsar 2004) 2003. aasta
andmetel oli 16-19-aastastest noortest 38% viimase aasta jooksul kogenud vaimset ja 27% füüsilist
vägivalda. Vaimset vägivalda kogeti kõige enam koolis, füüsilist enam tänavakontekstis. Oletus oli,
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et taoline tendents on püsiv ja kajastub ka käesolevas uuringus. Käesolevas uuringus mainib 42%
õpilastest viimasel aastal narrimise või mõnitamise kogemist ning 26% lüüa saamist. Kui vaadata
vaid nende vastajate gruppi, kes märgivad üksnes löömist või üksnes narrimist-mõnitamist, siis
mõlemad ütlevad kõige enam, et see tegevus on aset leidnud koolis (46% ja 75%); küll aga
mainivad löömist kogenud õpilased narrimist kogenutest rohkem, et seda tehti väljapool kooli ja kodu
(40% ja 26%). Seega peab püsititatud hüpotees suurelt jaolt paika.

3.3

Üldhariduskoolide klassijuhatajad

Vägivalla teemaga seoses uuriti klassijuhatajatelt mitmeid teemasid: õpilaste poolt kiusamise juhtumiga
pöördumise või ise vägivalla tundemärkidega lapse märkamise esinemine, millegi ette võtmine kiusamise
või vägivallaga seotud juhtumite korral ning seejuures takistuste esinemine, hinnang enda teadmistele,
oskustele ja millegi ette võtmise võimalustele ning enda rollile vägivallaga seotud juhtumite
lahendamisel. Lisaks küsiti, kas erinevatel kiusamise ja vägivallaga seotud teemadel on klassi õpilasetele
räägitud.
Kiusamise või füüsilise vägivalla juhtumiga kokku puutumine
89% uuringus osalenud klassijuhatajatest märgivad, et sellel või eelmisel õppeaastal on nende poole
pöördunud mõni õpilane, et kiusamise juhtumist rääkida. Kõige rohkem on pöördutud seoses enda või
kellegi teise narrimise, mõnitamise, ignoreerimise või ähvardamisega koolis – üle kolmveerandi
õpetajatest ütleb, et sellist juhtumit on esinenud ning 54% märgib mitme juhtumi esinemist. Narrimise
või ähvardamise juhtumiga pöördumist, mis on toimunud interneti vahendusel, on toimunud palju vähem
– seda on lähiajal kogenud alla poole õpetajatest; sh 17% korduvalt. Enam esineb aga ka kellegi asjade
lõhkumisest või määrimisest teatamist (märgib üle poole, sh 38% korduvalt) või kellegi löömisest ja
peksmisest teada andmist (märgib üle poole, sh 37% korduvalt). Sellest vähem mainitakse asjade või
raha ära võtmise teemat (alla poole, sh 15% korduvalt) (vt joonis 77). Mõne muu esinenud kiusamise
juhtumina, mille osas õpilane õpetaja poole pöördus, mainitakse näiteks bussis kiusamist, laimujuttude
levitamist või taga rääkimist, kirjalikku või telefoni teel ähvardamist, näppimist, riiete peitmist,
koduvägivalda, õpetajate kiusamist või õpetaja poolset kiusamist jne.

Joonis 77: Juhtumid, millega õpilased on uuringus osalenud õpetajate poole sellel või eelmisel õppeaastal
pöördunud
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Kõikide juhtumite osas märgivad nende esinemist kõige vähem 12. klasside õpetajad. Asjade lõhkumist,
määrimist või ära võtmist ja löömist mainivad nooremate klasside õpetajatest vähem ka 8. klasside
klassijuhatajad. Narrimise ja mõnitamisega interneti teel on ülekaalukalt kõige rohkem kokku puutunud
6. klasside õpetajad. Näost-näkku narrimise osas on 4. ja 6. klasside õpetajate puhul 8. klassidega
võrreldes rohkem vastajaid, kes ütlevad, et juhtumeid on olnud üle ühe (vt joonis 78).

Joonis 78: Juhtumid, millega õpilased on uuringus osalenud õpetajate poole sellel või eelmisel õppeaastal
pöördunud juhatava klasside lõikes
Mida väiksema tööstaažiga õpetajad, seda rohkem on nende poole pöördutud seoses narrimisemõnitamise ning peksmise-löömisega. Kuni 10 aastase staažiga õpetajad mainivad rohkem ka interneti
vahendusel narrimise ja ähvardamise teemat (vt joonis 79).
Piirkondade lõikes hakkab kõige enam silma Lõuna regioon, kus klassijuhatajad on teistest rohkem kokku
puutunud näost-näkku või interneti teel narrimise ja mõnitamisega, asjade lõhkumise ja määrimise või
ära võtmisega. Mitmete juhtumitega kokkupuute tase on madalam Ida regioonis (narrimine näost-näkku
või interneti vahendusel, asjade ära võtmine) (vt joonis 80).

72

Joonis 79: Juhtumid, millega õpilased on uuringus osalenud õpetajate poole sellel või eelmisel õppeaastal
pöördunud õpetajana töötatud aja lõikes

Joonis 80: Juhtumid, millega õpilased on uuringus osalenud õpetajate poole sellel või eelmisel õppeaastal
pöördunud piirkonna lõikes
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Pea-aegu neljandik uuringus osalenud klassijuhatajatest on sellel või eelmisel õppeaastal ise märganud
koolis füüsilise vägivalla tundemärkidega last; enamus neist ühel korral. Taolise juhtumi enam kui ühel
korral märkamist mainivad rohkem 4. klasside õpetajad, 11-20 aastase tööstaažiga õpetajad ning Ida ja
Põhja piirkonna klassijuhatajad (vt joonis 81).

Joonis 81: Füüsilise vägivalla tundemärkide lapse märkamine koolis sellel või eelmisel õppeaastal
alagruppides
Vägivalla tundemärkidega last näinud õpetajatelt uuriti, kas selgus, millise vägivalla juhtumiga tegemist
oli. 72% märgib, et see oli õpilaste vaheline vägivald koolis, 31%, et tegemist oli kodus toimunud
perevägivallaga ning 29%, et see oli väljaspool kooli toimunud laste või noorte omavaheline vägivald.
Lisaks ütleb 3%, et tegemist oli väljaspool kooli ja kodu toimunud täiskasvanu poolse vägivalla juhtumiga
ja 2% mainib mõnda muud liiki juhtumit. 1% vastajatest märgib, et see ei selgunud, mis liiki vägivallaga
tegemist oli.

Juhtumitega tegelemine ning seejuures esinevad takistused
Kiusamise või füüsilise vägivalla tundemärkidega õpilase juhtumiga kokku puutunud klassijuhatajatelt
uuriti, mida nad kas ise või koos teiste kooli töötajatega sellisel juhul ette võtsid. Mõtelda paluti kõigi
lähiajal toimunud juhtumite peale.
Pea-aegu kõik klassijuhatajad, kelle poole on õpilane kiusamise juhtumiga pöördunud (n=313), on sellest
rääkinud õpilasega, keda kiusati ning kes kiusas. Valdav enamus vestles ka situatsiooni tunnistanud
õpilastega. Umbes kolmveerand kaasas arutelusse situatsiooniga seotud õpilaste vanemad või rääkis
kooli psühholoogi, tervishoiutöötaja või sotsiaalpedagoogiga. Juhtkonna poole pöördumist märgitakse
sellest vähem. Kõige väiksem on vastajate osakaal, kes on ühendust võtnud kooli väliste asutustega (vt
joonis). 1 vastaja märgib, et ei võtnud midagi ette. „Tegin midagi muud“ all kirjutati täpsustavalt näiteks
järgmist:


Arutasime juhtumeid kogu klassiga, kus oma arvamuse said välja öelda ka need õpilased, kes
juhtumiga otseselt seotud ei olnud.



Kasutasin Tallinna Õppenõustamiskeskuse spetsialiste.



Saatsin õpilase koos vanemaga nõustamiskeskusse vastuvõtule.



Soovitasin lapsevanemal ja õpilasel pöörduda koolivälise psühholoogi juurde.



Rääkisin kogu klassi vanematega. Suunasin nad vastavateemalist loengut kuulama.

74

Väga valdav enamus õpetajatest, kes on vägivalla tundemärkidega õpilast märganud (n=81), rääkis
temaga. Ligi kolmveerand pöördus ka kooli psühholoogi, sotsiaalpedagoogi või tervishoiutöötaja poole
ning ligi kaks kolmandikku rääkis teiste õpilastega, kes võisid midagi antud juhtumist teada. Teisi
toimimisviise on märgitud väiksemal määral. Kõige vähem mainitakse pöördumist asutuste poole
väljapool kooli. „Tegin midagi muud“ all on täpsustavalt märgitud nõustamiskeskuse spetsialistide poole
pöördumist, klassijuhataja teavitamist, klassis arutamist.
Jooniselt 82 on näha, et õpetajad on erinevaid tegevusi enam ette võtnud juhul, kui õpilane pöördus
kiusamise juhtumiga. Vägivalla tundemärkidega lapse märkamise korral on suurem vaid nende vastajate
osakaal, kes võtsid ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga.

Rääkis õpilasega, keda kiusati/ kellel märkas
vägivalla tundemärke

96%
93%
95%

Rääkis õpilasega, kes kiusas
Rääkis situatsiooni pealt näinud teiste õpilastega/
õpilastega, kes võis olla midagi näinud
Rääkis situatsiooniga seotud õpilaste vanematega

54%

Rääkis juhtunust kooli psühholoogi, tervishoiutöötaja
või sotsiaalpedagoogiga

Rääkis juhtunust mõne teise õpetajaga

Võttis ühendust politseiga
Helistas mõnele nõuandetelefonile
Tegi midagi muud

79%
75%
72%

Rääkis juhtunust kooli juhtkonnaga

Palus situatsioonis osalenud õpilastel kirjutada
selgitus
Võttis ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsevõi sotsiaaltöötajaga

88%

65%

32%
8%

60%
49%
56%
46%
54%

17%

6%
5%
1%
2%
5%
4%

0%
õpilane pöördus kiusamise juhtumiga

20%

40%

60%

80%

100%

märkas vägivalla tundemärkidega last

Joonis 82: Tegevused, mida on ette võetud, kui õpilane on pöördud kiusamise juhtumiga või kui märgati
füüsilise vägivalla tundemärkidega last
Tabelis 15 on toodud kiusamise juhtumite korral ette võetud tegevused alagruppides. Näiteks 12.
klasside klassijuhatajad on vähem rääkinud situatsiooniga seotud õpilase vanematega ning vähem
lasknud õpilasel selgitust kirjutada, kui nooremate klasside õpetajad. Vägivalla tundemärkide last
märganud vastajate väikse arvu tõttu (n=81) ei ole nende andmeid alagruppides esitatud.
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Tabel 15: Tegevused, mida on ette võetud, kui õpilane on pöördunud kiusamise juhtumiga alagruppides
Tegevus

Klass, mida juhatab

Piirkond

4. kl

6. kl

8. kl

Rääkisite õpilasega, keda kiusati

99

96

94

93

97

97

93

99

97

98

95

Rääkisite õpilasega, kes kiusas

98

95

93

91

96

96

95

94

100

98

92

92

90

86

80

92

90

83

89

87

89

89

88

81

78

49

86

86

72

71

85

79

76

78

79

71

64

72

79

75

74

82

74

71

Rääkisite juhtunust kooli juhtkonnaga

53

69

58

61

66

57

53

62

67

57

58

Rääkisite juhtunust mõne teise õpetajaga

58

52

55

68

65

50

52

54

63

62

51

53

63

53

36

65

46

51

47

70

53

47

10

2

13

4

5

6

10

13

7

3

11

Võtsite ühendust politseiga

4

5

8

5

5

8

7

3

4

5

6

Helistasite mõnele nõuandetelefonile

3

-

1

-

-

4

1

2

1

-

2

Tegite midagi muud (kirjutage, mida)

5

8

3

6

3

6

8

6

3

4

7

Rääkisite situatsiooni pealt näinud teiste
õpilastega
Rääkisite situatsiooniga seotud õpilaste
vanematega
Rääkisite juhtunust kooli psühholoogi,
tervishoiutöötaja või sotsiaalpedagoogiga

Palusite situatsioonis osalenud õpilastel
kirjutada selgitus
Võtsite ühendust kohaliku omavalitsuse
lastekaitse- või sotsiaaltöötajaga

12.kl Põhja Ida

Staaž

Lõuna Lääne

kuni 11- üle
10 a 20 a 20 a

Klassijuhatajatel, kes olid kogenud kas kiusamise juhtumiga pöördumist või näinud vägivalla
tundemärkidega õpilast (n=315), paluti märkida, milliseid takistusi või probleeme on neil taoliste
juhtumitega tegelemisel olnud. Veidi üle poole neist vastab, et mingeid takistusi esinenud ei ole.
Ülejäänutest kõige suurem osa märgib lapsevanemate soovimatust juhtumitega tegeleda või õpilaste
poolset tõrksust juhtumi lahendamisele kaasa aitamises. Mõnevõrra enam mainitakse ka vajadust
turvamehe järele (vt joonis 83). 1 õpetajatest vastab, et kooli juhtkond ei soovinud juhtumiga tegeleda
(see joonisel ei kajastu).
Tabelis 16 on tulemused esitatud alagruppides, kust ilmneb, et vanemate klasside klassijuhatajad
märgivad takistava tegurina rohkem õpilaste poolset soovimatust juhtumi lahendamisele kaasa aidata.
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Joonis 83: Takistused või probleemid, mis on esinenud kiusamise ja vägivalla juhtumitega tegelemisel

Tabel 16: Tegevused, mida on ette võetud, kui õpilane on pöördunud kiusamise juhtumiga alagruppides
Tegevus
Juhtumiga seotud õpilase vanemad ei soovinud
juhtumiga tegeleda või olid kooli suhtes
süüdistavad
Juhtumiga seotud õpilased ei soovinud juhtumi
lahendamisele kaasa aidata
Koolis puudub turvamees, kuigi teda oleks vaja
Koolis puudub psühholoog või
sotsiaalpedagoog taoliste juhtumitega
tegelemiseks
Puuduvad võimalused kooli välistelt
spetsialistidelt nõu ja abi saamiseks
Koolis puudub informatsioon selle kohta, kelle
poole peaks pöörduma
Kindlate tõendite puudumisel ei soovitud kooli
poolt juhtumiga tegeleda, et vältida võimalikku
valesüüdistust
Kooli poolt ei soovitud juhtumi lahendamisse
kaasata politseid, kuigi oleks pidanud
Muud takistused
Mingeid takistusi ei ole esinenud

Klass, mida juhatab

Piirkond

12.kl Põhja Ida

Staaž

Lõuna Lääne

kuni 11- üle
10 a 20 a 20 a

4. kl

6. kl

8. kl

29

22

20

29

25

30

26

17

31

24

22

10

24

21

29

16

25

16

25

22

17

19

12

8

12

9

10

9

14

8

9

14

9

5

4

7

2

5

2

6

6

5

6

4

5

4

2

-

5

2

2

3

6

3

3

3

1

-

3

3

2

1

-

2

2

1

-

1

5

1

1

-

4

1

2

-

3

1

1

2

2

1

1

2

3

-

3

2

1

6

2

2

2

1

5

3

3

1

4

57

56

55

57

56

53

55

59

47

60

58
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Hinnang enda teadmistele-oskustele ja rolli olulisusele vägivalla juhtumitega tegelemisel
Kõigilt uuringus osalenud klassijuhatajatelt küsiti, kui heaks nad peavad enda teadmisi, oskusi ja
võimalusi koolis vaimse või füüsilise vägivalla juhtumitega tegelemiseks. Üle poole õpetajatest hindavad
kõigis kolmes valdkonnas oma teadmisi pigem heaks. Kui liita kokku vastused „väga hea“ ja „pigem hea“,
siis antakse oma teadmiste tasemele kõige kõrgem hinnang (84%); järgnevad oskused ja võimalused
(77% ja 69%). Enda võimalusi midagi ette võtta peab väga halvaks 3% õpetajatest. Teadmiste ja
oskustega seoses kõige negatiivsema vastusevariandi valijaid ei ole (vt joonis 84).
Õpetajate vahel, kes juhatavad erinevaid klassiastmeid, ühesuunalisi erinevusi ei ilmne. Enda teadmisi
väga heaks pidavaid vastajaid on kõige vähem 4. klasside klassijuhatajate grupis; oma võimalusi midagi
vägivalla juhtumite korral ette võtta peavad 4. ja 6. klasside õpetajad paremaks 8. ja 12. klasside
õpetajatest (vt joonis 85).

Joonis 84: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele koolis vaimse või füüsilise vägivalla
juhtumitega tegelemisel

Joonis 85: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele koolis vaimse või füüsilise vägivalla
juhtumitega tegelemisel juhatatava klassi lõikes
Kuni kümme aastat koolis töötanud õpetajad leiavad kõige enam, et nende teadmised, oskused ja
võimalused on väga head. Samas on teadmiste ja oskuste puhul nende hulgas ka suurem osakaal
vastajaid, kes arvavad, et need on pigem halvad (vt joonis 86).
Nelja politsei prefektuuri piirkonda vaadates ilmneb, et Põhja regioonis on kõige suurem osakaal
õpetajaid, kes arvavad, et nende teadmised, oskused ja võimalused vägivallaga seotud juhtumitega
tegelemisel on väga head. Oma oskusi pigem halvaks ning võimalusi väga halvaks hindavaid
klassijuhatajaid on teistest enam Lõuna piirkonnas (vt joonis 87).
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Joonis 86: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele koolis vaimse või füüsilise vägivalla
juhtumitega tegelemisel õpetajana töötatud aja lõikes

Joonis 87: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele koolis vaimse või füüsilise vägivalla
juhtumitega tegelemisel piirkonna lõikes
Joonisel 88 on esitatud klassijuhatajate vastused küsimusele „Kui oluliseks Te peate enda rolli juhtumite
lahendamisel, kus last on koheldud vägivaldselt (kas kaasõpilaste või täiskasvanute poolt)?“ Kokku 96%
peavad seda rolli kas väga või pigem oluliseks; sh pooled väga oluliseks. Mida nooremate klassiastmete
õpetajatega on tegemist, seda tähtsamana enda rolli nähakse. Piirkondade lõikes tähtsustavad seda
kõige vähem Lääne regiooni vastajad. 10-20 aastase tööstaažiga õpetajate grupis ei leidu ühtegi inimest,
kes vastaks, et see roll on pigem mitte oluline või üldse mitte oluline (vt joonis 88).
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Joonis 88: Hinnang enda rolli olulisusele lapse vastu suunatud vägivalla juhtumite lahendamisel

Koolitundides kiusamise teemade käsitlemine
Kõigi klasside klassijuhatajate käest küsiti kolme teema osas, millisel määral on seda nende klassi
õpilastele selle või eelmise õppeaasta jooksul räägitud. 8. ja 12. klasside õpetajatelt uuriti lisaks ka
kohtinguvägivalla teema kajastamise kohta. 2-4% õpetajatest ütles koolikiusamise ja internetikiusamise
teema juures ning 14% ja 19% perevägivalla ning kohtinguvägivalla teemaga seoses, et nad ei oska
öelda, kas nende klassi õpilastele on koolis antud teemadel räägitud. Need vastajad on siinjuures valimist
välja jäetud ning järgnevalt on kajastatud nende õpetajate vastuste jaotused, kes olid teemaga kursis.
Üle 90% klassijuhatajatest märgib, et nende klassi õpilastele on lähiajal räägitud koolikiusamisest ning
internetikiusamisest; seejuures umbes pooled ütlevad, et seda on tehtud põhjalikult. Oluliselt vähem
kajastatud teemaks on perevägivald ning vanemate klasside õpilastele on ka kohtingu- ja
lähisuhtevägivallast vähem räägitud (vt joonis 89).
Kooli- ja internetikiusamisega seotud teemadest on kõige vähem räägitud 12. klasside noortele ning kui
nooremate puhul leidub rohkem ka valdkonna põhjalikku kajastamist, siis 12. klassides pööratakse sellele
eelkõige tähelepanu mõningal määral. Perevägivallast rääkimist on koondnumbrina rohkem olnud 4. ja 8.
klassides, kuid 4. klasside õpetajate puhul on vaid mõne protsendi jagu õpetajaid, kes märgivad, et
teemale lähenemine on olnud põhjalik (vt joonis 90).
Mida kauem koolis töötanud õpetajad, seda rohkem on nende klassis koolikiusamise teemat kajastatud
põhjalikult. Perevägivalla teema kajastamist märgivad kokku kõige enam üle 20 aasta koolis töötanud
õpetajad, kuid põhjalikku käsitlemist kuni 10 aastase staažiga klassijuhatajad (vt joonis 91).
Piirkondade lõikes on tulemused erinevad. Koolikiusamise teema kajastamist märgivad kõige enam
Lääne-Eesti klassijuhatajad, internetikiusamisest rääkimist Lõuna piirkonna õpetajad ning perevägivallast
on kooliõpilasi enam informeeritud Ida-Eestis (vt joonis 92).
Kohtingu- ja lähisuhtevägivalla teemaga seoses vastab 177 12. klasside õpetajat. Alarühmade vastajate
arv jääb alla 30-e Lääne ja Ida piirkonnas ning kuni 10 aastase staažiga õpetajate puhul. Tulemustes
suuri erinevusi ei esine. Klassijuhatajate hulk, kes ütlevad, et lähiajal on kajastatud kohtingu- ja
lähisuhtevägivalla teemat, on kõige kõrgem Ida regioonis.
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Joonis 89: Kiusamise ja vägivallaga seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel
õppeaastal

Joonis 90: Kiusamise ja vägivallaga seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel
õppeaastal juhatava klassi lõikes
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Joonis 91: Kiusamise ja vägivallaga seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel
õppeaastal õpetajana töötatud aja lõikes

Joonis 92: Kiusamise ja vägivallaga seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või eelmisel
õppeaastal piirkonna lõikes
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3.4

Valdkonna kokkuvõte

Laste distsiplineerimine
Riigikantselei tellimusel 2012. aastal teostatud uuringu „Lapse õiguste ja vanemluse monitooring“
kohaselt on alaealiste laste vanemate seas levinumateks lapse distsiplineerimise viisideks käitumise
selgitamine (selle kasutamist mainib 60%), lapse suunamine, mingite privileegide ära keelamine ning
pahandamine (mainib 40% ringis vastajaid). 8% alaealiste laste vanematest kasutab distsiplineerimisel
enam oma lapse nurka seisma panemist, 2-3% tutistamist või vägivallaga ähvardamist ning 1% laksu või
vitsa/rihma andmist (Karu et al 2012.1). Ehk vaimset tüüpi karistamine on tunduvalt enam levinud kui
füüsiline vägivald. (Siinjuures tuleb aga arvestada, et küsiti kolme põhilise kasutatava karistamise viisi
kohta, mistõttu nt füüsilise vägivalla tegelik levimuse tase uuringust ei selgu.) Käesoleva uuringu
tulemused kinnitasid sarnast tendentsi ka täiskasvanud elanikkonna üldistes hinnangutes vägivalla
lubatavuse suhtes, kuid teatud tüüpi vaimset vägivalda peetakse siiski vähem aktsepteeritavaks
kergemast füüsilisest karistusest. Kaheksast küsitud distsiplineerimisviisist pidasid vastajad kõige vähem
lubatuks vitsa või rihma andmist ning 14% vastas siinjuures pigem või täiesti lubatud. Samas
tolereeritakse füüsilise karistamisega ähvardamist vähem kui leebemat füüsilist karistamist – kerget
käega löömist pidasid lubatavaks käitumiseks 24%, tutistamist 30% ning füüsilise karistusega
ähvardamist 14% vastajatest. Kõige aktsepteeritavamaks on lapsega pahandamine või millestki ilma
jätmine ning ka nurka seisma panemist peab enamus lubatuks. Kokkuvõttes on suhtumine leebema
füüsilise karistamise kasutamisse suhteliselt tolerantne. Ka Riigikantselei uuringus selgus, et 38%
lapsevanematest olid pigem või täiesti nõus, et teatud olukordades on laste füüsiline karistamine
mõistetav (Karu et al 2012.1). Mitmeid karistusviise (nagu nurka seisma panemine, tutistamine,
karjumine) peavad aga vastajad, kellel endal on lapsi, ülejäänutega võrreldes vähem lubatavaks.
Õpilastele esitatud küsimused näitasid, et ka lapsed ise peavad nendele suunatud vaimset vägivalda
lubatavamaks. Ligi kümnendik õpilastest arvab, et isa-ema või täiskasvanud pereliige võib lapse peale
karjuda ning umbes neljandik leiab, et seda kindlasti ei tohi teha. Löömist peab lubatuks 1% vastajatest
ning üle kolmveerandi peab seda käitumiseks, mida kindlasti ei või teha. „Lapse õiguste ja vanemluse
monitooringu“ uuringust saab teada ka laste vastuseid selle kohta, milliseid distsiplineerimise viise kodus
kasutatakse. Küsitletud 4.-12. klasside õpilastest 9% väidab, et täiskasvanud, kellega koos nad elavad,
kasutavad nende distsiplineerimisel vitsa või rihma andmist, 11% märgivad laksu andmist, 13%
tutistamist ning 17% nurka seisma panemist. Valdavalt juhtub seda siiski harva ning mainitud
distsiplineerimisviise tuleb sagedasti ette 1-3% õpilaste sõnul (Karu et al 2012.2).
Vaadeldud alarühmades väärivad tähelepanu järgmised tendentsid:


Riigikantselei uuringus ei tulnud välja selgeid soolisi erinevusi enam kasutatavate karistusviiside osas
(Karu et al 2012), kuid käesolevast uuringust selgus, et enamusi distsiplineerimise meetodeid
aktsepteerivad naised vähem. Suurimaid erinevusi on märgata seoses vitsa andmise, ähvardamise ja
karjumisega. Mehed peavad aga naistest vähem lubatavaks lapse kergemat käega löömist ning
millestki ilma jätmist. Ka õpilaste hulgas ilmneb 6., 8. ja 12. klasside seas täiskasvanutega sarnane
tendents – neiud peavad noormeestega võrreldes oluliselt vähem aktsepteeritavaks nii kodus lapse
peale karjumist kui ka löömist.



Vanusrühmade lõikes ühtset tendentsi ei esinenud, kuid üldiselt võib öelda, et keskeas vastajad
aktsepteerivad vähem tutistamist, karjumist ja nurka seisma panemist ning nooremad peavad pigem
vähem lubatavaks füüsilise karistusega ähvardamist.



Uuringu tulemustele tuginedes võib väita, et täiskasvanud mitte-eestlased peavad nii füüsilist
karistamist kui ka muid toodud distsiplineerimise viise eestlastest vähem aktsepteeritavaks. Erinevus
rahvusrühmade vahel on suurim seoses tutistamisega. Erandiks on kergem löömine käega, mida
eestlased peavad vähem lubatavaks. Rahvuslikud eripärad kajastuvad ka piirkondlikes andmetes ning
hoiakud enamuse distsiplineerimise viiside lubatavuse suhtes on rangemad Ida-Eestis.

Vägivaldsetesse situatsioonidesse sekkumine
Nii nagu liikluse valdkonnas joobes juhtimise puhul, peetakse ka vägivaldsetesse situatsioonidesse vahele
astumist vajalikumaks siis, kui tegemist on endale lähedase inimesega. Näiteks, kui koolis kiusatakse
enda last, on kindlasti sekkujate osakaal palju suurem kui siis, kui ohvriks on lapse sõber (85% vs.
44%). Võrreldes täiskasvanud ohvriga ollakse rohkem valmis midagi ette võtma juhul, kui ohvriks on
laps. Kui naabrite peres koheldakse last vägivaldselt, sekkuks kindlasti 62%; kui naabrite peres mees
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peksab oma naist, peab kindlasti sekkumist vajalikuks 36%. Mees vägivallatsejana on inimeste jaoks
vägivallatsevast naisest suurem ohumärk. Kui naabrite peres oleks naine see, kes peksab meest, peaks
millegi ette võtmist kindlasti vajalikuks 26% vastajatest.
Erinevused alarühmades:


Naiste hoiakud on empaatilisemad ja erinevatesse situatsioonidesse sekkumist rohkem toetavad, kui
meeste hinnangud. Samuti peavad mitmetesse situatsioonidesse vahele astumist (kui mees peksab
naist või naine meest, kui naabrite last koheldakse julmalt) vajalikumaks vanemad vastajad.



Enamuse esitatud vägivalla või väärkohtlemisega seotud situatsioonide osas peavad eestlased mitteeestlastest rohkem enda asjaks midagi ette võtta. See kajastub ka piirkondlikes näitajates ning
väiksema sekkumisvalmidusega hakkab silma Ida prefektuur.

Õpilaste omavaheline kiusamine
Varasemalt on mitmete uuringute raames kaardistatud koolikiusamise esinemist Eesti õpilaste seas.
Antud uuringus küsiti õpilastelt nendepoolseid hinnanguid erinevate suhtlusviiside lubatavusele laste
omavahelistes suhetes, oma klassikaaslastega seotud kiusamise märkamist koolis ning ise vägivaldse
käitumisega kokku puutumist ükskõik millises kontekstis.
Suhtumisi kaardistavad küsimused sõnastati 4. klasside õpilaste jaoks mõnevõrra lihtsamas vormis kui
vanemate puhul. 4. klasside lapsed aktsepteerivad kõige vähem teise õpilase löömisega ähvardamist ning
tüdrukute omavahelist rusikatega löömist (87-88% peavad taolist käitumist selliseks, mida kindlasti teha
ei tohi). Poiste omavahelist löömist ja tüdruku poolt poisi togimist või tutistamist tolereeritakse
mõnevõrra rohkem. Kõige leebemalt suhtutakse teistest erineva lapse mängust välja jätmisesse, mille
osas vastab 55%, et seda kindlasti ei või teha. Samas, 6., 8. ja 12. klasside õpilased peavad välja toodud
käitumisviisidest kõige lubamatumaks teistest erineva õpilase mõnitamist (83% vastab „kindlasti ei või
teha“). Sellele järgneb vägivallaga ähvardamine ning neidude omavaheline löömine ja kaklus.
Noormeeste vahelist löömist peetakse kõige lubatavamaks (47% vastab „kindlasti ei või teha“).
Võrdluseks käesolevale uuringule saab tuua ISRD 2006. aasta uuringu andmed, kus küsiti 7.-9. klasside
noortelt hinnanguid selle kohta, millist käitumist nad vägivallaks peavad. Väga valdav enamus määratles
erinevaid nii vaimse kui füüsilise kiusamise viise vägivallana. Ilmnes, et peksmist, löömist ja kaklust peeti
vägivallaks mõnevõrra enam kui ignoreerimist, togimist, käperdamist ja asjade rikkumist. Poiste vahelist
kaklust peetakse enam vägivallaks võrreldes tüdrukute vahelise kaklemisega (Strömpl jt 2007).
Vaatamata viimatitoodule selgus käesolevas uuringus, et noormeeste vahelist löömist aktsepteerivad
õpilased enam kui sama tegevust tütarlaste puhul.
Internetikiusamise osas leiab kõige suurem osakaal õpilasi, et internetist ei tohi teistest isikutest neile
teadmata piinlikke fotosid või videoid levitada (83% 4., 6., 8. ja 12. klasside õpilastest vastab „kindlasti
ei või teha“). Valdav enamus peab lubamatuks ka teise konto alt tema parooliga sisenemist, teise nime
kasutades e-kirjade ja sõnumite saatmist ning internetis vale ja kuulujuttude levitamist. Leebemalt
suhtutakse kellegi sõimamisse, ähvardamisse ja narrimisse e-kirjade, sõnumite ja posituste teel
(tegevust ei aktsepteeri 63-66%). Kooskõlas püstitatud hüpoteesi ja teiste riikide uuringutega peetakse
üldplaanis internetis toimuvat kiusamist samavõrra mitte aktsepteeritavaks kui verbaalset näost-näkku
kiusamist.
8. ja 12. klasside õpilastelt küsiti lisaks ka noormehe ja neiu vahelises paarissuhtes esineda võiva
vägivalla kohta. Kolmest esitatud väitest peavad noored kõige lubatavamaks seda, et tütarlaps kontrollib
noormehe poolt teistele saadetud e-kirju ja sõnumeid (46% vastab „kindlasti ei või teha“) ning kõige
vähem lubatavaks noormehe poolt neiu armukadeduse hoos löömist (93% ei aktsepteeri seda üldse). Alla
poole ehk 39% 8. ja 12. klasside õpilastest ütlevad, et nad teavad täpselt, kuhu pöörduda enda või
kellegi teise suhtes toime pandud (ükskõik millise) vägivalla juhtumiga.
Varasemate uuringute kohaselt kogeb oluline osa õpilastest Eestis koolikiusamist. Viimases HBSC
uuringus märkis 41% 11-, 13- ja 15-aastastest õpilastest, et on viimase paari kuu jooksul kaasõpilaste
poolt kiusamist kogenud ja 46% oli ise kiusanud (Aasvee ja Minossenko 2011). „Lapse õiguste ja
vanemluse monitooringu“ uuringus ütlesid ligi pooled 4.-12. klasside õpilased, et neid on koolis kiusatud
ning neljandik, et kaaslased on neid koolis löönud. Seejuures 12% 4.-6. klasside, 6% 7.-9. klasside ning
2% 10.-12. klasside õpilastest tõi esile pidevat kiusamist (Karu et al 2012.2).
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Kõrge koolikiusamise kogemise tase tähendab ka suurt hulka õpilasi, kes on taolisi juhtumeid pealt
näinud. Käesoleva uuringu andmetel on enamus vastajatest jooksval õppeaastal märganud verbaalse
kiusamise vorme nagu narrimist või mõnitamist (70%) ning pidevate laimujuttude levitamist (52%), kuid
palju mainitakse ka klassikaaslastega seotud löömist/peksmist (43%). Kolmandik on tähele pannud
kellegi asjade lõhkumist/määrimist või vägivallaga ähvardamist. Suur osa nendest, kes on koolikiusamist
tähele pannud, astusid sellisel juhul situatsioonile vahele ja palusid lõpetada (42%); enam mainitakse ka
klassijuhatajale rääkimist või sõpradega juhtunu arutamist (33-34%). Alla viiendiku ütleb, et ei teinud
üldse midagi. Millegi ette võtmist põhjendatakse kõige enam sellega, et muidu võib keegi viga saada ning
nad soovisid vägivalla lõpetada.
Lisaks uuriti õpilastelt selle kohta, kas nad on ise viimase aasta jooksul mingit vägivalda kogenud. Üle
poole õpilastest (56%) vastas sellele küsimusele jaatavalt. Kõige enam märgiti siinjuures narrimist ja
mõnitamist, kuid oluline osa küsitletutest on kogenud ka asjade ära võtmist (28%) või löömist (26%).
Kõige vähem mainitakse ähvardamist (20%). Väga valdav enamus esitatud käitumisviise kogenutest ehk
kolmveerand on vägivallaga kokku puutunud koolis, 16% kodus ning kolmandik väljapool kooli ja kodu
(nt tänaval või trennis).
Ka küsitletud klassijuhatajate seas oli koolikiusamise juhtumitega kokku puutumise tase kõrge. 89%
õpetajatest märkisid, et selle või eelneva õppeaasta jooksul on mõni õpilane nende poole kellegi
kiusamisega seoses pöördunud. Ka õpetajad mainivad suuremat kokkupuudet vaimse vägivallaga ning
79% klassijuhatajatest oli lähiajal saanud sellekohase kaebuse. Üle poole on kogenud ka juhtumeid, mis
on seotud kellegi asjade lõhkumise või määrimisega (63%) või löömise ja peksmisega koolis (58%).
Enamus nendest õpetajatest on saanud rohkem kui ühe kaebuse. Õpilaste uuringu tulemusi kõrvale
vaadates võib arvata, et kõik kiusamisjuhtumid klassijuhatajateni ei jõua ning klassijuhataja poole
pöördumist mõne juhtumi märkamise korral mainis kolmandik õpilastest. Ligi neljandik (23%)
õpetajatest ütles, et on ise sellel või eelmisel õppeaastal märganud koolis vägivalla tundemärkidega last.
Enam ette võetud tegevusteks, kui õpilane on pöördunud või õpetaja ise vägivalda märganud, on
rääkimine situatsiooniga seotud või seda pealt näinud õpilastega, õpilaste vanematega või kooli
spetsialistiga (psühholoog, sotsiaalpedagoog, tervishoiutöötaja). Üle poole juhtumitega kokku puutunud
klassijuhatajatest (56%) ütlesid, et neil ei ole taoliste situatsioonide lahendamisel takistusi esinenud.
Samas peab ligi kolmandik kõigist klassijuhatajatest koolis olemasolevaid võimalusi vägivalla juhtumite
korral millegi ette võtmiseks pigem või väga halvaks. Enda oskusi peab pigem halvaks neljandik ja
teadmisi halvaks alla viiendiku. Kiusamise ja vägivallaga seotud juhtumite lahendamisel ette tulnud
takistustest tuuakse rohkem esile situatsiooniga seotud õpilaste ning nende vanemate soovimatust asja
lahendamiseks koostööd teha.
Analüüsitud alarühmades saab esile tuua järgnevat:


Varasemad uuringud on näidanud, et nooremad õpilased kogevad kiusamist rohkem (vt Aasvee ja
Minossenko 2011, Strömpl jt 2007). Seda tendentsi kinnitas ka antud uuring. 64-65% 4. ja 6.
klasside lastest, 58% 8. klasside õpilastest ja 35% 12. klasside noortest märkisid, et on eelmisel
aastal vaimset või füüsilist vägivalda kogenud. Noorematest oluliselt vähem 12. klasside õpilasi on
viimasel ajal koolis tähele pannud laimujuttude levitamist, ähvardamist vägivallaga või
löömist/peksmist. 6. ja 8. klasside vastajad on mitmeid kiusamise viise ka 4. klasside lastest rohkem
märganud. 4. klasside lapsed peavad erinevaid vaimse ja füüsilise vägivalla viise nii näost-näkku kui
ka internetis suhtlemisel kõige vähem lubatavaks. Internetikiusamise osas võib kõige leebemat
suhtumist näha 8. klasside noorte puhul. Vanusega väheneb järjest õpilaste osakaal, kes on
veendunud, et noormeeste vaheline löömine ja peksmine ei ole kindlasti lubatud. Koolis
klassikaaslastega seotud kiusamist märgates võtavad 12. klasside noored teistest vähem midagi ette
ning põhjendavad seda enam asjaoluga, et situatsioon ei olnud nii hull, et sekkuda. Ka õpetajate
küsitluses märgivad 12. klasside klassijuhatajad teistest vähem, et nende poole on kiusamise
juhtumitega pöördutud.



Ootuspäraselt ja kooskõlas eelnevate uuringutega on noormehed kiusamist tunda saanud ja pealt
näinud rohkem kui tüdrukud. Erinevus on suurim löömise ja vägivallaga ähvardamise puhul. Näiteks
löömise situatsiooni on viimasel aastal sattunud 31% noormeestest ja 21% neidudest. Tüdrukud
peavad erinevaid kiusamise ja vägivaldsuse viise ka vähem aktsepteeritavaks. Erandiks on
paarissuhtega seotud situatsioon, kus neiud peavad noormeeste vastustega võrreldes lubatavamaks
seda, et tütarlaps poisi poolt teistele saadetud kirju ja sõnumeid loeb.



Koolis on teiste kiusamist pealt näinud rohkem kodus peamiselt vene või muus keeles kõnelevad
õpilased. Nemad on samas ka aktiivsemad situatsiooni sekkumise osas. Löömist ning asjade ära
võtmist on ise aga enam kogenud eesti keele kõnelejad (nt löömise situatsiooni mainib 29% kodus
eesti keelt kõnelevatest ja 18% muukeelsetest vastajatest). See võib olla seotud ajaoluga, et suurem
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osakaal eestlasi märgib vägivalla kogemist kodus. Hoiakute osas eristub
internetikiusamisse – seda aktsepteerivad vähem kodus eesti keelt kõnelevad õpilased.

suhtumine



Oma enda kogemusest kõneledes tunnistavad maal elavad õpilased linnalastest veidi enam, et neid
on viimasel aastal narritud või löödud. Samas on linnalapsed maal elavatest õpilastest koolis rohkem
pealt näinud oma klassikaaslastega seotud löömist ja peksmist. Hoiakute osas tuleb esile, et
linnalapsed aktsepteerivad maal elavatest õpilastest vähem kiusavat käitumist internetis.



Ida prefektuuri õpilased on koolis rohkem pealt näinud teiste löömist/peksmist ning rohkem ka
taolistele situatsioonidele vahele astutud. Antud piirkonna klassijuhatajad on teistest mõnevõrra
rohkem tähele pannud vägivalla tundemärkidega last koolis. Lõuna-Eesti õpilased on aga teistest
rohkem ise vägivalda kogenud ning mainivad situatsiooni esinemise kohana enam kodu. Lõuna
prefektuuri laste ja noorte suhtumine vägivalda on samas vähem aktsepteeriv (seda kõige enam
seoses kiusava käitumisega internetis) ning sealsed õpetajad ütlevad teistest regioonidest rohke, et
koolis on õpilased nende poole pöördunud asjade/raha ära võtmise ning narrimise juhtumitega näostnäkku või internetis.

Koolikiusamisest ja vägivallast rääkimine
Täiskasvanute seas läbi viidud küsitlusest ilmneb, et valdav enamus (86%) 7-17-aastaste laste
vanematest on oma lastega kiusamisest ja vägivallast rääkinud ning enamasti (80%) on seda tehtud
viimase aasta jooksul. Võrreldes eelnevalt kajastatud liiklusteemadega on kiusamisest kindlasti
keerulisem kõneleda, kuid sellegipoolest ei ole vahe kahe teema kajastamise vahel suur. Ohutust
liiklemisest on oma 7-17-aastase lapsega viimasel aastal vestelnud 90% vanematest.
Oluliselt vähem on aga räägitud internetikiusamisest. Teema kajastamist mainib 61% lastevanematest;
sh 56% on seda teinud viimasel aastal. Internetikiusamisest rääkivad enam vanemate laste (11-17aastaste) isad-emad. Arvestades sellega, et EU Kids Online uuringu kohaselt on Eesti lapsed nii interneti
kasutamise taseme kui ka seal ohtudega kokku puutumise määra osas Euroopa riikide esirinnas, on
kindlasti tegemist teemaga, kus lapsevanemate poolne aktiivsus suurendamist vajaks. EU Kids Online
uuringu andmete järgi kasutavad 9-16-aastastest lastest 82% internetti igapäevaselt ning 14% märgib
kübekiusamisega kokku puutumist. Samas 80% nende laste vanematest, keda on internetis kiusatud, ei
olnud sellest teadlikud (Livingstone et al 2012, Kalmus 2011).
Laste enda poolt antud vastustes eelnevalt mainitud erinevus (kiusamisest vs. internetikiusamisest
rääkimise vahel) selliselt ei kajastu – 48% 4., 6., 8. ja 12. klasside õpilastest ütleb, et nende vanemad on
nendega lähiajal vestelnud koolikiusamisest ning 53% mainib, et isa-ema on jutuks võtnud internetis
suhtlemise teema. Samas tuleb arvestada, et laste käest ei küsitud sama sõnastust kasutades nagu
lastevanematelt. Internetiga seotud teemadest on aga vähem kõneldud koolis. Koolikeskkonnas (õpetaja
või mõne külas käinud spetsialisti poolt) koolikiusamise temaatika kajastamist märgib 71% õpilastest
ning internetis suhtlemise valdkonna käsitlemist 56% õpilastest. Enamasti on teema kajastajaks õpetaja,
umbes neljandik mainib aga koolis käinud politseinikku. Kokku on laste sõnul koolikiusamise osas kõige
enam levinud infoallikas õpetaja ning internetis suhtlemise teemal vanemad.
8. ja 12. klasside noortelt küsiti ka selle kohta, kes on neile sellel või eelmisel aastal rääkinud sellest, mis
on vägivald kohtingul ja suhetes. Suur osa õpilastest (42%) ei ole sellest teemast kellegi vahendusel
kuulnud, 25% mainib oma vanemaid ning 27% koolikeskkonda (sh 8% koolis käinud politseinikku).
Seega, antud juhul on kindlasti tegemist valdkonnaga, mis ei leia laia kajastamist.
Klassijuhatajad märgivad erinevate teemade koolitundides käsitlemist õpilastest enam. Üle 90%
õpetajatest mainivad, et nende klassi õpilastele on sellel või eelmisel õppeaastal koolis räägitud
koolikiusamisest ja internetikiusamisest ning umbes pooled ütlevad, et seda on tehtud põhjalikult.
Õpilaste hinnang jääb toodud kahe näitaja (üldse kajastamine vs. põhjalik rääkimine) vahele ning on
kõrgem seoses koolikiusamisest rääkimisega. Ka kohtinguvägivallast on õpetajate sõnul enam räägitud,
kui 8. ja 12. klasside noored seda mainivad. 8. ja 12. klasside õpetajatest 47% ütlevad, et teemat on
lähiajal nende klassis kajastatud ning 15% märgivad seejuures põhjalikku käsitlemist.
Analüüsitud alarühmades saab esile tuua järgmisi erinevusi:


Mida nooremad õpilased, seda suurem osakaal nendest ütleb, et nende vanemad on viimasel ajal
nendega koolikiusamisest ning internetis käitumisest rääkinud. Lastevanemate hulgas mainivad aga
koolikiusamisest rääkimist rohkem 7-10-aastaste laste isad-emad ning internetikiusamise valdkonna
kajastamist 11-17-aastaste laste vanemad. (Siinjuures tuleb arvestada, et täiskasvanute ja õpilaste
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uuringus ei esitatud küsimust otseselt võrreldaval viisil.) Antud teemade koolis käsitlemist mainivad
vähem nii 12. klasside õpilased kui ka nende klasside õpetajad. Internetikiusamist on õpetajate sõnul
kõige enam jutuks võetud 6. ja 8. klassides. Nii õpilaste kui õpetajate sõnul on kohtingul esineda
võiva vägivalla teemat 8. klassidest rohkem kajastatud 12. klassides.


Nii kooli- kui internetikiusamisest on oma lastega rohkem rääkinud naised, 25-34-aastased vanemad
ning eestlased. Kooliõpilaste poolt antud hinnangutes ütlevad neiud noormeestest rohkem, et on
internetis suhtlemisest vestelnud oma isa-emaga. Neiud on ka palju rohkem oma vanematega
kõnelnud kohtinguvägivalla teemadel.



Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate laste grupis on teistega võrreldes oluliselt kõrgem nende
osakaal, kelle sõnul on neile õpetaja kooli- või internetikiusamisest rääkinud. Politseinike poolset
teema kajastamist koolis märgitakse internetikiusamise korral kahes rahvusrühmas ühesugusel
määral ning koolikiusamisest ja kohtinguvägivallast on politseinik aga rohkem rääkinud kodus vene
või muus keeles kõnelevatele õpilastele. Paarissuhtes esineda võivast vägivallast on vene või muu
keele kõnelejad enam vestelnud ka enda vanematega.



Lõuna regioonis on kõige vähem õpilasi, kellega ei ole koolikiusamise, internetikiusamise ja
kohtinguvägivalla teemast mitte keegi rääkinud. Koolis on politseinik käinud tunduvalt rohkem
rääkimas Ida piirkonna õpilastele. Maalapsed on koolikiusamise ja internetikiusamise kohta koolist
rohkem infot saanud kui linnas elavad õpilased.
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4. Varguste ennetamine
4.1

Täiskasvanud elanikkond

Varguste ennetamise valdkonda kaardistati 18-74-aastaste elanike sihtrühmas ning koolides toimunud
küsitlusse antud teemat ei lisatud. Tähelepanu pöörati kahele aspektile: oma vara osas hooletult
käitumine ning oma kooliealiste lastega varguste ennetamisest rääkimine.

Käitumine oma vara suhtes
18-74-aastastelt elanikelt küsiti kuue erineva enda vara hooletusse jätmise situatsiooniga seoses, kas
nad on seda viimase 12 kuu jooksul teinud. Nendest kahe kohta küsiti seejuures vaid vastajatelt, kes
liiguvad peamiselt autoga (kas juhi või kaassõitjana, n=2512). Kõige suurem osakaal inimestest ehk üle
poole on hoidnud oma rahakotti või mobiiltelefoni pükste tagataskus või üleriiete välistaskus. Veidi alla
poole autoga liikuvatest inimestest on oma asju jätnud autost lahkudes autosse nähtavale kohale või
väärtuslikke asju auto laekasse. Teisi tegevusi on teinud alla viiendiku vastajatest (vt joonis 93).

Joonis 93: Viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad
Peaaegu kõigi tegevuste osas (v.a. korteri/maja võtme hoidmine jalamati all vmt) on soo lõikes märgata
suuremat või väiksemat erinevust. Mehed hoiavad naistest tunduvalt enam rahakotti või mobiili pükste
tagataskus või üleriide välistaskus ning asju autost lahkudes nähtaval kohal või väärtuslikke esemeid
auto laekas. Naiste hulgas on aga mõne protsendi võrra rohkem vastajaid, kes on jätnud käe- või õlakotti
avalikus kohas järelvalveta või lasknud uksest sisse mõne ametimehe ilma tema töötõendit nägemata (vt
joonis 94).
Rahakoti/mobiiltelefoni pükste tagataskus või üleriide välistaskus hoidmise, käe- või õlakoti järelvalveta
jätmise ning autos asjade hooletult paigutamise osas esineb tugev tendents, et mida nooremad on
vastajad, seda enam on nad oma asju taolisel viisil hoidnud ning kõige noorema ja kõige vanema
vanusrühma vahe on 2-3 kordne. Ülejäänud kahe väite osas selget tendentsi ei esine (vt joonis 95).
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Joonis 94: Viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad soo lõikes

Joonis 95: Viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad vanuse lõikes
Rahvuste vaheline erinevus puudub vaid ühe väite osas (ametimehe uksest sisse laskmine), ülejäänud
vaadeldud juhtudel on eestlaste hulgas hooletut käitumist rohkem. Piirkondade lõikes on olulisi erinevusi
leida seoses kolme situatsiooniga. Põhja ja Ida regiooni elanikud on Lõuna ja Lääne regiooni vastajatest
vähem oma korteri/maja varuvõtit hooletult hoidnud ning autosse asju nähtavale kohale jätnud. Lisaks
on Ida piirkonna inimesed vähem auto laekasse väärtuslikke esemeid pannud (vt joonis 96-97).
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Joonis 96: Viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad rahvuse lõikes

Joonis 97: Viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad piirkondade
lõikes
Kõrgharitud 25-74-aastaste vastajate seas on mõnevõrra suurem osakaal inimesi, kes on jätnud oma
käe- või õlakotti avalikus kohas järelvalveta, hoidnud mobiiltelefoni või rahakotti üleriiete välistaskus/
pükste tagataskus või lasknud uksest sisse ametimehe ilma tema töötõendit nägemata. Madalaima
haridustasemega vastajate hulgas esineb vähem asjade autosse jätmist (vt joonis 98).
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Joonis 98: 25-74-a viimase 12 kuu jooksul hooletu käitumisega seotud tegevusi teinud vastajad
haridustaseme lõikes

Oma lapsega varguste ennetamisest rääkimine
7-17-aastaste laste vanematest (n=873) 86% on oma antud vanuses lapsega vestelnud sellest, kuidas
kaitsta enda asju võimaliku varguse eest. Sarnane osakaal ehk 84% on rääkinud, kuidas käituda pimedas
üksi liikudes ning sellest vähem ehk 76% on võtnud käsitleda seda, mida ette võtta juhul, kui sinult on
midagi varastatud või sind on rünnatud.
Soo ja piirkonna lõikes siinjuures olulisi erinevusi ei esine. Nooremad lapsevanemad (25-34-aastased) ja
nooremate laste vanemad oma lastega viimasel aastal teistest rohkem rääkinud sellest, kuidas kaitsta
oma asju varguse eest või kuidas käituda, kui midagi on varastatud või sind on rünnatud. Rahvuse lõikes
esineb üks erinevus – eestlased on mitte-eestlastest suuremal määral vestelnud enda asjade kaitsmisest
varguse eest (vt joonis 99-101).
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Joonis 99: Oma 7-17-a lastega teemal „kuidas kaitsta enda asju võimaliku varguse eest“ rääkimine antud
vanuses laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 100: Oma 7-17-a lastega teemal „kuidas käituda pimedas üksi liikudes“ rääkimine antud vanuses
laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 101: Oma 7-17-a lastega teemal „mida ette võtta, kui sinult on midagi varastatud või sind on
rünnatud“ rääkimine antud vanuses laste vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hüpoteesid
Uuringu andmekogumist ettevalmistavas etapis püstitati varguste ennetamise teemaga seoses kaks
hüpoteesi:



Hüpotees: Väiksemate asjade, nagu rahakoti ja telefoni, hoidmisesse suhtutakse hooletumalt kui auto
ja korteri turvalisusega seonduvasse. Hüpotees leidis kinnitust osaliselt. Kõige rohkem esineb tõesti
rahakoti või mobiiltelefoni üleriiete välistaskus hoidmist, kuid ka autosse jätavad sealt lahkudes asju
nähtavale ligi pooled vastajad. Palju vähem ilmneb käe- või õlakoti järelvalveta jätmist või
korter/maja varuvõtme ebaturvalisse kohta hoiule panemist.



Hüpotees: Keskealised inimesed käituvad oma vara suhtes hoolikamalt kui noored inimesed.
Hüpoteesi püstitus tugines Justiitsiministeeriumi poolt 2012. aastal tellitud kuriteoohvrite uuringu
andmetele (AS Emor 2012.2), mille kohaselt tunnevad pärast pimeda saabumist kodukandis ringi
käies ennast kõige ebaturvalisemalt eakad inimesed, kuid vargust või koju sisse murdmist peavad
kõige tõenäolisemaks pigem keskealised. Eeldus oli, et suurem ohu tunnetamine varguste suhtes on
seotud ka selle ennetamisele enama tähelepanu pööramisega käitumises, mis võiks olla tuvastatav
antud uuringus. Antud uuringus aga ilmnes kuuest situatsioonist nelja osas selge ühesuunaline
tendents – mida vanemad vastajad, seda vähem on oma asju hooletusse jäetud.
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4.2

Valdkonna kokkuvõte

2012. aastal Justiitsministeeriumi tellimusel teostatud kuriteo ohvrite uuringu kohaselt ütles 2-4% Eesti
vähemalt 15-aastastest elanikest erinevate varguse situatsioonide kohta, et nad on seda viimase aasta
jooksul kogenud. Enam (4%) mainitakse vargust autost või auto küljest ning isiklike asjade vargust
(käekott, rahakott, rõivad, ehted vmt) (AS Emor 2012.2). Politsei- ja Piirivalveameti uuringu „Elanike
hinnangud politseinike ja piirivalvurite tööle“ 2013. aasta andmetel tunneb 39% 15-74-aastastest
elanikest ennast ohustatuna vargustest autost või kodust ning 32% tunneb ennast ohustatuna
tänavakuritegevusest. Ohutunnetus on kõrgem Põhja ja Ida prefektuuris (Huul ja Oper 2014).
Antud uuringus küsiti täiskasvanud elanikelt kuue erineva enda vara hooletusse jätmise situatsiooniga
seoses, kas nad on seda viimase aasta jooksul teinud ning ilmneb, et enda asjade hooletusse jätmine on
levinud. Kõige rohkem esineb rahakoti või mobiiltelefoni hoidmist pükste tagataskus või üleriide
välistaskus ning seda on teinud 53% vastajatest. Ligi pooled autoga liikujatest on jätnud auto laekasse
väärtuslikke asju või auto istmele asju nähtavale kohale. Vähem juhtub käe- või õlakoti avalikus kohas
järelvalveta jätmist ning kodu varuvõtme jalamati all, postkastis vmt kohas hoidmist (13% ja 16%).
Üle kolmveerandi (78%) 7-17-aastaste laste vanematest on viimasel aastal oma antud vanuses lastega
vestelnud sellest, kuidas kaitsta ennast varguse eest ning kuidas käituda pimedas üksi ringi liikudes.
Veidi vähem arutatakse lastega seda, mida varguse või rünnaku toimumise korral ette võtta (68%).
Alarühmades võib esile tuua järgmist:


Väga suur käitumisharjumuste erinevus tuleb esile vanusrühmades ning mida nooremad vastajad,
seda hooletumalt nad oma asjade hoidmisesse suhtuvad. See näitab teada tendentsi, et omadused
nagu ettevaatlikus, korralikkus või kohusetundlikkus tulevad tugevamalt esile keskealiste ja
vanemate inimeste puhul. Lisaks vajavad enam tähelepanu mehed ja eestlased, kelle käitumine on
hooletum. Rahvuste vahelised erinevused kajastuvad ka piirkondlikes andmetes ning oma asjadesse
suhtuvad kõige tähelepanelikumalt Ida prefektuuri vastajad.



Varguste ja pimedas ringi liikumise teemadel räägivad oma lastega mõnevõrra rohkem nooremad
inimesed ning väiksemate laste (7-10-aastaste) vanemad.
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5. Sõltuvusainetega seotud ennetus
5.1

Täiskasvanud elanikkond

Täiskasvanud elanikkonnas kaardistati sõltuvusainetega seoses järgnevaid teemasid: kokkupuude
narkootikumidega ja milliseid ained on tarvitatud, narkootiliste ainete kättesaadavus ning hinnang
tarvitamise ohtlikkusele, hinnang vanusele, millest alates võiks tubakatooteid ja alkoholi tarvitada. Lisaks
uuriti lastevanematelt, kas nad on oma lastega rääkinud erinevate sõltuvusainete tarvitamisega seotud
ohtudest ning pakkunud oma alaealisele lapsele tubakatooteid või alkoholi.

Kokkupuude narkootikumidega
Umbes viiendik Eesti 18-74-aastastest elanikest ütleb, et on oma elu jooksul narkootilisi aineid
tarvitanud, s.h 8% korduvalt. See näitaja on meeste seas kolm korda kõrgem kui naiste puhul. Mida
nooremad vastajad, seda enam on nende hulgas narkootilisi aineid tarvitanud inimesi ning 18-24aastaste ja 25-34-aastaste grupis jääb narkootikume tarvitanute osakaal 40% ringi. Võrreldes muude
rahvuste esindajatega on eestlaste seas 5% enam narkootiliste ainetega kokku puutunud inimesi.
Piirkondades on antud näitaja kõige kõrgem Põhja-Eesti puhul. Haridustasemete lõikes suuri erinevusi ei
esine – keskeri- või kutseharidusega inimeste seas on kesk- ja kõrgharidusega vastajatest vähem
korduvalt narkootikume tarvitanud vastajaid (vt joonis 102-103).

Joonis 102: Elu jooksul narkootikume tarvitanud vastajad sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 103: 25-74-aastastest elu jooksul narkootikume tarvitanud vastajad haridustaseme lõikes
Narkootikume tarvitanutest kõige suurem osakaal ehk üle poole on seda viimati teinud üle 5 aasta tagasi
ning 40% on tarvitanud viimase 5 aasta jooksul, s.h. veidi üle kümnendiku viimasel aastal. Kui laiendada
tulemust kogu elanikkonnale, siis viimase viie aasta jooksul on Eesti 18-74-aastastest elanikest
narkootikume tarvitanud kokku 8%, s.h. 2% viimase 12 kuu jooksul.
Mida nooremad vastajad, seda vähem aega on möödas viimasest narkootikumide manustamisest. 18-24aastaste seas on kogu elanikkonda vaadates viimase aasta jooksul narkootiliste ainetega kokku puutunud
üle kümnendiku ning viimase viie aasta jooksul veidi enam kui kolmandik. Juba järgmises vanusrühmas
on see näitaja kordades madalam. Alates 55. eluaastast on pea kõik narkootikume tarvitanud seda
viimati teinud üle viie aasta tagasi. Meeste ja eestlaste hulgas ning Lõuna regioonis on mõnevõrra enam
viimase viie aasta jooksul narkootikume manustanud vastajaid. Haridustasemete lõikes erineb veidi
madalama näitajaga keskeri- või kutseharidusega inimeste grupp (vt joonis 104-106).

Joonis 104: Viimase 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 105: Viimase 5 aasta jooksul narkootikume tarvitanud sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 106: Viimasest narkootikumide tarvitamisest möödunud aeg 25-74-aastaste seas haridustaseme
lõikes

Domineerivalt kõige enam on 18-74-aastased elanikud kokku puutunud kanepiga ning seda on tarvitanud
alla viiendiku elanikkonnast. Järgneb amfetamiin, ecstasy, kokaiin ja hallutsinogeensed seened (vt tabel
17). 5% tarvitanutest kas ei osanud öelda või keeldus antud küsimusele vastamast.
Kanepiga on kõige enam kokku puutunud 18-24- ja 25-34-aastased. Teistes sotsiaal-demograafilistes
lõigetes kanepi osas olulisi erinevusi ei esine. Erinevate ainetega kokkupuude narkootikume tarvitanute
seas (n=641) sotsiaal-demograafilistes lõigetes on näidatud tabelis 18. Tabelit tõlgendades tuleb
arvestada, et vastajate arvud alagruppides on väikesed.
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Tabel 17: Erinevaid narkootikume tarvitanud vastajad (%)
Narkootikume
tarvitanutest
87,0

Kogu
valimist
16,3

Amfetamiin

8,1

1,5

Ecstasy

5,9

1,1

Kokaiin

4,1

0,8

Nn. maagilised seened

2,4

0,4

Rahustid või uinutid ilma arsti korralduseta

1,7

0,3

Heroiin

0,9

0,2

GHB, GBL ehk korgijook

0,7

0,1

Metamfetamiin

0,6

0,1

Fentanüül

0,3

0,1

Muu

3,4

0,6

Aine
Kanep

Kanep

Amfetamiin

Ecstasy

Kokaiin

Maagilised
seened

Rahustid,
uinutid

Heroiin

GHB, GBL

Metamfetamiin

Fentanüül

Muu

Tabel 18: Erinevaid narkootikume tarvitanud narkootikumidega kokku puutunute seas sotsiaaldemograafilistes lõigetes (%)

mees

87,7

7,5

6,0

3,8

3,0

2,3

1,3

0,9

0,8

0,4

4,3

naine

85,3

9,6

5,8

4,9

0,9

eestlane

87,6

7,5

5,8

4,5

3,2

muu rahvus

85,3

9,9

6,3

2,7

Põhja

85,0

7,5

4,8

5,5

Ida

85,8

6,1

6,1

1,4

Lõuna

88,7

13,7

11,1

Lääne

93,5

3,5

2,2

18-24

96,4

5,4

4,2

25-34

89,2

9,9

5,3

35-44

75,5

11,9

45 ja vanemad

77,9

2,3

Tunnus

SUGU
0,2

0,9

RAHVUS
1,5

0,4

0,7

0,3

3,3

2,3

2,6

0,7

1,4

1,3

2,2

1,6

0,4

0,4

1,8

3,6

2,7

2,2

2,7

2,6

4,2

4,0

1,1

1,5

0,2

1,1

0,9

1,3

1,2

0,6

1,3

4,4

0,8

5,3

1,1

1,0

0,6

0,5

0,6

11,1

8,4

3,0

4,0

3,2

1,0

1,7

3,8

2,3

1,3

2,1

0,6

3,6

PIIRKOND
2,1
9,4
4,1
1,6

VANUS

HARIDUS, 25-74-AASTASED (n=513)
põhiharidus või
75,2
15,3
5,5
madalam
keskharidus
85,8
9,5
10,1
keskeri- või
79,4
9,0
8,0
kutseharidus
kõrgharidus või
87,1
7,3
2,3
kraad
KOKKU

87,0

8,1

5,9

1,3

0,6

4,4
0,9

0,9

5,8
5,2

1,5

2,1

6,0

2,9

1,8

2,2

0,9

1,8

2,5

1,7

2,8

1,2

0,8

0,8

9,0

0,8

1,9

0,9

4,1

2,4

1,7

0,9

1,8
0,8

4,4
3,1

0,7

0,6

0,3

3,4
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Narkootikumide kättesaadavus
Vastajatel paluti hinnata, kui kättesaadavad on nende jaoks kanepitooted (nagu marihuaana või hašiš),
amfetamiin, ecstasy ning rahustid või uinutid ilma arsti korralduseta. Umbes kolmandik vastajatest ei
oska narkootiliste ainete kättesaadavust hinnata. Ülejäänute poolt antud hinnangutest on näha, et
võrreldes teiste ainetega on kanepi puhul kõige suurem nende osakaal, kes hindavad antud aine
kättesaadavust kergeks – kokku 27% elanikest ütleb, et see on tema jaoks kas küllalt või väga kerge.
Teiste ainete puhul on hinnangud väga sarnased ning küllalt või väga kergelt kättesaadavaks peavad
amfetamiini, ecstasyt ja rahusteid/uinuteid 14-15% elanikest (vt joonis 107).

Joonis 107: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks
Mida nooremad vastajad, seda suurem on nende seas inimeste osakaal, kes peavad kanepi kättesaamist
kergeks ning vähem inimesi, kes peavad seda võimatuks või ei oska hinnangut anda. Ka amfetamiini,
ecstasy ning rahustite/uinutite osas esineb vanuse lõikes sama tendents, mis kanepitoodete puhul – mida
vanemad elanikud, seda suurem on vastuste „võimatu“ ja „ei oska öelda“ osakaal. Kuid kui kanepi puhul
oli 18-24- ja 25-34-aastaste grupis nende hulk, kes pidasid antud ainet soovi korral küllalt või väga
kergesti hangitavaks 40% kandis, siis teiste ainete puhul on taolise hinnangu andnute hulk umbes poole
väiksem ning kontrast vanusrühmade vahel ei ole nii suur (vt joonis 108).
Mehed ning eestlased peavad kanepitooteid naistest ja mitte-eestlastest kergemini kättesaadavaks.
Naiste ja mitte-eestlaste seas on rohkem hinnangut „võimatu“ ning vähem teisi hinnanguid. Mitteeestlaste grupis on ka suurem osakaal inimesi, kes ei oska vastust anda.
Kõigi kolme ülejäänud aine osas (amfetamiin, ecstasy, rahustid/uinutid) on naiste puhul meestest
oluliselt suurem nende osakaal, kes peavad narkootikumi kätte saamist võimatuks ning meeste seas on
rohkem vastajaid, kes arvavad, et see on küllalt raske või väga kerge. Eestlaste ja muude rahvuste
esindajate võrdluses ilmneb, et mitte-eestlaste seas on rohkem nii vastajaid, kes ütlevad „ei oska öelda“,
kui ka mõnevõrra enam aineid väga kergesti kätte saadavaks hinnanud inimesi. Eestlased valivad jällegi
enam vastust „väga raske“ ja „küllalt raske“ (vt joonis 109-110).
Kanepitoodete osas erineb Põhja regioon oluliselt Ida regioonist ning sealsed elanikud peavad aine kätte
saamist hõlpsamaks (vastates rohkem „küllalt raske“ ja „küllalt kerge“). Teiste narkootikumide osas
piirkondade lõikes suuri ja selgeid erinevusi esile ei tule. Ida regioonis on kõige suurem vastajate
osakaal, kes ei oska hinnangut anda (vt joonis 111).
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Joonis 108: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks vanuse lõikes

Joonis 109: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks soo lõikes
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Joonis 110: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks rahvuse lõikes

Joonis 111: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks piirkondade lõikes
Kõrgharitute hinnangud kanepi saamise võimalustele on veidi kõrgemad võrreldes madalaima
haridustasemega ning keskeri- või kutseharidusega vastajatega. Teiste ainete osas erinevad eelkõige
kõrgharitud kõige madalama haridustasemega vastajatest ning viimaste seas on suurem nende osakaal,
kes peavad antud ainete kättesaamist võimatuks. Rahustite ja uinutite puhul on kõrgharitute seas kõigist
teistes gruppidest enam vastajaid, kes arvavad, et ravimeid saaks soovi korral küllalt raskelt või küllalt
kergelt. Hinnangut „küllalt raskelt“ annavad kõrgharitud teistest enam ka ecstasy puhul (vt joonis 112).
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Joonis 112: 25-74-a hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks
haridustaseme lõikes
Nii kanepi, amfetamiini, ecstasy kui ka rahustite ja uinutite puhul peavad narkootikume tarvitanud
inimesed neid aineid kergemini kättesaadavaks ning vastavad vähem, et nad ei oska öelda. Vahe kahe
võrreldava grupi vahel on kõige väiksem arsti korralduseta rahustite/uinutite soovi korral saamise
küsimuses (vt joonis 113).

Joonis 113: Hinnangud erinevate narkootiliste ainete kättesaadavusele enda jaoks narkootikumide
kasutamise kogemuse järgi

Hinnang narkootikumide kasutamise ohtlikkusele
Narkootikumide ohtlikkuse osas paluti vastajatel hinnata, millisel määral riskib inimene enda
kahjustamisega kas füüsiliselt või mõnel muul viisil, kui ta proovib korra-paar vs. tarvitab vähemalt kord
nädalas kanepit ning ecstasy’t või amfetamiini. Ette arvatavalt hinnatakse kõige ohtlikumaks regulaarset
ecstasy või amfetamiini tarvitamist ning väga valdav enamus ütleb, et tegemist on suure riskiga

102

tegevusega. Sellele järgneb regulaarne kanepi suitsetamine ning korra või paar ecstasy/amfetamiini
proovimine. Kanepi ühe- või kahekordse suitsetamise osas arvab aga veidi üle veerandi vastajatest, et
see on suure riskitasemega tegevus (vt joonis 114).

Joonis 114: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile
Kõigi nelja väite puhul on naiste seas meestest suurem osakaal vastajaid, kes arvavad, et narkootilise
aine kas ühe-kahekordse või regulaarse tarvitamisega kaasneb suur risk. Vanuse lõikes on üldine
tendents see, et kahes nooremas vanusrühmas (18-24- ja 25-34-aastased) tunnetavad inimesed
vanematest vastajatest vähem narkootikumide tarvitamisega kaasnevaid ohte ning valivad vähem
vastust „on suur risk“. Vaid viimase väite puhul, kus palutakse hinnata regulaarset ecstasy või
amfetamiini tarvitamist, taolist erinevust ei esine. Siinjuures on 65-74-a grupis noorematest
vanusrühmadest vähem inimesi, kes märgib suurt riski, kuna suurem osakaal neist vastab „ei oska öelda“
(vt joonis 115-116).
Kanepi igasuguse tarvitamise korral on mitte-eestlaste seas eestlastest rohkem vastajaid, kes peavad
kaasnevat ohtu suureks. Ecstasy või amfetamiini regulaarse tarvitamise puhul hindavad eestlased riski
veidi suuremaks ning ühe-kahekordse tarvitamise osas rahvuse lõikes erinevust ei esine. Nelja piirkonna
osas eristub ühe väite puhul Ida regioon ning seal on rohkem vastajaid, kes leiavad, et kanepi
proovimine korra või paar tähendab suurt riski seoses enda võimaliku kahjustamisega (vt joonis 117118).

Joonis 115: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile soo lõikes
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Joonis 116: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile vanuse lõikes

Joonis 117: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile rahvuse lõikes
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Joonis 118: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile piirkonna lõikes
25-74-aastasteid haridustaseme lõikes vaadates osutub vaid üks erinevus statistiliselt oluliseks. Nimelt
leiavad kõrgharitud sellest madalama haridusega vastajatest enam, et oht, mis kaasneb ecstasy või
amfetamiini tarvitamisega vähemalt kord nädalas, on suur (vt joonis 119).
Ootuspäraselt hindavad need inimesed, kes on elu jooksul narkootikume tarvitanud, sellega kaasnevaid
riske palju väiksemaks. Kõige suurem on erinevus seoses kanepi suitsetamisega korra või paar, kus
narkootikume mitte tarvitanute grupis hindavad seda tegevust väga ohtlikuks kolm korda rohkem
vastajaid. Vaid ecstasy või amfetamiini regulaarse tarvitamise puhul leiab nii narkootikume mitte
tarvitanute kui ka tarvitanute grupis sarnaselt väga valdav enamus, et tegemist on kõrge riskiga (vt
joonis 120).
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Joonis 119: 25-74-a hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile haridustaseme lõikes

Joonis 120: Hinnang erinevate narkootikumide tarvitamise riskile narkootikume tarvitanute ja mitte
tarvitanute seas

Lubatav vanuspiir tubakatoodete ja alkoholi tarvitamiseks
Vastajatelt küsiti, millisest vanusest alates peaks nende arvates olema lubatud sigarettide ja muude
tubatoodete ning alkohoolsete jookide tarvitamine. Kahe sõltuvusaine võrdluses erinevad tulemused
märkimisväärselt. Kui tubakatoodete puhul arvab umbes viiendik 18-74-aastastest elanikest, et see
peaks olema kõigile keelatud, siis alkoholi osas väidab nii kaks korda vähem vastajaid. Samas leiab

106

tubakatoodete puhul kokku 37% ning alkoholi puhul 53% vastajatest, et lubatav vanuspiir peaks olema
18. eluaastast kõrgemal. Kõige rohkem pakutakse sobiva vanuspiirina siinjuures 21. eluaastat.
Praegusest piirangust madalamat vanust pakub 2-3% vastajatest.
Nii tubakatoodete kui ka alkoholi puhul on naiste hulgas meestega võrreldes veidi rohkem vastajaid, kes
pooldaks 18. eluaastast kõrgemat vanusepiirangut ning nende sõltuvusainete kõigile ära keelamist.
Eelkõige tubakatoodete osas ilmneb tendents, et mida vanemad on vastajad, seda rohkem pooldatakse
antud aine kõigile ära keelamist. Alkoholi puhul on erinevused vanusrühmade vahel selles osas
väiksemad ning eelkõige erinevad noorematest 55-64- ja 65-74-aastased vastajad. Lisaks aga esineb
alkoholi puhul 18-24-aastaste grupis vähem inimesi, kes arvavad, et tarvitamist keelav vanuspiir peaks
olema 18. eluaastast kõrgemal.
Rahvuste lõikes pooldavad tubakatoodete ja alkoholi tarvitamise kõigile ära keelamist oluliselt rohkem
mitte-eestlased. Alkoholi puhul on eestlastest suurem ka nende muude rahvuste esindajate osakaal, kes
sooviksid näha 18. eluaastast kõrgemat vanuspiiri. Nelja politsei piirkonda vaadates eristub Ida, kus
leidub suuremas osakaalus inimesi, kes keelaks tubakatoodete ja alkoholi tarvitamise üldse ära. Seoses
tubakatoodetega on aga samas regioonis teistega võrreldes vähem vastajaid, kes pooldavad praeguse
vanusepiiri tõstmist (vt joonis 121-122).
Elu jooksul narkootikume tarvitanud vastajate seas on mõlema sõltuvusaine puhul vähem vastajaid, kes
peavad vajalikuks praeguse vanuspiiri tõstmist või leiavad, et antud ained võiks olla kõigile keelatud.
Antud näitajat on vaadatud ka vastavalt laste olemasolule. Inimesed, kellel on lapsi, pooldavad alkoholi
tarvitamise puhul teistest enam olemasoleva vanuspiiri tõstmist ning tubakatoodete puhul pooldavad nad
rohkem antud aine tarvitamise kõigile ära keelamist (vt joonis 121-122).

Joonis 121: Vanuspiir, millest alates võiks olla lubatud tubakatoodete tarvitamine, sotsiaaldemograafilistes lõigetes
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Joonis 122: Vanuspiir, millest alates võiks olla lubatud alkoholi tarvitamine, sotsiaal-demograafilistes
lõigetes
25-74-aastaseid haridustaseme lõikes vaadates eristub eelkõige kõrgharitute grupp seoses alkoholi
tarvitamisega ning nende puhul leidub madalama haridusega inimestest mõnevõrra vähem vastajaid, kes
pooldavad 21. eluaastast kõrgemat vanuspiiri (vt joonis 123).

Joonis 123: Vanuspiir, millest alates võiks olla lubatud tubakatoodete ja alkoholi tarvitamine
haridustaseme lõikes 25-74-aastaste seas
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Oma lapsega sõltuvusainetest rääkimine
81% 7-17-aastaste laste vanematest (n=873) on oma lastega vestelnud sigarettide ja tubaka ning
alkoholi tarvitamisega seotud ohtudest. Ligi kolmveerand ehk 72% on rääkinud ka narkootikumide (nagu
kanep, ecstasy, amfetamiin) tarvitamisega seotud teemadel. Kõige väiksem on nende vanemate osakaal,
52%, kes on käsitlenud inhalantide (nagu liim, lakk, bensiin) ohtlikkust. Suur enamus nendest
lastevanematest, kes sõltuvusainetest vestelnud on, on seda teinud viimase aasta jooksul (vt joonis
124).

Joonis 124: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas
Kõigi nelja sõltuvusainete grupi puhul leidub naiste hulgas meestega võrreldes suurem osakaal vastajaid,
kes on oma lapsega nendel teemadel vestelnud. Mida nooremad lapsevanemad, seda enam on nad
rääkinud narkootikumide tarvitamisega kaasnevatest ohtudest. Ihalantide puhul on erinevus oluline
nooremate ja kõige vanemate lapsevanemate gruppi omavahel võrreldes ning tubakatoodete ja alkoholi
puhul vanuse lõikes olulisi erinevusi ei esine (vt joonis 125-126).
11-17-aastaste laste vanemad on 7-10-aastaste laste vanematega võrreldes sõltuvusainete ohtlikkuse
teemat enam jutuks võtnud, kuid ka juba kolmveerand väiksemate laste vanematest on tubatoodete ja
alkoholi ohtlikkusest vestelnud. Haridustasemete lõikes osutub statistiliselt oluliseks vaid üks erinevus –
keskeri- või kutseharidusega inimeste grupis on vähem vanemaid, kes on rääkinud alkoholiga seotud
ohtudest (vt joonis 127-128).

Joonis 125: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas soo lõikes
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Joonis 126: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas vanuse lõikes

Joonis 127: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine lastevanemate seas nende
laste vanuse lõikes
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Joonis 128: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas haridustaseme lõikes
Eestlased on muude rahvuste esindajatest mõnevõrra rohkem oma kooliealiste lastega jutuks võtnud
narkootikumide ja inhalantide ohtlikkuse teema. Kuna lastevanemate grupp on väike (n=873), siis
piirkondade lõikes esinevad erinevused ei osutu statistiliselt oluliseks, kuid märgata on suundumust, et
Lääne regioonis on nende vanemate osakaal, kes pole lastega erinevatest sõltuvusainetest rääkinud,
kõige suurem (vt joonis 129-130).

Joonis 129: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas rahvuse lõikes
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Joonis 130: Oma 7-17-a lastega sõltuvusainete ohtlikkuse teemal rääkimine antud vanuses laste
vanemate seas piirkonna lõikes

Oma lapsele tubakatoodete või alkoholi pakkumine
Vähemalt 7-aastase lapse vanematest (n=2542) kümnendik on kunagi oma alaealisele lapsele alkoholi
pakkunud ning paar protsenti on pakkunud sigaretti või muid tubakatooteid. Tubakatooteid pakkunute
osakaal jääb pea kõigis vaadeldud sotsiaal-demograafilistes lõigetes 1-3% vahemikku. Erandiks on mitteeestlased, kelle seas leidub vaid 1 vastaja, kes on alaealisele lapsele tubakatoodet pakkunud ning vaid
2% vastajaid, kes on pakkunud alkoholi (mõlemad osakaalud on eestlastest madalamal tasemel).
Eestlaste puhul on viimane näitaja 14%. Alkoholi on lapsele vähem pakkunud ka Ida piirkonna vastajad
(vt joonis 131).
Sugude vaheline erinevus ei osutu statistiliselt oluliseks. Rohkem on oma lapsele alkohoolset jooki
pakkunud kõrgharitud vastajad, lapsevanemad vanuses 35-44 ja 45-54 eluaastat, 11-17-aastaste laste
vanemad ning inimesed, kes on elu jooksul narkootikume tarvitanud (vt joonis 131).
Seda on rohkem teinud ka need 7-17-a laste vanemad, kes on oma lastega sõltuvusainete ohtlikkusest
juttu teinud. Alkoholist vestelnud vanemate seas on lapsele alkoholi pakkunud 16%, teistest 10%.
Tubakatoodetest vestlemise puhul on need näitajad 15% ja 13%, inhalantidest rääkimisega seoses 18%
ja 11% ning narkootikumide ohtlikkusest teema tõstatamise osas 16% ja 10%.

112

Joonis 131: Oma alaealisele lapsele tubakatoodete või alkoholi pakkumine vähemalt 7-aastaste laste
vanemate seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Hüpoteesid
Andmekogumisele eelnevalt moodustati sõltuvusainete teemaga seotult neli hüpoteesi.



Hüpotees: Täiskasvanud elanikkond on kõige enam tarvitanud kanepit ning rahusteid või uinuteid
ilma arsti korralduseta. Hüpotees lähtus ESPAD uuringu 2011. a andmetest (TÜ ja TAI 2012), mille
kohaselt on kõige suurem osakaal (24%) 15-16-aastastest kooliõpilastest tarvitanud kanepit ning
sellele järgneb rahustite või uinutite tarvitamine ilma arsti korralduseta (8%). Eelduseks võeti, et
täiskasvanud elanikkonnas esineb sama tendents. Hüpotees leidis kinnitust osaliselt. Ka 18-74aastaste elanike grupis oli kõige suurem osakaal (16%) kokku puutunud kanepiga, kuid sellele
järgnes amfetamiin (1,5%) ning ecstasy (1,1%).



Hüpotees: Nooremad inimesed ning mehed on enam narkootikumidega kokku puutunud ning
narkootilisi aineid tarvitanute kontsentratsioon on kõige suurem 20ndates eluaastates elanike hulgas.
Samuti peavad nooremad inimesed ja mehed narkootikumide kättesaadavust paremaks. Püstitatud
hüpotees tugines Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise Uuringu 2012. a andmetel (Tekkel
ja Veideman 2013) ning Justiitsiministeeriumi kuriteoohvrite uuringu 2009. a andmetel, milles on
kajastatud üldist narkootikumide tarvitamist. Hüpotees leidis mõlemas aspektis kinnitust. Vanuse
kasvamisega väheneb tugevalt narkootikume tarvitanute osakaal ning kõige kõrgem on see 18-24- ja
25-34-aastaste seas. Võrreldes naistega on meeste grupis narkootilisi aineid tarvitanute osakaal kolm
korda kõrgem. Mehed peavad ka erinevaid narkootilisi ained paremini kättesaadavaks. Mida
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nooremad vastajad, seda suurem osakaal neist arvab, et narkootilist ainet oleks tal soovi korral kerge
hankida.



Hüpotees: Elu jooksul narkootikume tarvitanud inimesed näevad kanepi, ecstasy või amfetamiini
tarvitamises vähem riski, kui narkootikume mitte proovinud inimesed. Hüpotees püstitati tuginedes
teiste riikide uuringutele, mis on näidanud, et narkootilisi aineid tarvitanud inimesed näevad vähem
narkootikumide kahjustavat mõju ja sellega seotud riske. Seda kinnitas ka 15-16-aastaste Eesti
kooliõppilaste ESPAD uuring (TÜ ja TAI 2012). Hüpotees leidis kinnitust – elu jooksul narkootikume
tarvitanud vastajad pidasid teistega võrreldes väiksema riskiga tegevusteks kanepi või
ecstasy/amfetamiini proovimist paaril korral ning kanepi iganädalase regulaarsusega tarvitamist.
Riski hinnati aga mõlemas grupis ühte moodi kõrgeks ecstasy/amfetamiini regulaarse tarvitamise
korral.



Hüpotees: Oluline osa lapsevanematest on ise oma alaealisele lapsele alkoholi pakkunud. Seda on
teinud rohkem vanemad, kes on oma lapsega sõltuvusainete teemal rääkinud. Hüpotees tugines
antud uuringule eelnevalt AS Emori poolt Siseministeeriumile teostatud 6-14-a laste vanemate
uuringu andmetele, kus 34% küsitletud lapsevanematest pidas vajalikuks ise esimesena oma lapsele
alkoholi pakkumist. Käesolevas uuringus on vähemalt 7-aastaste laste vanematest iga kümnes
kunagi oma alaealisele lapsele ise alkoholi pakkunud ehk antud näitaja ei ole kõrge. Seda on rohkem
teinud vastajad, kes on oma lastega erinevate sõltuvusainete tarvitamisega seotud ohtudest rääkinud
ja selles osas peab hüpotees paika.

5.2

Üldhariduskoolide õpilased

Sõltuvusainete osas uuriti kooliõpilastelt nende kokkupuudete kohta erinevate tubakatoodetega,
alkoholiga, inhalantide ja narkootikumidega. Lisaks küsiti hinnanguid selle kohta, kui lubatud peaks
sõltuvusained olema ja kaardistati, millisel määral õpilased tunnetavad sõltuvusainete tarvitamisega
seotud ohtusid. 8. ja 12. klasside õpilased andsid ka hinnangu oma oskusele käituda olukorras, kus tema
sõber on saanud narkootikumide üledoosi.

Tubakatoodete tarvitamine
Ette arvatavalt, mida vanemate õpilastega on tegemist, seda suurem osakaal neist on tarvitanud mõnda
tubakatoodet. Seda on teinud väga valdav enamus 12. klasside noortest, veidi üle poole 8. klasside
õpilastest, alla kolmandiku 6. klasside õpilastest ja alla kümnendiku 4. klasside lastest. Kõige rohkem on
tõmmatud sigaretti, kuid ka vesipiipu ja e-sigaretti proovinute osakaal on kõrge. Kusjuures 12. klasside
õpilaste hulgas on võrreldes sigarettidega nende hulk, kes on tarvitanud vesipiipu, suurem. Kõige vähem
on tarvitatud huuletubakat või sigarillot/sigarit/piipu (vt joonis 132).
Noormehed on neidudest enam kokku puutunud e-sigarettide, huuletubaka ning sigarillo, sigari või piibu
suitsetamisega; neiud aga mõnevõrra enam vesipiibu tõmbamisega (vt joonis 133). Kui sugude vahelisi
erinevusi vaadata igas klassiastmes, siis selgub, et 4., 6. ja 8. klasside puhul on noormehed mingeid
tubakatooteid kokku rohkem tarvitanud, kuid 12. klassides see erinevus kaob ning tarvitanute osakaal on
noormeeste ja neidude puhul täpselt ühesugune. 4. klassides on poiste ja tüdrukute näitajad 10% ja 4%,
6. klassides 32% ja 25%, 8. klassides 59% ja 52%, 12. klassides mõlemad 84%.
Keelekasutuse lõikes on kõigi erinevate tubakatoodete puhul näha selget trendi, kus kodus peamiselt
eesti keelt kõnelevad vastajad on tubakatooteid muu keele kõnelejatest oluliselt rohkem tarvitanud (vt
joonis 134). Ka igas klassiastmes on kodus eesti keelt rääkivad õpilased teistest rohkem mingi
tubakatootega kokku puutunud. 4. klasside puhul on näitajad vastavalt 8% ja 4%, 6. klassides 37% ja
14%, 8. klassides 64% ja 41%, 12. klassides 87% ja 76%.
Maapiirkondades elavad õpilased on kõigi erinevate tubakatoodetega linnalastest rohkem kokku puutunud
ning seda on näha igas klassiastmes (vt joonis 135). 4. klasside maalastes on tubakat tarvitanud 9% ja
linnas elavatest kooliõpilastest 5%. 6. klassides on need näitajad vastavalt 34% ja 26%, 8. klassides
62% ja 52% ning 12. klassides 89% ja 81%.
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Nelja piirkonna lõikes on kokku tarvitanuid rohkem Lõuna ja Lääne prefektuuri haldusalas ning vähem
Põhja ja Ida regioonis. Sama on tulemus ka sigaretti suitsetanute osas. Vesipiipu ja e-sigaretti on kõigist
teistest piirkondades vähem tarvitanud Ida-Eesti õpilased. Lisaks on Põhja-Eesti näitajad siinjuures
madalamad Lõuna ja Lääne regioonist (vt joonis 136).

Joonis 132: Erinevaid tubakatooteid tarvitanud klassiastmete lõikes.

Joonis 133: Erinevaid tubakatooteid tarvitanud soo lõikes
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Joonis 134: Erinevaid tubakatooteid tarvitanud koduse keele lõikes

Joonis 135: Erinevaid tubakatooteid tarvitanud asulatüübi lõikes

Joonis 136: Erinevaid tubakatooteid tarvitanud piirkonna lõikes
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4., 6. ja 8. klasside õpilaste alkoholi tarvitamine
Kolme klassiastme õpilastelt (n=2975) uuriti teemasid seoses alkoholi tarvitamisega. Kokku ligi pooled
nendest ütlevad, et on elu jooksul alkoholi joonud; nendest enamus on seda teinud ühe korra. Alkoholi
korduvaid tarvitajaid on nooremate klassidega võrreldes väga palju enam 8. klassides, aga ka 6.
klassides rohkem kui 4. klassides. Ühel korral tarvitanute osakaal on 6. ja 8. klassides ühesugune (vt
joonis 137).
Noormeeste hulgas on neidudega võrreldes suurem vastajate osakaal, kes on alkoholi tarvitanud ühe
korra. Korduva tarvitamise osas erinevust ei esine. Kahes nooremas klassiastmes on kokkuvõttes
noormeeste puhul alkoholi joonute hulk suurem. 4. klasside näitajad on vastavalt 29% ja 16%, 6.
klassides 53% ja 43% ning 8. klassides 71% ja 69%.
Kodus põhikeelena eesti keelt rääkivad õpilased on teistest rohkem alkoholi tarvitanud nii üks kord kui ka
korduvalt. Eesti keele kõnelejate suurem alkoholiga kokkupuude tuleb esile kõigis kolmes klassiastmes.
4. klassides on eestikeelsete laste näitaja 29% ning kodus peamiselt vene või muu keelt rääkivate
õpilaste näitaja 10%. 6. klassides on vastavad protsendid 60% ja 26% ning 8. klassides 81% ja 52%.
Maal elavad õpilased on linnaelanikest rohkem alkoholi joonud ja seda nii üks kord kui ka korduvalt. Maaja linnalaste protsendid 4. klassides on 26% ja 21%, 6. klassides 55% ja 44% ning 8. klassides 79% ja
64%.
Ida ja Põhja piirkonna õpilased on Lõuna regiooni vastajatest vähem alkoholiga kokku puutunud. Põhja
piirkonna näitaja on lisaks oluliselt madalam ka Lääne-Eesti näitajast. Ühekordse alkoholi joomise osas
on Lõuna piirkonna näitaja kõigist teistest kõrgem, korduva tarvitamise korral on aga erinevus oluline
Põhja- ja Lääne-Eestit omavahel võrreldes (vt joonis 137).

Joonis 137: Alkoholi tarvitamine 4., 6. ja 8. klasside õpilaste hulgas sotsiaal-demograafilistes lõigetes
4. klasside alkoholiga kokku puutunud vastajatelt küsiti, kust nad viimati alkohoolset jooki said. Vastati
järgmist: 61% ema või isa andis, 4% tuttav või sõber andis tasuta, 2% ostis ise poest, 1% võõras
inimene andis tasuta. Lisaks märgib 32% mõnda muud vastuste nimekirjas toomata viisi. "Muu"
maininutest neljandik märgib, et alkoholi andis mõni sugulane nagu onu või tädi, vanaisa, vend või õde.
Lisaks mainitakse rohkem kogemata alkoholi proovimist; nt klaaside sassi ajamise käigus.
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Alkoholi tarvitamisega seoses vastasid 4., 6. ja 8. klasside õpilased ka küsimusele „Kui kaaslased on Sulle
pakkunud alkoholi, kas Sa oled seda joonud?“. Kaks kolmandikku nendest ütleb, et kaaslased ei ole
kunagi alkoholi pakkunud ning nende osakaal on suurem nooremates klassides. Alla viiendiku märgib, et
nad ei ole siis alkoholi vastu võtnud ning nende hulk on suurem 8. klassides. 4% vastab, et on sellisel
juhul alkoholi vastu võtnud ja seda joonud ning ka taoliselt vastanute osakaal on kõige vanemates
klassides noorematest kõrgem. Umbes kümnendik ütleb, et on vahel kaaslaste poolt pakutud alkoholi
joonud ja vahel mitte. Taoliselt vastanuid 4. klassides ei leidu ning 8. klassides on neid veerandi jagu.
Joomist on teeselnud paar protsenti õpilastest (vt joonis 138).
Kui vaadata antud küsimuse vastuseid vaid nende õpilaste hulgas, kellele kaaslased on alkoholi
pakkunud, siis nendest 49% ei ole sellisel juhul alkoholi vastu võtnud, 11% on siis joonud, 33% on vahel
joonud ja vahel mitte ning 7% on teeselnud joomist.
Sugude lõikes antud küsimuse puhul erinevusi ei esine. Kodus vene või muud keelt kõnelevad õpilased
ning maalapsed märgivad rohkem, et kaaslased ei ole neile alkoholi pakkunud ning eesti keele kõnelejad
ja linnas elavad õpilased valivad enam teisi vastuseid. Piirkondade lõikes on Lõuna-Eestis väikseim hulk
vastajaid, kellele kaaslased ei ole alkoholi pakkunud ning kõige suurem on see osakaal Põhja piirkonnas
(erinevus on oluline võrreldes Lõuna ja Läänega). Lõuna regioonis on kolme teise piirkonnaga võrreldes
suurem hulk õpilasi, kes ütlevad, et nad ei ole alkoholi vastu võtnud, kui kaaslased seda pakkunud on.
Põhja-Eestis on väikseim hulk vastajaid, kes valivad vastuse „olen siis vahel joonud ja vahel mitte“
(erinevus on oluline võrreldes Lõuna ja Lääne piirkonnaga) (vt joonis 138).

Joonis 138: Käitumine juhul, kui kaaslased on pakkunud alkoholi 4., 6. ja 8. klasside õpilaste seas
sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonisel 139 on võrreldud õpilaste poolt antud vastuseid vastavalt sellele, kas nad on elu jooksul alkoholi
joonud või mitte. Alkoholi mitte tarvitanute puhul ei ole valdavale enamusele kaaslased seda ka
pakkunud. Lisaks on pakkumist olnud vähem nende puhul, kes on alkoholi joonud ühe korra elus (siiski
aga rohkem võrreldes mitte kordagi tarvitanutega). Alkoholi korduvalt tarvitanutest enamus valib aga
muid vastuseid – pooled ütlevad, et on kaaslaste poolt pakutud alkoholi vahel joonud ja vahel mitte ning
viiendik, et on sellisel juhul alkohoolse joogi vastu võtnud ja joonud. Võrreldes alkoholi mitte joonute või
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seda üks kord teinutega, on korduvate tarvitajate hulgas mitu korda väiksem vastajate osakaal, kes
ütlevad, et on kaaslaste poolt pakutavast joogist keeldunud.

Joonis 139: Käitumine juhul, kui kaaslased on pakkunud alkoholi 4., 6. ja 8. klasside õpilaste seas
vastavalt alkoholi joomisele elu jooksul

6., 8. ja 12. klasside õpilaste narkootikumide tarvitamine
Kokku 16% 6., 8. ja 12. klasside õpilastest on oma elu jooksul narkootilisi aineid tarvitanud; enamik neist
ühel korral. Vanusega tarvitanute osakaal kasvab ning 12. klassides on see neli korda kõrgem kui 8.
klassides. 6. klasside õpilastest on antud ainetega kokku puutunud 1% ning nendest 3 vastajat märgib
narkootikumide korduvat tarvitamist.
Soo ja piirkonna lõikes tarvitanute osakaalud oluliselt ei erine. Kodus peamiselt eesti keelt kõnelevad
õpilased märgivad teistest rohkem nii ühekordset kui ka korduvat kokkupuudet narkootiliste ainetega.
Maal elavad õpilased on linnalastest enam narkootikume ühel korral kasutanud (vt joonis 140).
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Joonis 140: Narkootikumide tarvitamine 6., 8. ja 12. klasside õpilaste seas sotsiaal-demograafilistes
lõigetes
Narkootikume tarvitanud lastelt ja noortelt (n=433) uuriti selle kohta, milliseid aineid nad kasutanud on.
Pea-aegu kõik märgivad seejuures kanepitooteid ja kümnendik seeni või uusi aineid nagu Spice, PMMA,
mCCP, BZP vmt. 5-6% on tarvitanud rahusteid/uinuteid, amfetamiini, ecstasy’t või kokaiini. Ülejäänud
ainete puhul on seda märkinute osakaal alla viie protsendi. Vastust „muu“ valib 14 inimest. Seejuures
täpsustakse nt järgmist: LSD (n=3), Tramazol, poppy, TMT, isiklikud segud, mingi roheline komm.
Kuna 6. klassides on narkootikume tarvitanud lapsi 11, on nad järgnevas tabelis pandud kokku 8.
klasside vastajatega. Kanepit tarvitanuid on rohkem vanemate õpilaste ja eesti keele kõnelejate seas.
Uusi aineid mainivad rohkem noormehed, kodus peamiselt eesti keelt kõnevalevad noored ja Lääne
piirkonna vastajad (erinevus on oluline võrreldes Ida- ja Lõuna-Eestiga). Seeni on neidudest enam
tarvitanud noormehed. Rahusteid või uinuteid ilma arsti korralduseta märgivad rohkem nooremad
vastajad ning noormehed ning Põhja regiooni näitaja on siinjuures kõrgem võrreldes Ida piirkonnaga.
Amfetamiini mainivad teistest rohkem õpilased, kes räägivad kodus peamiselt vene või muud keelt,
ecstasy’t noormehed. Korgijooki on tarvitanud suurem osakaal noormehi ja maapiirkonnas elavaid
vastajaid. Ka heroiini ja fentanüüliga on noormehed tütarlastest enam kokku puutunud. Heroiini
tarvitamist on toimunud rohkem ka vanemate õpilaste ning maalt pärit vastajate puhul (vt tabel 20).
Tabelis 21 on esitatud erinevaid aineid tarvitanute osakaal võrdlevalt ka kogu valimist.
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Rahustid,
uinutid arsti
korralduseta

Amfetamiin

Ecstasy

Kokaiin

GHB/GBL ehk
korgijook

Metamfetamiin

Heroiin

Fentanüül

Muu

9,8

18,5

8,9

4,6

7,7

7,1

4,2

4,7

3,6

6,6

97,3

10,4

9,5

2,5

4,4

5,6

4,6

3,0

2,2

0,9

0,9

2,3

noormees

96,3

14,4

13,5

6,0

6,5

8,1

7,0

6,0

4,5

3,6

3,0

2,6

neiu

93,6

5,3

5,5

6,8

4,4

2,5

3,6

1,8

0,9

0,1

0,1

4,1

eesti

96,5

11,6

9,3

5,3

4,4

4,7

4,8

4,7

3,1

2,0

1,7

2,3

muu keel

88,8

3,4

11,1

11,0

9,9

8,3

6,8

1,2

1,3

0,2

1,3

7,6

Põhja

95,4

11,5

11,9

2,9

4,1

4,0

5,1

1,3

2,5

0,8

0,8

5,2

Ida

93,2

3,8

5,0

12,2

6,2

4,5

1,4

1,0

2,5

1,4

1,4

4,1

Lõuna

96,4

5,6

8,4

7,4

5,5

5,6

8,0

10,3

3,4

3,7

2,7

1,1

Lääne

94,0

17,9

10,1

7,2

7,6

8,5

5,3

3,1

2,5

1,8

1,8

1,9

linn

94,5

9,0

10,9

6,8

4,9

5,0

3,9

1,1

0,8

0,2

0,6

4,5

maa

95,7

11,4

8,0

5,9

6,3

6,0

6,8

7,8

5,2

3,5

2,9

1,8

95,0

9,9

9,6

6,4

5,5

5,4

5,3

4,0

2,7

1,9

1,6

3,3

Klass
Sugu
Kodune
keel
Piirkond
Asulatüüp

6. ja 8.
klass
12. klass

KOKKU

(Spice, PMMA,
mCPP, BZP)

8,5

Tunnus

Uued ained

87,8

Kanep

Maagilised
seened

Tabel 20: Narkootikumidega kokku puutunud 6., 8. ja 12. klasside õpilaste poolt tarvitatud narkootikumid
sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Tabel 21: 6., 8. ja 12. kl õpilaste poolt tarvitatud ained narkootikume tarvitanutest ja kogu valimist
6. ja 8. klass
Aine
Kanep

12. klass

KOKKU

tarvitanutest kõigist tarvitanutest kõigist tarvitanutest kõigist

87,8

4,8

97,3

37,8

95,0

15,0

Uued ained (Spice, PMMA, BZP jm)

8,5

0,5

10,4

4,0

9,9

1,6

Maagilised seened

9,8

0,5

9,5

3,7

9,6

1,5

18,5

1,0

2,5

1,0

6,4

1,0

Amfetamiin

8,9

0,5

4,4

1,7

5,5

0,9

Ecstasy

4,6

0,3

5,6

2,2

5,4

0,8

Kokaiin

7,7

0,4

4,6

1,8

5,3

0,8

GHB/GBL ehk korgijook

7,1

0,4

3,0

1,2

4,0

0,6
0,4

Rahustid, uinutid arsti korralduseta

Metamfetamiin

4,2

0,2

2,2

0,9

2,7

Heroiin

4,7

0,3

0,9

0,4

1,9

0,3

Fentanüül

3,6

0,2

0,9

0,4

1,6

0,2

Midagi muud

6,6

0,4

2,3

0,9

3,3

0,5
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Narkootikume tarvitanutelt (n=433) küsiti lisaks ka selle kohta, kuidas nad viimasel korral narkootilist
ainet said. Pooled mainivad, et said seda tuttava või sõbra käest tasuta ning üle viiendiku vastab, et
tuttav või sõber müüs. Võõra inimese poolset müümist või andmist märgitakse vähem. Muu
vastusevariandina lisatakse valdavalt tuttavate või sõbra poolset proovida andmist (täpsustamata kas
tasu eest või tasuta) ning paaril juhul ka Hollandist ostmist.
Sotsiaal-demograafilistes lõigetes esineb erinevusi seoses soo ja kodus peamiselt kõneldava keelega.
Noormehed mainivad rohkem, et võõras inimene müüs neile narkootilist ainet ning neiud, et tuttav andis
tasuta. Võõra poolset aine müümist märgivad rohkem ka kodus vene või muud keelt kõnelevad õpilased
ning sõbra või tuttava poolset tasuta andmist eesti keelt rääkivad noored (vt joonis 141). Ülejäänud
erinevused ei osutu narkootikume tarvitanud vastajate grupi väiksuse tõttu statistiliselt oluliseks.

Joonis 141: Viimasel korral narkootikumide saamise viis narkootikume tarvitanud 6., 8. ja 12. klasside
õpilaste seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

6., 8. ja 12. klasside õpilaste hinnangud sõltuvusainete tarvitamise lubatavusele
Õpilastelt küsiti nende arvamust selle kohta, kui keelatud või lubatud peaks olema tubakatoodete,
lahjema ja kangema alkoholi ning kanepi tarvitamine alaealistele ning kanepi tarvitamine
täiskasvanutele. Hinnanguid paluti anda 10-pallisel skaalal, kus 1 tähendas hinnangut „võiks olla täiesti
lubatud“ ning 10 „võiks olla rangelt keelatud“. Kõige rangemalt suhtuvad õpilased kanepi ja kange
alkoholi tarbimise lubatavusse alla 18-aastastele isikutele. Sellele järgnevad tubakatooted. Leebemalt
ollakse meelestatud
seoses lahjemate alkohoolsete jookide lubatavusega alaealistele ning kanepi
tarvitamisega täiskasvanute poolt (vt joonis 142).
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Joonis 142: Sõltuvusainete lubatavuse osas 10-pallisel skaalal vastuse 9 või 10 valinud 6., 8. ja 12.
klasside õpilased
Tabelis 23 on esitatud 10-pallise skaala keskmised sotsiaal-demograafilistes lõigetes. Mida nooremad
õpilased, seda rangemad on nende arvamused sõltuvusainete lubatavuse suhtes; v.a. kange alkoholi
lubatavus alaealistele, mille osas on 6. ja 12. klasside keskmine hinnang kõrgem 8. klasside tulemusest.
Tütarlaste keskmised hinnangud on kõikide väidete osas noormeestest kõrgemad ning muukeelsed
õpilased peavad kodus peamiselt eesti keelt kõnelevatest vastajatest vajalikumaks pea kõigi mainitud
ainete keelamist, v.a. kanep alaealistele, kus hinnangud on kahes keelegrupis ühesugusel tasemel.
Linnalapsed suhtuvad maal elavatest õpilastest rangemalt nii kange kui lahja alkoholi lubatavusse
alaealistele. Nelja piirkonna lõikes on lahja alkoholi lubatavuse osas kõige tolerantsem hoiak Lääne
regioonis ning kõige rangem hoiak Ida-Eestis. Ka kanepi tarvitamist täiskasvanute poolt peavad Lääne
piirkonna õpilased lubatavamaks (erinevus on oluline võrreldes Ida ja Lõuna prefektuuriga). Ida piirkonna
näitaja on siinjuures kõige kõrgem ja erineb oluliselt lisaks Läänele ka Põhja prefektuurist.
Tabelis 22 esitatud tulemuste põhjal on näha, et sõltuvusainete lubatavuse osas on sallivamad hoiakud
nendel õpilastel, kes on ka ise sõltuvusaineid tarvitanud. Alkoholi ja narkootikumide osas saab seejuures
eristada ühel korral ja korduvalt antud ainet kasutanud noored ning ilmneb, et korduvad tarvitajad on ka
ühekordsetest proovijatest tolerantsema suhtumisega.

Tabel 22: Sõltuvusainete lubatavuse keskmised hinnangud 10-pallisel skaalal 6., 8. ja 12. klasside
õpilaste seas vastavalt sõltuvusainete tarvitamisele
Tubakatooted
Väide

Alkohol

Narkootilised ained

on
ei ole
tarvitanud tarvitanud
ei ole
tarvitanud tarvitanud
ei ole
tarvitanud tarvitanud ühe korra korduvalt tarvitanud ühe korra korduvalt tarvitanud

Kanep alla 18 a

8,8

9,6

9,3

8,0

9,6

8,4

7,2

9,4

Kange alkohol alla 18 a

8,7

9,4

9,1

7,3

9,5

8,3

8,1

9,2

Tubakatooted alla 18 a

8,1

9,2

8,6

6,8

9,3

7,7

7,2

8,8

Lahjem alkohol alla 18 a

6,8

8,4

7,6

5,0

8,8

6,1

5,7

7,8

Kanep täiskasvanute
puhul

6,1

7,8

7,4

5,7

7,9

4,9

2,9

7,4
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Kanep alla
18 a

Kange
alkohol alla
18 a

Tubakatooted
alla 18 a

Lahjem
alkohol alla
18 a

Kanep
täiskasvanut
e puhul

Tabel 23: Sõltuvusainete lubatavuse keskmised hinnangud 10-pallisel skaalal 6., 8. ja 12. klasside
õpilaste seas sotsiaal-demograafilistes lõigetes

6. klass
8. klass

9,5

9,3

8,9

8,2

7,7

8,8

8,5

8,1

7,0

6,8

12. klass

9,1

9,2

8,6

7,3

6,0

noormees

8,8

8,8

8,4

7,3

6,4

neiu

9,4

9,2

8,7

7,7

7,3

eesti

9,1

8,9

8,4

7,2

6,7

muu keel

9,2

9,2

8,8

8,2

7,2

Põhja

9,1

9,1

8,6

7,6

6,8

Ida

9,2

9,0

8,6

8,0

7,3

Lõuna

9,2

9,1

8,7

7,5

7,0

Lääne

9,1

8,8

8,4

7,0

6,5

linn

9,2

9,1

8,6

7,7

7,0

maa

9,0

8,8

8,5

7,3

6,8

9,1

9,0

8,6

7,5

6,9

Asulatüüp

Piirkond

Kodune
keel

Sugu

Klass

Tunnus

KOKKU

6., 8. ja 12. klasside õpilaste hinnangud erinevatele sõltuvusainetega seotud väidetele
Kolmandik õpilastest nõustuvad väitega, et alkoholi joovad noored on koolikaaslaste hulgas populaarsed.
Väitega nõustujaid on rohkem vanemate, maal elavate ning kodus peamiselt eesti keelt kõnelevata
vastajate seas. Piirkondade lõikes arvavad Lääne- ja Lõuna-Eesti õpilased Põhja- ja Ida-Eesti noortest
enam, et alkoholi joomine tõstab kaaslaste hulgas populaarsust (vt joonis 143).
Joonisel 144 on näidatud õpilaste valmisolek võtta vastu kanepit, kui sõber seda õhtul väljas olles
pakkuma peaks. 15% on täiesti või pigem nõus sellega, et ta võtaks sellisel juhul narkootilise aine vastu
ning kaks kolmandikku ei nõustuks sellega üldse. Kokku 85% vastab pigem või üldse ei oleks nõus. Mida
nooremad õpilased, seda vähem nad nõustuksid kanepit vastu võtma. Noormeestega võrreldes
nõustuksid vähem neiud. Muudes sotsiaal-demograafilistes lõigetes olulisi erinevusi ei esine.
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Joonis 143: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „alkoholi joovad noored on koolikaaslaste
hulgas populaarsed“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 144: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „kui sõber mulle õhtul väljas olles kanepit
annaks, võtaksin selle vastu“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Kõige suurem osakaal õpilasi on nõus sellega, et narkootikumid võivad inimese käitumist muuta ette
teadmata suunas ning alkoholi tarvitades võib sattuda olukorda, mida pärast kaine peaga kahetsetakse.
Vähem õpilasi on täiesti nõus sellega, et alkoholi tarvitamine võib mõjutada koolis õppimisega hakkama
saamist ning enamus kuritegudest pannakse toime alkoholi või narkootikumide mõju all olles. Ligi pooled
ei nõustu üldse, et narkootilist ainet ostes on täpselt teada selle kangus (vt joonis 145).
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Mida nooremad vastajad, seda suurem osakaal nendest on kindlalt nõus, et alkoholi tarvitamine võib
mõjutada õppeedukust. 12. klassides on noorematega võrreldes suurem hulk õpilasi, kes ei ole nõus, et
narkootikume ostes on nende kangus täpselt teada ning väiksem osakaal vastajaid, kes nõustuvad, et
enamus kuritegudest pannakse toime alkoholi või narkootikumide mõju all (vt joonis 146).

Joonis 145: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega

Joonis 146: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega
klassiastmete lõikes
Neidude puhul on väidetega nõustujad noormeestest rohkem ning väite „narkootilist ainet ostes on
täpselt teada, kui kange see on“ puhul on sellega mitte nõustujaid rohkem. Kolme väite puhul neljast on
kodus peamiselt vene või muus keeles kõnelevad õpilased sellega rohkem nõus ehk tajuvad võimalikke
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riske enam (v.a. narkootikumi mõju käitumisele) ning vähem nõus sellega, et narkootikume ostes on
aine kangus täpselt teada (vt joonis 147-148).
Asulatüübi lõikes suuri erinevusi ei esine. Maal elavad õpilased avaldavad mõnevõrra rohkem mitte
nõustuvat seisukohta seoses väitega, et narkootikume ostes on nende kangus täpselt teada ning
linnanoored on veidi enam nõus sellega, et enamus kuritegusid pannakse toime sõltuvusainete mõju all
(vt joonis 149).
Piirkondade lõikes on Ida regioonis kõige vähem selliseid õpilasi, kes ei nõustu väitega, mille kohaselt
narkootikumide kangus on nende ostmisel hästi teada (erinevus on statistiliselt oluline võrreldes Lääneja Lõuna-Eestiga). Samas regioonis on aga kõige rohkem õpilasi, kes nõustuvad väitega, et enamus
kuritegudest sooritatakse sõltuvusainete mõju all. Lõuna piirkonnas on kõige suurem osakaal vastajaid,
kes arvavad, et alkoholi tarvitades võib sattuda olukorda, mida sa hiljem kahetsed (erinevus on oluline
võrreldes Ida ja Põhja piirkonnaga) (vt joonis 150).

Joonis 147: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega soo
lõikes
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Joonis 148: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega
koduse keele lõikes

Joonis 149: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega
asulatüübi lõikes
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Joonis 150: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega
piirkonna lõikes
Järgnevast tabelist on näha, et sõltuvusaineid tarvitanud õpilaste hinnangud on ülejäänutega võrreldes
erinevad eelkõige väidete osas „vabal ajal alkoholi tarvitamine võib mõjutada õppimisega hakkama
saamist“ ning „enamus kuritegudest pannakse toime alkoholi või narkootikumide mõju all“. Narkootikume
korduvalt tarvitanute hulgas on ühekordsete või üldse mitte tarvitanutega võrreldes vähem ka neid, kes
nõustuvad väitega „narkootikumid võivad su käitumist muuta sulle ette teadmata suunas“. Tabelis 24 on
neli vastusevarianti kokku grupeeritud kaheks – nõustuv ja mitte nõustuv seisukoht.
Tabel 24: 6., 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine sõltuvusainete tarvitamisega seotud väidetega
vastavalt sõltuvusainete tarvitamisele (%)
Tubakatooted
Väide
Alkohol ja
õppimine
Alkohol ja
halb olukord
Narkootikumi kangus
teada
Narkootikumi mõju
käitumisele
Alkohol,
narkootikumid ja
kuriteod

Alkohol

Narkootilised ained

on
ei ole
tarvitanud tarvitanud
ei ole
tarvitanud tarvitanud
ei ole
tarvitanud tarvitanud ühe korra korduvalt tarvitanud ühe korra korduvalt tarvitanud

nõus
ei ole
nõus
nõus
ei ole
nõus
nõus
ei ole
nõus
nõus
ei ole
nõus
nõus
ei ole
nõus

76

83

81

71

83

73

67

81

24

17

19

29

17

27

33

19

94

91

91

94

89

95

96

92

6

9

9

6

11

5

4

8

22

25

26

28

29

20

26

23

78

75

74

72

71

80

74

77

93

93

92

91

93

93

87

93

7

7

8

9

7

7

13

7

78

85

85

81

85

76

57

84

22

15

15

19

15

24

43

16
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8. ja 12. klasside õpilaste oskus tegutseda kaaslase üledoosi korral
8. ja 12. klasside õpilastele (n=1824) kirjeldati järgmist olukorda: „Sa oled sõpradega peol ning osad
neist tarvitavad narkootikume. Ühel narkootikume tarvitanud sõpradest hakkab halb. Tal tekivad krambid
ja seejärel kaotab ta teadvuse.“ Õpilastelt küsiti hinnangut selle kohta, kas nad teavad, mida taolises
situatsioonis ette võtta. Ligi kolmandik noortest märkis, et nad teavad kindlalt mida teha ning viiendik ei
tea üldse. Ülejäänud pooled on kõhkleval seisukohal öeldes, et teavad umbes.
Sotsiaal-demograafilistes lõigetes ilmneb siinjuures kaks erinevust – noormehed ning linnanoored
mainivad neidudest ja maal elavatest õpilastest rohkem, et nad teavad täpselt, mida kaaslase üledoosi
korral ette võtta (vt joonis 151).

Joonis 151: 8. ja 12. klasside õpilaste hinnang oma teadmistele sellest, mida ette võtta, kui kaaslane on
saanud narkootikumide üledoosi sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Noortel paluti ka lahtise vastusena kirjeldada, mida nad taolises olukorras teeksid. Tabelis 25 on vastused
esitatud kodeeritud kujul. Väga valdav enamus mainib kiirabi kutsumist ja kiirabilt saadud juhtnööride
täitmist nende saabumiseni. 12. klassides märgib neljandik ka üledoosi saanud kaaslase külili asendisse
panemist, et vältida lämbumist nt oksendamise korral. 8. klassides kirjeldab seda võimalikku
reageerimist neli korda vähem vastajaid. 12. klassides mainib kümnendik ka erinevaid käitumisi stiilis
hingamise või pulsi kontrollimine, üledoosi saanud isiku pea hoidmine või tema soojas hoidmine,
krampide ajal esemetega vigastamise vältimine jmt. Ülejäänud vastuseid pakutakse vähem.
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Tabel 25: Tegevused, mida 8. ja 12. kl õpilased ette võtaks kaaslase narkootikumide üledoosi korral (%)
Tegevus

8. klass

12. klass

KOKKU

79

86

82

Keeraks külili/ asendisse, kus ei lämbuks
Kontrolliks hingamist/pulssi; hoiaks pead; hoiaks kinni; hoiaks
soojas; vaataks, et ta haiget ei saa
Kutsuks mõne täiskasvanu/ vanema inimese, kutsuks abi,
küsiks sõpradelt abi
Püüaks teadvusele tuua/ teadvusel hoida

6

25

15

5

10

7

5

5

5

2

4

3

Oleks temaga koos kuni kiirabi saabub

2

2

2

Keeraks selja peale/ šokiasendisse, paneks jalad ülesse

1

3

2

Vajadusel elustan, teen südame massaaži/kunstlikku hingamist

-

3

2

Annaks esmaabi

-

4

2

Ei takistaks/ ei hoiaks kinni krampide ajal, mitte liigutada

-

2

1

Viiksin dušši alla/ külma vee alla, viskaks vett näkku

1

2

1

Annaks vett juua

1

2

1

Viiks õhu kätte/ välja, teeks akna lahti

1

1

1

Muu

9

11

10

Ei tea

3

1

2

Kutsuks kiirabi, helistaks 112, täidaks kiirabi juhtnööre

Näiteid õpilaste pikematest vabadest vastustest:


Esmalt kutsub kiirabi ning siis lähtub juhistest, mis telefoni teel antaks. Eelnevalt tean, et inimene
peaks pigem külili olema ja krambitamiseks peaks piisavalt ruumi olema, et ta ennast ei vigastaks.



Ma panen ta külili lamama. Juhuks kui ta peaks teadvusele tulema ja oksendama hakkama, siis ta ei
upu oma okse sisse ära. Seejärel kutsun kiirabi ja jään sõbra juurde kuniks kiirabi kohale jõuab.



Helistaks kohe kindlasti kiirabisse. Üritaks temaga rääkida, et ta ärkvele ka ikka jääks. Ei lahku tema
kõrvalt. Panen külili.



Kutsuda kiirabi. Enda tegevusega võib olukorda võibolla halvemaks muuta. Läbinud küll paar arstlikku
koolitust, kuid antud juhtumi puhul ei teagi kohe, kuidas tegutseda. Sõltub olukorrast.



Tõstan tal põlvedest kõverad jalad ülespoole. Ei ürita teda kinni hoida. Kustun kiirabi numbril 112.



Panen talle mida pehmet pea alla, et ta pead ära ei lööks, ja laseks tal rahulikult olla. Kutsuksin mõne
vanema appi.



Ma üritaksin teda üles äratada kõigepealt. Kui ei õnnestu, siis külma veega äratada ja kui see ka ei
õnnestu siis ma kutsuksin kiirabi.



Kuna tal on krambid, siis viiksin ta teravatest esemetest ja kohtadest ära, kus ta võiks haiget saada.
Kui ta on teadvuse kaotanud ja ikka hingab ja tundub, et kõik on korras, siis kutsuks kiirabi.



Krambitamise ajal panna pea alla midagi, et pead ära ei lööks. Teadvusekaotamise ajal katsuda pulssi
ja kontrollida elutegevust ja igaks juhuks keerata küljele, kui peaks oksendama hakkama. Pidevalt
tuleb ta seisundit kontrollida. Ja kindlasti tuleb kutsuda kiirabi.



1. Kontrolliksin ta silmapupille. Kui need on suured, on tegemist kokaiini, amfetamiini, cracki.
metamfetamiini, või ecstacyga; ka kanep teeb vist seda... 2. Kui ta üritab magama jääda, hoiaksin
teda võimalikult kaua üleval ja kutsun kiirabi, annan talle juua (vett, mitte alkoholi). 3. Pööran ta
ühele küljele, ja pea ka ühele küljele. Nii igaks juhuks. Ei tea ju, kas oksendama hakkab. 4. Kui ta
kuumeneb üle, siis teen külma veega ta riided kokku. 5. Kui midagi enam teha ei oska, kutsun kiirabi.
6. Kui silmapupillid on väikesed, siis on tegemist liimi nuusutamisega?



Kõik oleneb, mis narkootikumi on tarvitatud. Laseksin tal värsket õhku hingata, annaksin vett.
Vajadusel ütleksin talle, et ta hakkaks oksele ja oksendaks kõik mürgi enda seest välja. Kui väga
hulluks läheb siis kutsun kiirabi.
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Tuleb asja tõsiselt võtta ja kutsuda algselt keegi täiskasvanu ja küsida nõu. No muidugi jäävad kõik
vahele alkoholi ja muuga, aga siiski elu päästmiseks tuleb see risk võtta.



Ma võtaks ta taskust telefoni ja helistaks hädaabisse. Seejärel paneks ta külili, et kui ta oksendama
peaks, siis ta ei lämbu ära. Ja juhul kui ma olen ise ka tarvitanud, siis peale seda paneks jooksu, aga
kui ei ole, siis jääks sinna.



Kõige pealt tuleb asetada ta põrandale või voodisse, panna külili asendisse nii, et hingamisteed
oleksid vabad. Ja oksendamise korral tuleks kõik küljepeale välja ning ei upuks enda oksesse. Tuleb
koheselt alustada kannatanu jälgimist (hingamine, pulss, kas krambid ägenevad või vaibuvad, kas
tekib uusi probleeme). Umbse toa korral tuulutada ja hoida kannatanud soojas. Kui kõik möödub
hästi ja tuleb teadvusele, ei tohi kohe püsti lubada. Tuleb teha mälu ja teadlikkuse kontroll (kuupäev
nt, nimi, kus ta on ja mis ta tegi). Kui kõik on korras, saab hiljem ta püsti lubada ja kuhugi puhkama
viia. Kui miski on valesti ja asi läheb hullemaks, tuleb hoolimata sõprade politseihirmust kutsuda
kiirabi.



Inimene tuleb keerata külje peale ning panna mingi tugevam asi talle suhu, et ta oma keelt ei
hammustaks. Tuleb koheselt kutsuda kiirabi, ei tohi karta, et tänu sellele jääb keegi vahele
narkootikumidega. Inimese elu on olulisem.



Kutsun kiirabi, helistan politseisse, võimalusel võtan ühendust isikuga, kelle käest kraam pärineb.
Kontrolli tuleb saata ka need sõbrad, kes narkootikumi tarvitasid, ent kellel veel ei ole vöörnähtusi.



Uuriksin teistel mida ta tarbinud on ja kas keegi teab tema tervise kohta midagi. Helistaks 112.



Kindlasti ei tohi teda hakata puutuma. Tuleks kutsuda kiirabi kiiremas korras. Sest kui inimene on
krampides ei tohi teha lähedale minna – ta võib sind hakata haarama.



Helistaksin kohe kiirabisse. Üritan teda teadvusel hoida. Kui ta teadvuse kaotab, kasutan valuvõtteid,
et saada aru, kas ta tunneb oma keha. Kui ta lõpetab hingamise, siis hakkan südamemassaaži
tegema.



Laseksin kellelgi välja kutsuda kiirabi. Seal juures jälgin ise inimest, et ta ennast kuidagi ei vigastaks
või teised teda ei vigastaks. Püüan teda teadvusele saada näpistades või põsele patsutades. Kui
sellest abi pole, siis katsun pulssi, kui pulssi pole siis hakkan teda elustama.



Noo, palju vedelikku tooks, et ta selle aine välja oksendaks. Hoiaks valve all teda ja kutsusk kiirabi
viimasel hetkel. Ja kutsuks veel rahvast appi.



Otsekohe pöörduksin hädaabisse, isegi kui teised sõbrad seda keelaksid, kuna neil oleks oht vahele
jääda.



Teeks akna lahti, et teda värske õhuga varustada ning paneks ta asendisse, kus ta ei saaks endale
viga teha ja eemaldaksin tema lähedusest teravad esemed, mille vastu ta võib end ära lüüa ning
kutsuks kiirabi või lapsevanema.



Peaks kiirabi kutsuma. Selili peaks ta panema. Vett või midagi juua ei tohi anda. Rohkem väga ei tea.

Hüpoteesid
Sõltuvusainetega seotult vaadatakse kahte eelnevalt püstitatud hüpoteesi.


Hüpotees: Õpilaste hulgas, kes ei ole alkoholi korduvalt joonud, on rohkem neid, kellele kaaslased ei
ole alkoholi kunagi pakkunud ehk sotsiaalne surve alkoholi tarvitamiseks on olnud väiksem.
Hüpoteesi aluseks on näited teiste riikide uurimistöödest, mille põhjal on alaealiste sõltuvusainete
tarvitamine (muuhulgas) seotud sotsiaalse survega omasuguste poolt, s.h. kaaslaste poolt ainete
pakkumise ja tarvitamisega, ning võimega sellele survele vastu panna. Hüpotees leiab kinnitamist
ning alkoholi mitte tarvitanute grupist väga valdavale enamusele (83%) ei ole kaaslased seda
pakkunud. Ka ühekordsete alkoholi proovinute puhul ei ole enam kui pooltele (61%) alkoholi
pakutud. Korduvalt alkohoolseid jooke tarvitanute grupis on selliseid mitu korda vähem (23%).



Hüpotees: Õpilaste hulgas, kes on alkoholi või narkootikume korduvalt tarvitanud, on rohkem neid,
kes ei näe alkoholi või narkootikumide tarvitamisega seotud ohtusid ning kes arvavad, et
tubakatoodete ja alkoholi tarvitamine võiks olla lubatud ka alla 18-aastastele ning kanepi tarvitamine
võiks olla lubatud täiskasvanutele ja alaealistele. Seejuures toetuti uuringutele, mis on näidanud, et
noored, kes näevad alkoholi joomise negatiivseid tagajärgi, joovad vähem; ning need, kes ootavad
positiivseid tagajärgi, joovad rohkem alkoholi. Samuti on teiste riikide uuringutes täheldatud, et
noored, kes on ise narkootikume või alkoholi tarvitanud või tarvitavad ainet teistest rohkem, näevad
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antud aine tarvitamisega seoses vähem riske. Püstitatud hüpotees leidis sellisena kinnitust. Alkoholi
ning narkootikume korduvalt tarvitanud õpilased suhtusid leebemalt sõltuvusainete alaealistele
lubamisse ning kanepi mitte keelamisse täiskasvanute puhul. Lisaks olid sõltuvusaineid korduvalt
tarvitanud õpilased vähem nõus sellega, et alkoholi tarvitamine võib mõjutada õppimisega hakkama
saamist ning narkootikumid võivad käitumist ette teadmata suunas mõjutada.

5.3

Üldhariduskoolide klassijuhatajad

Sõltuvusainete tarvitamise teemaga seoses paluti klassijuhatajatel anda hinnang sellele, kui suureks
probleemiks nad peavad enda koolis erinevate ainete (tubakas, alkohol, inhalandid, narkootikumid)
tarvitamist ning kui heaks peavad oma teadmisi, oskusi ja võimalusi taoliste juhtumitega tegelemisel.
Veel uuriti, kas nad on koolis näinud või kahtlustanud erinevate ainete omamist või tarvitamist, mida on
ette võetud kui on nähtud või kahtlustatud seda narkootikumide osas ning milliseid takistusi on seejuures
esinenud. Esitati ka paar küsimust seoses õpetajate õigusega õpilase käest aineid hoiule võtta.

Hinnang sõltuvusainete tarvitamise problemaatilisusele
Domineerivalt kõige suuremaks probleemiks peetakse enda kooli õpilaste hulgas tubakatoodete
tarvitamist – seda peab väga või pigem suureks raskuseks kokku 52% klassijuhatajatest. Mida vanemate
klasside õpetajatega on tegemist, seda problemaatilisemana tubakatoodete tarvitamist koolis nähakse.
Alkoholi joomist peab väga või pigem suureks probleemiks 28% klassijuhatajatest. Ka taolise hinnangu
andnud õpetajate osakaal kasvab vastavalt klassiastmele, kuid 6. ja 8. klasside õpetajate näitaja on
sarnane (24% ja 27%) ning 12. klasside klassijuhatajatest peab oma kooli õpilaste hulgas alkoholi
tarvitamist problemaatiliseks juba 52% vastajatest.
Narkootiliste ainete tarvitamist näeb väga või pigem problemaatilisena 6% õpetajatest ning 8. ja 12.
klasside klassijuhatajate puhul on see näitaja kõrgem, kui nooremate klasside õpetajate seas. Inhalantide
kasutamist peab suureks probleemiks kokku 1% vastajatest (lisaks ütleb üks vastaja „väga suur“) ning
12. klasside õpetajate grupis taolist vastust valinuid ei leidu (vt joonis 152-153).
Tubakatoodete tarvitamist näevad problemaatilisemana 11-20 aastat õpetajana töötanud vastajad ning
kuni 10 aastase staažiga vastajate grupis on veidi suurem nende osakaal, kes ütlevad, et narkootikumide
tarvitamine ei ole nende koolis üldse probleemiks (vt joonis 154).
Regioonide lõikes on tulemused erinevad. Tubakatoodete tarvitamise osas näevad kõige enam suurt
probleemi Ida-Eesti õpetajad, alkoholi puhul Lõuna piirkonna ning narkootikumide puhul Põhja-Eesti
vastajad. Lõuna piirkonnas ei leidu ühtegi klassijuhatajat, kes ütleks, et inhalantide või narkootikumide
tarvitamine on nende kooli õpilaste hulgas suur probleem (vt joonis 155).

Joonis 152: Hinnang sõltuvusainete tarvitamise problemaatilisusele enda kooli õpilaste hulgas
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Joonis 153: Hinnang sõltuvusainete tarvitamise problemaatilisusele enda kooli õpilaste hulgas juhatatava
klassi lõikes

Joonis 154: Hinnang sõltuvusainete tarvitamise problemaatilisusele enda kooli õpilaste hulgas õpetajana
töötatud aja lõikes
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Joonis 155: Hinnang sõltuvusainete tarvitamise problemaatilisusele enda kooli õpilaste hulgas
piirkondade lõikes

Sõltuvusainete omamise või tarvitamise esinemine koolis
Üle veerandi klassijuhatajatest on mõne õpilase puhul koolis näinud või kahtlustanud alkohoolsete
jookide omamist, tarvitamist või nende mõju all olemist. Ligi kümnendik märgib seda narkootiliste
ainetega ning 4% inhalantidega seoses. Kõige suurem on seejuures vastajate osakaal, kes ütlevad, et
tegemist on olnud esmase kahtlustamisega (vt joonis 156). Mida vanemate klasside klassijuhatajatega on
tegemist, seda rohkem mainitakse alkoholi ja narkootikumide omamise või tarvitamise nägemist või
kahtlustamist. Inhalante märgivad kõige enam 8. klasside õpetajad (vt joonis 157).
Koolis töötatud aja lõikes siinjuures märkimisväärseid erinevusi ei esine. Piirkondade võrdluses tasub
märkimist, et Ida-Eestis on vähem vastajaid, kes on näinud või kahtlustanud alkoholi omamist või
tarvitamist koolis. Veidi rohkem leidub antud vastust valinuid narkootiliste ainetega seoses Põhja- ja IdaEestis (vt joonis 158-159).

Joonis 156: Sõltuvusainete omamise, tarvitamise või nende mõju all olemise nägemine või kahtlustamine
õpilaste puhul koolis
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Joonis 157: Sõltuvusainete omamise, tarvitamise või nende mõju all olemise nägemine või kahtlustamine
õpilaste puhul koolis juhatatava klassi lõikes

Joonis 158: Sõltuvusainete omamise, tarvitamise või nende mõju all olemise nägemine või kahtlustamine
õpilaste puhul koolis õpetajana töötatud aja lõikes
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Joonis 159: Sõltuvusainete omamise, tarvitamise või nende mõju all olemise nägemine või kahtlustamine
õpilaste puhul koolis piirkondade lõikes
Nendelt, kes olid märganud või kahtlustanud narkootiliste ainete omamist, tarvitamist või kaasas olemist
(n=35) küsiti, mida sellisel juhul on ette võetud (kas ise või koos teiste kooli töötajatega). Üle poole
mainivad sellest mõne teise õpetajaga vestlemist või situatsiooniga seotud õpilasega rääkimist. Rohkem
märgitakse ka juhtkonna või kooli spetsialisti poole pöördumist. Kümnendik mainib politseiga ühenduse
võtmist (vt joonis 160).

Joonis 160: Tegevused, mida on ette võetud, kui on märgatud või kahtlustatud narkootikumide omamist,
tarvitamist või kaasas olemist koolis
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Alla kolmandiku nendest, kes ütlevad, et on näinud või kahtlustanud narkootiliste ainete tarvitamist või
omamist koolis, märgivad, et neil ei ole taoliste juhtumite lahendamisel mingeid probleeme esinenud.
Kõige rohkem tuuakse esinenud takistusena esile õpilaste poolset tõrksust juhtumi lahendamisele kaasa
aitamises ning ka vanemate poolset soovimatust kooliga koostööd teha. Veerand klassijuhatajatest
märgib probleemina ka seda, et kuna tegemist oli vaid kahtlustusega, ei soovitud kooli poolt
valesüüdistuse kartuses teemaga tegeleda. Esile tuuakse ka vajaliku personali puudumist koolist (vt
joonis 161).

Joonis 161: Takistused, mis on esinenud seoses narkootiliste ainete omamise või tarvitamisega seotud
situatsioonide lahendamisega

Teadmised õpetaja õigustest
Alla poole küsitletud klassijuhatajatest on kursis sellega, et mõne keelatud aine koolis kaasas olemise
kahtluse korral on õpetajal õigus lasta õpilasel avada oma kott või kapp. Antud õigusest teadlikke osakaal
on seda suurem, mida vähem aega on koolis töötatud. Piirkondade lõikes hakkavad kõige kõrgema
teadlikkusega silma Lõuna regiooni vastajad. Võrreldes 4. ja 12. klasside õpetajatega, on see näitaja
veidi kõrgem 6. ja 8. klasside õpetajate seas (vt joonis 162).
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Joonis 162: Teadmine sellest, kas mõne keelatud aine koolis kaasas olemise kahtluse korral on õpetajal
õigus lasta õpilasel avada oma kott või kapp alagruppides
Sarnane osakaal õpetajaid (üle 60%-i) teavad, et kui õpilasel on koolis kaasas tubakatooteid, alkoholi või
narkootilisi aineid, on õpetajal õigus need õpilase käest ära võtta ehk hoiule võtta (vt joonis 163). Kõigi
kolme aine osas vastavad korraga õigesti kokku 59% klassijuhatajatest.
Ka siinjuures ilmneb, et mida lühema tööstaažiga õpetajatega on tegemist, seda paremad on nende
teadmised. Narkootilise aine korral eristuvad kahest teisest grupist madalama näitajaga üle 20 aasta
koolis töötanud klassijuhatajad (vt joonis 164). Klassiastmete lõikes on oma õigustega kõige paremini
kursis 6. klasside õpetajad ning neile järgnevad 8. klasside klassijuhatajad. 4. ja 12. klasside õpetajate
näitajad on suhteliselt sarnased (vt joonis 165).
Piirkondades eristuvad teistest paremate teadmistega Lõuna regiooni vastajad. Neile järgnevad PõhjaEesti õpetajad (vt joonis 166).

Joonis 163: Teadmised sellest, kas koolis avastamise korral on õpetajal õigus õpilase käest ära võtta ehk
hoiule võtta erinevaid sõltuvusaineid
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Joonis 164: Teadmised sellest, kas koolis avastamise korral on õpetajal õigus õpilase käest ära võtta ehk
hoiule võtta erinevaid sõltuvusaineid juhatatava klassi lõikes

Joonis 165: Teadmised sellest, kas koolis avastamise korral on õpetajal õigus õpilase käest ära võtta ehk
hoiule võtta erinevaid sõltuvusaineid õpetajana töötatud aja lõikes

Joonis 166: Teadmised sellest, kas koolis avastamise korral on õpetajal õigus õpilase käest ära võtta ehk
hoiule võtta erinevaid sõltuvusaineid piirkondade lõikes
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Enamik õpetajatest peavad enda teadmisi, oskusi ja võimalusi narkootiliste ainete omamise ja
tarvitamisega seotud juhtumitega millegi ette võtmiseks halvaks. 39% annab teadmiste ja võimaluste
ning 32% oskuste puhul hinnangu „pigem hea“ või „väga hea“ (vt joonis 167). Nii teadmisi, oskusi kui ka
võimalusi peavad korraga väga või pigem heaks 24% õpetajatest.
Klassiastmete lõikes ilmneb, et kuni 8. klassini tõuseb klassijuhatajate hinnang oma teadmistele,
oskustele ja võimalustele, kuid 12. klasside õpetajate seas on see nelja klassiastme kõige madalam (vt
joonis 168). Ilmselt on see seotud asjaoluga, et viimaste klasside õpetajad puutuvad teistest oluliselt
rohkem kokku reaalsete juhtumitega ning selgub, et need 35 õpetajat, kes on selle või eelmise õppeaasta
jooksul näinud või kahtlustanud narkootiliste ainete omamist, tarvitamist või nende mõju all olemist
koolis, hindavad oma teadmisi-oskusi ja võimalusi madalamalt. Joonisel 172 on omavahel kokku liidetud
vastused „väga heaks“ ja „pigem heaks“ ning „pigem halvaks“ ja „väga halvaks“.
Mida lühema tööstaažiga õpetajad, seda paremaks peavad nad enda võimalusi millegi ette võtmiseks
narkootikumidega seotud juhtumitega koolis. Kuni 10 aastat koolis töötanud õpetajad peavad paremaks
ka oma teadmisi ja oskusi (teise kahe grupi vahelised erinevused on siinjuures väikesed) (vt joonis 169).
Oma teadmistele ja oskustele annavad kõrgema hinnangu Põhja ja Ida piirkonna vastajad; Põhja-Eesti
vastajad lisaks ka oma võimalustele midagi juhtumi esinemise korral ette võtta (vt joonis 170).

Joonis 167: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele midagi ette võtta narkootiliste ainete
omamise ja tarvitamisega seotud juhtumitega koolis

Joonis 168: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele midagi ette võtta narkootiliste ainete
omamise ja tarvitamisega seotud juhtumitega koolis juhatava klassi lõikes
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Joonis 169: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele midagi ette võtta narkootiliste ainete
omamise ja tarvitamisega seotud juhtumitega koolis õpetajana töötatud aja lõikes

Joonis 170: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele midagi ette võtta narkootiliste ainete
omamise ja tarvitamisega seotud juhtumitega koolis piirkondade lõikes

Joonis 171: Hinnang enda teadmistele, oskustele ja võimalustele midagi ette võtta narkootiliste ainete
omamise ja tarvitamisega seotud juhtumitega koolis võrdluses juhtumitega kokku puutumisega
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Koolitundides sõltuvusainete teema käsitlemine
3-5% klassijuhatajatest ei oska tubaka, alkoholi ja narkootikumidega seoses öelda, millisel määral sellest
teemast tema klassi õpilastele sellel või eelmisel õppeaastal räägitud on ning 12% ei oska seda öelda
seoses inhalantidega. Nemad on järgnevast analüüsist välja jäetud ning vastuste jaotust vaadatakse
klassijuhatajate hulgast, kes oskasid hinnangut anda. Narkootiliste ainete teema kajastamise kohta küsiti
6., 8. ja 12. klasside õpetajatelt; ülejäänud teemade osas kõigilt vastajatelt.
Tubakatoodete ja alkoholi tarvitamisega kaasnevatest ohtudest on õpilastega räägitud sarnasel määral.
Ka narkootiliste ainete teema on palju kajastamist leidnud. Põhjalikku kajastamist märgivad seejuures
umbes pooled klassijuhatajad. Oluliselt vähem on räägitud inhalantidest (vt joonis 172).

Joonis 172: Sõltuvusainete tarvitamisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või
eelmisel õppeaastal
Tubakatoodete, alkoholi ja inhalantide ohtudest rääkimist enda klassi õpilastele sellel või eelmisel
õppeaastal märgivad kõige rohkem 8. klasside klassijuhatajad. Tugevalt kõige vähem on nendest
teemadest räägitud täna 4. klassides käivatele õpilastele. Tubakatoodete puhul on 6. ja 12. klasside
õpetajate näitaja sarnasel tasemel, alkoholi ja inhalantide teemast on 12. klassidele põhjalikumalt
räägitud kui 6. klassidele. Ka narkootikumide tarvitamisega seotud ohtusid on kolme klassiastme lõikes
põhjalikumalt räägitud 8. klassidele ning madalam on see näitaja 6. klasside puhul (vt joonis 173).
Erinevatest sõltuvusainete teemat on rohkem kajastatud klassides, mille klassijuhatajad on õpetajana
töötanud kuni 10 aastat, järgnevad üle 20 aastase staažiga vastajad ning näitajad on madalamad 11-20
aastat koolis töötanud õpetajate puhul (vt joonis 174).
Piirkondade lõikes hakkab kõige enam silma, et narkootikumidega seotud ohtudest räägitakse
põhjalikumalt Põhja ja Ida piirkonna õpilastele ning teema leiab rohkem kajastamist kui tubakatoodete ja
alkoholi tarvitamine. Kõigis regioonides pööratakse kõige vähem tähelepanu inhalantidega seotud
ohtudele. Põhja-Eestis märgib teistest mõnevõrra suurem osakaal klassijuhatajaid, et teemat on
kajastatud põhjalikult (vt joonis 175).
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Joonis 173: Sõltuvusainete tarvitamisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või
eelmisel õppeaastal juhatatava klassi lõikes

Joonis 174: Sõltuvusainete tarvitamisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või
eelmisel õppeaastal õpetajana töötatud aja lõikes
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Joonis 175: Sõltuvusainete tarvitamisega seotud teemade kajastamine oma klassi õpilastele sellel või
eelmisel õppeaastal piirkondade lõikes

5.4

Valdkonna kokkuvõte

Tubakatoodete ja alkoholi tarvitamine õpilaste seas
Võrreldes tubakatoodetega on õpilased oluliselt rohkem kokku puutunud alkoholiga ning teiste uuringute
tulemustega koos vaadates on alkoholi tarvitamise levimus alaealiste hulgas väga murettekitav. Alkoholi
on korra proovinud või korduvalt joonud 23% 4. klasside lastest, 48% 6. klasside õpilastest ja 70% 8.
klasside noortest. Tubaka puhul on vastavad näitajad 7%, 28% ja 55%. Viimase kohta küsiti ka 12.
klasside noortelt ning nendest on mõnda tubakatoodet tarvitanud väga valdav enamus – 84%. Alkoholi
joomise kohta antud uuringus 12. klasside käest ei küsitud, kuid HBSC ja ESPAD uuringu andmetel on
juba 15-16-aastastest alkoholiga kokku puutunud üle 90%-i. 41% 15-16-aastasteste on ESPAD-i
kohaselt viimasel kuul kanget alkoholi joonud ning 44% on elu jooksul alkoholi tarvitanud vähemalt 20
korda (TÜ ja TAI 2012, Aasvee ja Minossenko 2011).
Tubakatoodetest on väga populaarne vesipiip. 12. klasside õpilased mainivad kõige enam just antud
tubakatoote tarvitamist ning seda on teinud kolmveerand noortest. Sellele järgnevad sigaretid ja esigaret. 8. ja 6. klasside puhul on kõige rohkem tarvitatud sigarette ning järgneb e-sigaret. Vesipiibu
kohta on eelnevalt uuritud ka täiskasvanute tervisekäitumise uuringus ning kooliõpilaste HBSC uuringus.
HBSC 2010. aasta küsitluses ütlesid pooled 11-, 13- ja 15-aastastest õpilastest, et on tubakatooteid
proovinud ning esimest korda tehti seda keskmiselt 12 aasta vanuselt. 41% märgib kokkupuutumist
vesipiibuga (Aasvee ja Minossenko 2011). Antud mitme aasta tagune näitaja on kõrgem käesoleva
uuringu tulemusest, kus 6. klasside õpilastest mainib vesipiibu tõmbamist 10% ning 8. klasside õpilastest
30% (nelja klassiastme koondnäitaja on 28%).
4. klasside õpilastelt, kes on alkoholi joonud, küsiti, kust nad viimati alkohoolset jooki said. Kõige suurem
osakaal (61%) nendest märgib, et nad said seda isa või ema käest. Lisaks mainitakse ka muude
sugulaste poolset alkoholi andmist. Vanemate roll alkohoolsete jookide tutvustamisel ilmneb ka
täiskasvanute küsitlusest, mille kohaselt kümnendik vähemalt 7-aastaste laste vanematest on oma
alaealisele lapsele ise alkoholi pakkunud. 11-17-aastaste laste vanemate puhul on see näitaja ligi kaks
korda kõrgem kui 7-10-aastaste laste vanemate seas (19% ja 10%). Tubakatoodete osas esineb seda
oluliselt vähem – tubakat on ise pakkunud 2%. Alkoholi on enam andnud need lapsevanemad, kes on
oma lapsega sõltuvusainetest vestelnud ning kes on ise elu jooksul narkootikume tarvitanud.

145

7-17-aastaste laste vanematelt küsiti ka, kas nad on oma antud vanuses lastega erinevate sõltuvusainete
teemal vestelnud. Kõige enam on räägitud tubakatoodete ja alkoholi tarvitamisega kaasnevatest ohtudest
ning kõige vähem inhalantide teemal. Kolmveerand märkis, et on tubakatoodete ja alkoholi tarvitamisest
rääkinud viimase aasta jooksul. Narkootikumide puhul on seda lähiajal teinud 65% ning inhalantide osas
43% vanematest. Antud teemadel on rohkem rääkinud vanemate laste (11-17-aastaste) isad-emad.
Alarühmade võrdlusest saab esile tuua järgmist:


Ootuspäraselt märgivad alkoholi tarvitamist oluliselt enam noormehed, tubaka tarvitamise tasemes
aga soolist erinevus ei esine. Mitmeid tubakatooteid on noormehed enam kasutanud, kuid vesipiibu
tõmbamist esineb veidi rohkem neidude seas ning sigaretti tõmmanute osakaal on soo lõikes
ühesugune. Maal elavad õpilased on tubakatoodete ja alkoholiga linnalastest rohkem kokku
puutunud.



Vene või muust rahvusest lapsevanemate seas esineb eestlastega võrreldes väga vähe oma
alaealisele lapsele ise alkoholi või tubaka pakkumist ning kodus peamiselt vene või muus keeles
kõnelevate õpilaste puhul on tubakatoodete ja alkoholi tarvitamist palju vähem. Ka varasemates
uuringutes on tuvastatud mitte-eestlastest õpilaste, noorte ja ka täiskasvanud elanike seas väiksemat
legaalsete sõltuvusainete tarvitamist võrreldes eestlastega (TÜ ja TAI 2012, Markina ja ŠahverdovŽarkovski 2007, Tekkel ja Veideman 2013).



Koduse keelega seotud erinevused kajastuvad ka piirkondades – Põhja ja Ida prefektuuri noored on
tubaka ja alkoholiga vähem kokku puutunud. Linnanoortega võrreldes tarvitavad nii tubakat kui ka
alkoholi rohkem maapiirkondades elavad õpilased. Seda tulemust kinnitavad ka täiskasvanud
elanikkonna näitajad Tervise Arengu Instituudi 2012. aasta uuringust, mille kohaselt on alkoholi
tarvitamise näitajad mõnevõrra kõrgemad Lõuna-Eestis ja maal elavate inimeste seas (Tekkel ja
Veideman 2013).

Narkootikumide tarvitamine ja nende kättesaadavus
Eelnevate uuringutega on kaardistatud Eesti elanikkonna üldise kokkupuute taset narkootiliste ainetega
ning täpsemaid kokkupuuteid 15-16-aastaste kooliõpilaste seas. Antud uuringus küsiti erinevate
narkootiliste ainete tarvitamise kohta nii täiskasvanud elanikelt kui ka 6., 8. ja 12. klasside õpilastelt.
19% 18-74-aastastest elanikest märkis, et on oma elu jooksul mõnda narkootilist ainet tarvitanud; sh
8% on seda teinud korduvalt ja 2% viimase aasta jooksul. See tulemus sarnaneb regulaarse
tervisekäitumise uuringu 2012. aasta andmetega, mille kohaselt on narkootilisi aineid kasutanud 16%
16-64-aastastest elanikest (Tekkel ja Veideman 2013). Ootuspäraselt, mida nooremad vastajad, seda
suurem on kokkupuude narkootiliste ainetega ning 18-24- ja 25-34-aastaste grupis on elu jooksul
tarvitanute osakaal 40% ringis (sh u viiendik on seda teinud korduvalt). Nende vanusrühmadega sarnane
näitaja (39%) tuleb ilmsiks ka 12. klasside noorte seas. 8. klasside õpilastest on narkootikumidega kokku
puutunud 10% ning 6. klasside lastest 1%. Õpilaste puhul saab võrdlusena kõrvale tuua ESPAD uuringu
andmed 15-16-aastaste noorte kohta, mille kohaselt oli narkootikumide tarvitamise levimus 2011. aastal
32%. Enamuse uimastite esmakordne tarvitamine leidis aset vanuses 14-15 eluaastat (TÜ ja TAI 2012).
Tarvitatud ainete osas mainitakse väga valdavalt kanepit – 87% narkootikume manustanud
täiskasvanutest ja 95% 6., 8. ja 12. klasside õpilastest. Täiskasvanute puhul on teisel kohal amfetamiin,
mida on tarvitanud 8% narkootikumidega kokku puutunutest; õpilaste seas aga uued ained (nt Spice,
PMMA, BZP) ja maagilised seened, mida mainib 10%. Amfetamiini märgib õpilastest 6% ning sarnane on
ka kokkupuude rahustite/uinutitega ilma arsti korralduseta. Täiskasvanud elanikkonnas on
viimatimainitud osakaal mitu korda väiksem – 2%.
Iga neljas 18-74-aastane vastaja peab kanepitooteid enda jaoks kergesti kättesaadavaks ning 14-15%
peavad hõlpsalt kättesaadavaks amfetamiini, ecstasy’t või rahusteid/uinuteid ilma arsti korralduseta.
Narkootikume tarvitanud õpilastelt uuriti ka seda, kuidas nad viimasel korral narkootikume said. Kõige
enam on ainet saadud tuttava käest tasuta, kuid kolmandik on ka narkootikumi ostnud.
Vaadeldud alarühmades tulevad esile järgmised erinevused:


Vanuseliselt vajab kõige enam tähelepanu 18-24-aastaste ja neist nooremate grupp, kuna 18-24aastastest iga kolmas on narkootikume tarvitanud viimase viie aasta jooksul ja iga kümnes viimasel
aastal. Mida nooremad vastajad, seda kättesaadavamaks nad erinevaid narkootilisi aineid peavad.
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18-24-aastastest iga teine peab kättesaadavaks kanepit ning umbes viiendik teisi aineid, mille kohta
küsiti. Seda tulemust saab kõrvale vaadata ka 15-16-aastaste õpilaste kohta ESPAD uuringust. 2011.
aasta andmetel peab iga kolmas antud vanuses noor hästi kättesaadavaks kanepit ning 11-18%
amfetamiini, ecstasy’t või rahusteid/uinuteid (TÜ ja TAI 2012).


Täiskasvanute puhul on narkootikume tarvitanute osakaal mitu korda suurem meeste seas ning nad
peavad erinevaid narkootilisi aineid paremini kättesaadavaks kui naised. Õpilaste seas soo lõikes
olulisi erinevusi ei esine. Narkootikumidega on antud uuringu andmetel mõnevõrra rohkem kokku
puutunud eestlased (nii täiskasvanute kui õpilaste puhul) ning täiskasvanute seas peavad eestlased
kanepitooteid mitte-eestlastest kättesaadavamaks. Õpilaste grupis on kodus eesti keele kõnelejad
rohkem tarvitanud eelkõige kanepit, uusi aineid ja korgijooki; täiskasvanute hulgas on eestlaste seas
veidi enam kokaiini ja kanepiga kokku puutunuid. Mitte-eestlased on rohkem tarvitanud eelkõige
amfetamiini ning rahusteid/uinuteid. Rahvuste vahelised erinevused on suuremad õpilaste seas.
Erinevalt tubaka ja alkoholi tarvitamisest, teised varasemad uuringud siinjuures taolist rahvusega
seotud tendentsi ei kinnita. Tervisekäitumise uuringu 2012. aasta andmetel on 16-24-aastaste grupis
narkootikumidega kokku puutunuid kahes rahvusrühmas sarnasel määral, HBSC ja ESPAD uuringus
on tuvastatud vene keelt kõnelevate õpilaste suurem kokkupuude narkootiliste ainetega (vt Tekkel ja
Veideman 2013, Aasvee ja Minossenko 2011, TÜ ja TAI 2012).



Piirkondade lõikes on täiskasvanute grupis kõige rohkem narkootikumide tarvitamist esinenud Põhja
prefektuuri regioonis. Narkootikume tarvitanute seas on täiskasvanute uuringu kohaselt ainete lõikes
kanep enam levinud Lääne-Eestis, amfetamiin ja ecstasy Lõuna-Eestis ning fentanüül,
metamfetamiin, rahustid/uinutid, heroiin ja korgijook Ida-Eestis. Õpilaste puhul mainivad uusi aineid
teistest rohkem eelkõige Lääne piirkonna noored, rahusteid/uinuteid Ida prefektuuri vastajad ning
korgijooki Lõuna-Eesti noored.

Suhtumine sõltuvusainete tarvitamisse
6., 8. ja 12. klasside õpilastelt uuriti selle kohta, kui lubatav peaks olema erinevate sõltuvusainete
tarvitamine alla 18-aastastele ning kanepi tarvitamine täiskasvanutele. Hinnang paluti anda 10-pallisel
skaalal. Noored suhtuvad väga rangelt kanepi ja kange alkoholi tarvitamise lubatavusse alaealiste puhul
(keskmine hinnang 9,0-9,1), kuid oluliselt leebema arusaama leiab suhtumises lahja alkoholi joomisesse
alla 18-aastaste seas ning kanepi tarvitamisse täiskasvanute puhul (keskmine hinnang 7,5 ja 6,9).
Valdav enamus 6., 8. ja 12. klasside noortest teavad, et narkootikumid võivad käitumist ette teadmata
suunas mõjutada ning alkoholi tarvitades võib sattuda olukorda, mida hiljem kahetsed. Sellest väiksem
osakaal tajub alkoholi tarvitamise võimalikku negatiivset mõju õppimisele. Kui sõber õhtul väljas olles
kanepit pakuks, võtaks 15% õpilastest selle vastu.
Täiskasvanute suhtumine tubakatoodete lubatavusse on mõnevõrra rangem, kui suhtumine alkoholi
lubatavusse. Iga viies vastaja arvab, et tubakatooted peaks olema kõigile keelatud. Alkoholi kohta leiab
sama 6%. Samas ütleb 37% vastajatest tubakatoodete puhul ning 53% alkoholi puhul, et vanuspiir aine
tarvitamise lubamiseks peaks olema 18. eluaastast kõrgem. Väga valdav enamus (85%) 18-74aastastest elanikest peab iganädalast ecstasy või amfetamiini tarvitamist suure riskiga tegevuseks.
Sellest väiksem osakaal (69%) arvab sama kanepi iganädalase tarvitamise kohta.
Ootuspäraselt ning koosõlas teaduskirjandusega näevad erinevaid sõltuvusaineid (tubakas, alkohol,
narkootikum) tarvitanud noored selles tegevuses vähem riske ja suhtuvad ainete kasutamise lubatavusse
tolerantsemalt; eriti need, kes on sõltuvusaineid korduvalt tarvitanud. Näiteks narkootikume korduvalt
tarvitanud õpilaste keskmine hinnang kanepi lubatavusele täiskasvanute seas on vaid 2,9 (10-pallisel
skaalal, kus 10 tähendab „üldse mitte lubatud“). Ka 18-74-aastased täiskasvanud, kes on ise
narkootikume tarvitanud, peavad kanepi või ecstasy ja amfetamiini tarvitamist vähem ohtlikuks ning
väiksem osakaal neist arvab, et tubakas ja alkohol peaks olema kõigile inimestele keelatud või peaks
kehtivat vanuspiiri tõstma.


Ennetustöö sõnumeid on oluline edastada juba varakult, kuna vanusega kaasnevad kokkupuuted
sõltuvusainetega muudavad arusaamu. Mida nooremad õpilased, seda rangemalt suhtuvad nad
erinevate sõltuvusainete tarvitamise lubatavusse ning seda suurem on nende veendumus, et alkoholi
tarvitamine võib mõjutada õppeedukust. Lisaks tajuvad võimalikke ohte rohkem tütarlapsed.
Sarnased vanuse ja sooga seotud tendentsid esinevad ka täiskasvanute seas, kelle käest küsiti
kanepi ning ecstasy/amfetamiini tarvitamisega kaasneva riski suuruse kohta.



Mitte-eestlaste suhtumine sõltuvusainete tarvitamisse on eestlastest märgatavalt rangem (ja
eelnevalt selgus ka nende väiksem kokkupuude sõltuvusainetega). Kodus peamiselt vene või muud
keelt kõnelevad õpilased arvavad vähem, et erinevad ained peaks olema alaealistele lubatud ning
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märkavad rohkem sõltuvusainete tarvitamisega seotud ohte. Täiskasvanute seas peavad mitteeestlased kanepi tarvitamisega kaasnevaid riske suuremaks ning oluliselt suurem osakaal neist leiab,
et tubakatooted ja alkohol peaks olema kõigile keelatud. Rahvusgruppide vaheline erinevus kajastub
ka piirkondlikes näitajates ning rangemate hoiakutega on Ida prefektuuri haldusala õpilased ja
täiskasvanud.
Sõltuvusainetega kokku puutumine koolis
Klassijuhatajatelt uuriti selle kohta, kui suureks probleemiks sõltuvusainete tarvitamine nende koolis on
ning kas on olnud teemaga otseseid kokkupuuteid. Tubakatoodete tarvitamist peab koolis väga või pigem
suureks probleemiks 52% õpetajatest. Alkoholi joomist näeb suure probleemina 28% ning 27% on
seejuures ise märganud või kahtlustanud koolis alkoholi omamist, tarvitamist või selle mõju all viibimist.
Narkootikume peab enda koolis väga või pigem suureks mureks 6% ning antud aine omamist või
tarvitamist on näinud või kahtlustanud 9% klassijuhatajatest. Inhalantide puhul on vastavad näitajad 1%
ja 4%. Mida vanemate klasside õpetajatega on tegemist, seda suuremaks probleemiks on erinevate
ainete tarvitamine (v.a. inhalandid). Nii näiteks ütleb 2% 4. klasside klassijuhatajatest ja 20% 12.
klasside õpetajatest, et on näinud või kahtlustanud narkootiliste ainete omamist või tarvitamist.
Õpetajad, kes on ise märganud/kahtlustanud narkootiliste ainete koolis omamist või selle mõju all
olemist, on sellest kõige enam vestelnud teiste õpetajatega või situatsiooniga seotud õpilasega. Umbes
pooled on pöördunud kooli spetsialisti või juhtkonna poole. Seejuures märgib 29%, et neil ei ole taoliste
juhtumitega tegelemisel probleeme esinenud. Ette tulnud takistustest mainitakse rohkem õpilaste ja
vanemate poolset soovimatust juhtumi lahendamisele kaasa aidata.
Klassijuhatajate teadmised enda õigustest keelatud ainetega tegelemisel ei ole kõrgel tasemel. 56% ei
ole kursis, et õpetajal on õigust mõne keelatud aine koolis kaasas olemise kahtluse korral lasta õpilasel
avada oma kott või kapp ning ligi 40% ei tea, et õpetajal on õigus koolis avastamise korral õpilase käest
erinevad sõltuvusained ära (ehk hoiule) võtta. Enamus (üle 60%) õpetajaid peab ka ise enda teadmisi,
oskusi ja võimalusi narkootikumidega seotud juhtumitega tegelemiseks pigem või väga halvaks.
Sõltuvusainete teema on koolitundides klassijuhatajate sõnul palju kajastamist leidnud. Umbes 90%
märgivad, et sellel või eelmisel õppeaastal on nende klassi õpilasele räägitud tubakatoodete, alkoholi ja
narkootikumide tarvitamisega seotud ohtudest (viimase osas 4. klasside õpetajatelt ei küsitud). Umbes
pooled märgivad seejuures teema põhjalikku käsitlemist. Inhalantidest räägitakse vähem – seda mainib
70% õpetajatest ning üle veerandi ütleb, et teemat on tema klassis põhjalikult käsitletud.


Kuigi vanemates klassides peetakse narkootikumide tarvitamist suuremaks probleemiks, annavad 12.
klasside õpetajad kõige madalama hinnangu enda teadmistele, oskustele ja võimalustele taoliste
juhtumitega tegelemisel. See on ilmselt seotud ka asjaoluga, et vanemate klasside klassijuhatajate
kokkupuude reaalsete situatsioonidega on suurem. Analüüs näitab, et juhtumitega kokku puutunud
õpetajad hindavad enda teadmisi-oskusi-võimalusi madalamalt. Teadmiste tase oma õigustest (avada
õpilase kapp või võtta ära sõltuvusaineid) on kõige parem 6. ja 8. klasside õpetajatel.
Klassijuhatajate poolt antud vastuste põhjal leiab erinevate sõltuvusainete ohtlikkuse teema
kooliõppe raames kõige põhjalikumat kajastamist 7.-8. klassides (sellele järgneb 11.-12. klass).



Tubakatoodete tarvitamises näevad koolis kõige suuremat probleemi Ida prefektuuri õpetajad,
alkoholi puhul Lõuna-Eesti ning narkootikumide puhul Põhja-Eesti õpetajad. Ida piirkonna
klassijuhatajad on teistest palju vähem koolis näinud või kahtlustanud alkoholi omamist või
tarvitamist; veidi rohkem on aga Ida- ja Põhja-Eestis märgatud/kahtlustatud narkootiliste ainete
omamist/tarvitamist. Teadlikkus õpetajate õigustest on kõige kõrgem Lõuna prefektuuri haldusalas.
Oma teadmisi-oskusi narkootikumidega seotud juhtumitega tegelemisel hindavad kõrgemaks aga
Ida- ja Põhja-Eesti õpetajad. Samuti leiab antud regioonides narkootikumide teema koolis rohkem
kajastamist ning sellest on räägitud põhjalikumalt kui tubakast või alkoholist.



Mida lühema tööstaažiga klassijuhatajad, seda paremad on nende teadmised õpetajate õigustest
seoses sõltuvusainega tegelemisega koolis ning seda kõrgemalt nad hindavad oma võimalusi ja
teadmisi narkootikumidega seotud juhtumitega tegelemiseks. Nende juhatavates klassides on ka
õpilastele sõltuvusainete teemadest rohkem räägitud.
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6. Kodakondsus ja isikut tõendavate
dokumentide valdkond
Antud valdkond on kajastatud õpilaste ja õpetajate uuringus. Täiskasvanute küsitlusse seda teemat
liidetud ei olnud. 8. ja 12. klasside noortelt küsiti mitmeid küsimusi seoses kohustusliku isikut tõendava
dokumendiga, dokumendi taotlemise võimalustega, reisimise ja isikut tõendava dokumendiga. Nii
õpetajatelt kui ka 6. klasside õpilastelt uuriti, kas nad on kursis, et määratlemata kodakondsusega alla
15-aastasel lapsel on võimalik lihtsustatud korras Eesti kodakondsust taotleda.

6.1

Üldhariduskoolide õpilased ja klassijuhatajad

8. ja 12. klasside õpilaste teadmised seoses ID-kaardi ja passiga
Üle poole 8. ja 12. õpilastest (n=1824) on kursis sellega, et Eestis püsivalt elavale inimesele on ID-kaart
kohustuslik. 12. klasside noored on sellega paremini kursis kui 8. klasside õpilased, neiud rohkem kui
noormehed, kodus eesti keelt kõnelevad vastajad rohkem kui vene või muu keele kõnelejad, maal elavad
õpilased rohkem kui linnaelanikud. Nelja piirkonna vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei esine (kuigi Lõuna
piirkonna näitaja on teistest kõrgem) (vt joonis 176).

Joonis 176: Eestis püsivalt elavale inimesele kohustuslikuks peetav dokument 8. ja 12. klasside õpilaste
hulgas sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Üle kolmandiku õpilastest on kursis sellega, et vähemalt 15-aastane noor saab endale ise ID-kaarti või
passi taotleda ja seda vahetada. Õigesti vastanute osakaal on kõrgem 12. klasside õpilaste, noormeeste
ning kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate õpilaste puhul. Nelja prefektuuri lõikes olulisi erinevusi ei
ilmne (vt joonis 177).
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Joonis 177: 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „vähemalt 15-aastane noor saab ise ID-kaarti
või passi taotleda ja vahetada“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Väga valdav enamus on kursis sellega, et enda ID-kaarti sõbrale või sõbrannale laenata ei tohiks.
Teemaga on paremini kursis vanemad õpilased, neiud, kodus eesti keelt kõnelevad vastajad ja
mõnevõrra enam ka maal elavad noored. Piirkondade lõikes on Lääne- ja Lõuna-Eesti näitaja tase
kõrgem Põhja ja Ida piirkonnast, kuid erinevus osutub statistiliselt oluliseks Lõuna ja Põhja regiooni vahel
(vt joonis 178).

Joonis 178: 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „enda ID-kaarti võib sõbrannale või sõbrale
laenata“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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8. ja 12. klasside õpilaste teadmised seoses välismaal reisimise ja dokumentidega
Üle üheksakümne protsendi 8. ja 12. klasside õpilased teavad, et välismaal viibides peab isikut tõendav
dokument endaga kogu aeg kaasas olema. Madalam on aga teadlikkus sellest, et Schengeni viisaruumi
kuuluvatesse riikidesse reisides peab kas ID-kaart või pass kaasas olema – õigesti vastab ligi
kolmveerand õpilastest. Viimase osas on 12. klasside noorte teadmised paremad. Esimese väite osas on
veidi suurem õigesti vastanute osakaal Lõuna piirkonnas. Teise väite puhul on Ida regiooni õpilaste
teadmiste tase kõige madalam ja Põhja piirkonna noorte näitaja kõige kõrgem – need kaks regiooni ka
erinevad omavahelises võrdluses olulisel määral (vt joonis 179-180).

Joonis 179: 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „välismaal reisil olles peab isikut tõendav
dokument kogu aeg endaga kaasas olema“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 180: 8. ja 12. klasside õpilaste nõustumine väitega „Schengeni viisaruumi kuuluvatesse riikidesse
reisides peab kas ID-kaart või pass kaasas olema“ sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Õpilastele esitati nimekiri kuuest riigist ja küsiti, millistesse reisimisel on pass kohustuslik ja ID-kaardist
ei piisa. Kokku kolmveerand vastajatest märkisid õigesti, et nendeks riikideks on Tai, Venemaa ja
Ameerika Ühendriigid. Alla viiendiku arvasid, et see võib nii olla ka Rootsi, Soome või Läti puhul (vt joonis
181).
12. klasside õpilaste hulgas on rohkem noori, kes suudavad kõik kolm riiki õigesti ära märkida. Samuti
neidude ja kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate vastajate puhul. Piirkondadest on see näitaja kõige
madalam Ida-Eestis (vt joonis 182).

Joonis 181: 8. ja 12. klasside õpilased, kes arvavad, et nendesse riikidesse reisimiseks on vaja passi

Joonis 182: 8. ja 12. klasside õpilased, kes teavad, et Taisse, Venemaale ja USA-sse reisimiseks on vaja
passi, sotsiaal-demograafilistes lõigetes
70% 8. ja 12. klasside noortest teavad, et kui välismaal olles ID-kaart või pass ära kaob, on võimalik uut
dokumenti taotleda Eesti välisesindusest või selle puudumisel mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi
välisesindusest. 5% pakub selle küsimuse vastuseks politseid, 1% lennujaama, 1% reisifirmat ning 22%
märgib, et ei tea, kus on võimalik dokumenti taotleda. Teadlikumad on vanemad õpilased, neiud ja kodus
peamiselt eesti keeles kõnelevad noored. Nelja piirkonna lõikes statistiliselt olulisi erinevusi ei esine (vt
joonis 183).
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Joonis 183: 8. ja 12. klasside õpilased, kes teavad, et kui välismaal ID-kaart või pass kaob, saab uut
dokumenti taotleda Eesti välisesindusest või selle puudumisel mõne muu EL riigi välisesindusest

Eesti kodakondsuse saamine (õpilased ja klassijuhatajad)
Veidi üle veerandi 6. klasside õpilastest (n=1027) on kursis sellega, et määratlemata kodakondsusega
alla 15-aastasel lapsel on võimalik lihtsustatud viisil Eesti kodakondust taotleda. Sotsiaal-demograafilistes
lõigetes siinjuures statistiliselt olulisi erinevusi ei ole (vt joonis 184).

Joonis 184: 6. klasside õpilased, kes teavad, et määratlemata kodakondsusega alla 15-a lapsel on
võimalik lihtsustatud viisil Eesti kodakondust taotleda
6% 4., 6., 8. ja 12. klasside õpetajatest ütleb, et nende poolt juhatatavas klassis käib määratlemata
kodakondsusega lapsi ning 14% märgib, et kodakondsuse olemasolu ei ole klassis kontrollitud. Viimaste
osakaal on statistiliselt oluliselt kõrgem Põhja regioonis ning vastajate puhul, kes on koolis töötanud üle
20 aasta. Lõuna piirkonna õpetajatest ei märgi ükski, et nende klassis käiks kodakondsuseta õpilasi (vt
joonis 185).
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Joonis 185: Kodakondsuseta laste olemasolu klassis, klassijuhatajate alagruppides
4., 6. ja 8. klasside klassijuhatajatelt (n=295) küsiti lisaks, kas nad on teadlikud sellest, et määratlemata
kodakondsusega alla 15-a lapsel on võimalik lihtsustatud viisil Eesti kodakondust taotleda. Teadlikke on
alla kahe kolmandiku. Valimi väiksuse tõttu ei ole esinevad erinevused statistiliselt olulised, kuid kõrgema
näitaja tasemega hakkab silma Põhja piirkond ning klassiastmete lõikes on teadlike osakaal kõige suurem
6. klasside õpetajate puhul (vt joonis 186).
Valimis on 5 õpetajat, kelle klassis on määratlemata kodakondsusega lapsi ning kes on teadlikud neile
lihtsustatud korras kodakondsuse taotlemise võimalustest. Nendest üks on sellest võimalusest ka oma
klassi õpilasi ja nende vanemaid teavitanud.

Joonis 186: 4., 6. ja 8. klasside klassijuhatajad, kes teavad, et määratlemata kodakondsusega alla 15-a
lapsel on võimalik lihtsustatud viisil Eesti kodakondust taotleda
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6.2

Valdkonna kokkuvõte

Kodakondsuse ja isikut tõendavate dokumentide teema kohta uuriti õpilaste ja õpetajate küsitluses. Üle
90% 8. ja 12. klasside noortest teavad, et enda ID-kaarti ei tohi sõbrale laenata ning välismaal reisil olles
peab isikut tõendav dokument kogu aega kaasas olema. Ligi kolmveerand teab ka seda, et Schengeni
viisaruumi riikidesse reisides peab ID-kaart või pass kaasas olema ning suudab õigesti tuvastada riigid,
kuhu minnes peab kindlasti passi kaasa võtma. Vähem ollakse kursis sellega, et Eestis püsivalt elavale
inimesele on ID-kaardi omamine kohustuslik (59%) ning alates 15. eluaastast saab ise ID-kaarti või passi
taotleda (38%). Teadmiste tase on 8. klassides kõrgem 12. klasside õpilaste seas.
Nii 6. klasside õpilastelt kui ka klassijuhatajatelt küsiti selle kohta, kas nad on kursis, et määratlemata
kodakondsusega alla 15-aastasel lapsel on võimalik lihtsustatud korras Eesti kodakondsust saada. 6.
klasside õpilastest olid selle võimalusega kursis 28%. 4., 6. ja 8. klasside õpetajatest 64% teavad, et alla
15-aastasel määratlemata kodakondsusega isikul on võimalik lihtsustatud viisil kodakondust taotleda.
See näitaja on kõrgem 6. klasside õpetajate seas. Kokku 6% kõikide klassiastmete õpetajatest märgib, et
nende juhatavas klassis käib kodakondsuseta õpilasi, kuid 14% täheldab, et seda ei ole klassis
kontrollitud.
Alarühmades esinevad tendentsid on järgmised:


Kodus vene või muud keelt kõnelevad 8. ja 12. klasside õpilased vajaksid eesti keele kõnelejatest
rohkem teavitamist, kuna on isikut tõendava dokumendiga seotud teemadega halvemini kursis.
Piirkondade osas erinevate küsimuste lõikes ühtset tendentsi ei esine. Neiud on mitmetest
küsimustes noormeestest teadlikumad.
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7. Teadlikus politseist ja politsei ennetaja rollis
7.1

Täiskasvanud elanikkond

Täiskasvanud elanikkonnalt uuriti, kui oluliseks nad peavad, et politsei täidaks väärtegude ennetaja rolli,
millisel määral ta seda rolli täna täidab ning millisel viisil peaks Eesti politsei ennetustegevust teostama.
95% elanikest leiavad, et politsei roll ennetaja ning inimestele info jagajana on väga või pigem oluline.
See näitaja jääb kõigis vaadeldud alagruppides vahemikku 93-97%. Enamus (63%) valib seejuures
vastuse „väga oluline“. Kokku 62% arvab, et politsei täna ennetustöö tegija rolli ka igati või pigem
täidab; seejuures suurem osa (54%) valib vastuse „pigem täidab“. Inimeste hulgas, kes peavad ennetaja
rolli oluliseks, on ülejäänutega võrreldes ka suurem osakaal vastajaid, kes leiavad, et täna politsei seda
ülesannet pigem täidab (vt joonis; kuna neid, kes vastavad „üldse mitte oluline“ on väga vähe, on nad
joonisel kokku liidetud vastajatega, kes ütlevad „pigem mitteoluline“).
Kõige nooremad vastajad (18-24-a) peavad teiste vanusrühmadega võrreldes politsei rolli ennetava info
jagajana vähem oluliseks. Samas, mida vanemad vastajad, seda väiksem osakaal neist arvab, et politsei
täna täidab ennetaja ülesandeid pigem või igati. Seega tekib vanemates vanusrühmades negatiivne lõhe
ootuste ja tänase rolli täitmise vahel. 65-74-aastase seas on see erinevus 14% ning 55-64- ja 45-54-a
seas 5%, kui võrrelda vastajate hulka, kes peavad rolli ennetajana väga oluliseks ning annavad tänasele
ülesandega tegelemisele hinnangu igati või pigem täidab. Soo lõikes taolisi erinevusi ei esine, kuid naiste
hulgas on meestest rohkem vastajaid, kes peavad politsei väärtegude ennetaja rolli väga oluliseks (vt
joonis 188-189, 191).
Negatiivse suunaga lõhet ootuste ja tänase seisu hinnangu vahel on märgata ka Ida piirkonnas (vahe 8%
ulatuses) ning muude rahvuste esindajate seas (vahe 5%). Mitte-eestlased peavad politsei rolli
ennetustöö tegijana olulisemaks kui eestlased, kuid hindavad tänast rolli täitmist samal tasemel
eestlastega (kelle hulgas on ootus ja hinnang täitmisele ühesugusel tasemel). Piirkondade puhul on Ida
regiooni elanike hulgas teistega sarnases osakaalus vastajaid, kes peavad ennetava info jagaja
ülesandeid väga oluliseks. Samas hindavad nad täna selle rolli täitmist madalamalt kui teiste piirkondade
vastajad (vt joonis 188-189, 191).
25-74-aastaseid haridustaseme lõikes vaadates ilmneb negatiivne erinevus ootuste ja tänase seisu vahel
põhiharidusega või keskeri- ja kutseharidusega vastajate puhul (vahe 8%). Viimased peavad väärtegude
ennetaja ülesannet ka kõige olulisemaks (vt joonis 187, 190).

Joonis 187: 25-74-a hinnangud politsei ennetaja rolli olulisusele haridustaseme lõikes
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Joonis 188: Hinnangud politsei ennetaja rolli olulisusele sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Joonis 189: Hinnangud politsei poolsele ennetaja rolli täitmisele sotsiaal-demograafilistes lõigetes
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Joonis 190: 25-74-a hinnangud politsei poolsele ennetaja rolli täitmisele haridustaseme lõikes

Joonis 191: Hinnangud politsei ennetaja rolli olulisusele võrdluses täna selle rolli täitmisega

Nendel, kes pidasid politsei rolli väärtegude ennetaja ja info jagajana väga või pigem oluliseks (n=3648),
paluti avaldada arvamust selle kohta, millisel viisil ennetustööd eelkõige tegema peaks. Mainida paluti
kuni kolm olulisemat tegevust. Esitatud nimekirjast peetakse kõige olulisemaks loenguid ja koolitusi
koolides ning lasteaedades ning teabe jagamist meediakanalite vahendusel – neid viise mainib enamus
vastajatest. Kolmandana järgneb avalikel üritustele osalemine ja seal informatsiooni levitamine. Üle
viiendiku peab tähtsaks ka teavituskampaaniate korraldamist. „Muu“ alla öeldi täpsustuseks kõige enam
politsei üldist nähtaval olekut, patrullimist ning selgitustööd ja abi tänavatel.
Naised peavad meestest veidi olulisemaks loenguid koolides/lasteaedades ning info jagamist meedias.
Vanusrühmadest peavad meediat ja avalikel üritustel osalemist teistest olulisemaks kanaliks 18-24aastased. Eestlased mainivad mitte-eestlastest tunduvalt rohkem politsei poolset avalikel üritustel info
jagamist. Piirkondade lõikes tähtsustavad Põhja regiooni elanikud enam teabekanalina meediat ning
Lõuna ja Lääne regiooni elanikud üritustel info jagamist (vt tabel 26).
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Loengud ja koolitused
koolides ja
lasteaedades

Info jagamine meedias
(televisioon, raadio,
internet)

Avalikel üritustel
osalemine ja info
levitamine

Teavituskampaaniad

Kogukondlikel
kokkusaamistel osalemine (nt korteriühistute koosolekud)

Infomaterjalide ja
voldikute levitamine

Muul viisil

Sugu

Mees

84

66

38

22

14

12

5

Naine

88

70

38

21

15

14

3

Rahvus

Tabel 26: Viisid, kuidas politsei peaks ennetustööd tegema sotsiaal-demograafilistes lõigetes (%)

Eestlane

87

69

43

22

14

12

4

muu rahvus

85

65

29

20

16

15

3

Põhja

87

70

35

23

14

12

4

Ida

88

66

35

19

17

15

3

Lõuna

84

66

42

22

13

15

4

Lääne

87

66

46

21

14

10

3

18-24

87

74

45

23

11

13

2

25-34

87

67

40

25

14

14

3

35-44

89

67

39

21

14

14

3

45-54

86

67

36

19

16

13

7

55-64

82

67

35

19

14

13

3

65-74

84

65

36

22

17

10

2

põhiharidus või madalam

87

67

38

24

18

12

5

Keskharidus

86

67

39

21

14

11

2

keskeri- või kutseharidus

86

67

34

19

12

15

4

kõrgharidus või kraad

81

62

37

20

14

16

2

86

68

38

22

14

13

3

Haridus
25-74-a seas

Vanus

Piirkond

Tunnus

KOKKU
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7.2

Üldhariduskoolide õpilased ja klassijuhatajad

Politseiga kokkupuute valdkonnas uuriti 6., 8. ja 12. klasside õpilastelt (n=2851), kas nad teavad
veebikonstaablit ning on tema poole pöördunud. Õpetajatelt aga küsiti, kas nad teavad enda koolile
määratud noorsoopolitseinikku. Lisaks on peatüki all kajastatud kooliõpilaste teadlikkust koduleheküljest
www.targaltinternetis.ee.

6., 8. ja 12. klasside õpilaste kokkupuuted veebikonstaabliga
Üle poole õpilastest on kuulnud veebikonstaablist ehk internetis töötavast politseinikust ning rohkem on
teadlikke 12. klassides. Teadlike osakaal on kõrgem ka kodus peamiselt eesti keelt kõnelevate,
maapiirkonnas ja Lõuna regioonis elavate õpilaste seas (vt joonis 192).

Joonis 192: Veebikonstaablist kuulnud 6., 8. ja 12. klasside õpilased sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Veebikonstaablist kuulnutest (n=1707) 8% on kunagi internetis töötava politseiniku poole pöördunud.
Nendest enamus on seda teinud ühe korra. Pöördunuid on rohkem linnanoorte seas ning nende grupis,
kes räägivad kodus peamiselt vene või muud keelt. Näitaja on nooremate klasside õpilastest madalam
12. klasside õpilaste seas. Piirkondade vahelised erinevused ei osutu statistiliselt oluliseks (vt joonis
193).
Internetis töötava politseiniku poole pöördunutest (n=125) 58% ütlevad, et nad on saanud enda jaoks
vajalikku abi.
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Joonis 193: Veebikonstaabli poole pöördumine 6., 8. ja 12. klasside õpilaste seas, kes on
veebikonstaablist kuulnud sotsiaal-demograafilistes lõigetes
Õpilaste teadlikkus leheküljest www.targaltinternetis.ee
Kokku 29% õpilastest ütlevad, et nad teavad kodulehekülge www.targaltinternetis.ee; sh kümnendik on
seda lehekülge külastanud. Klassiastmete lõikes on leheküljest kuulnute või seda külastanute osakaal
tugevalt väiksem 12. klassides. Lisaks on võrreldes 4. klassidega 8. klassides oluliselt rohkem õpilasi, kes
on antud internetilehekülge külastanud.
Neiud on noormeestest mõnevõrra enam kodulehte külastanuid ning kodus peamiselt vene või muud
keelt kõnelevate õpilaste puhul on näitajad palju madalamad eestikeelsetest vastajatest. Maapiirkondade
vastajad teavad lehekülge rohkem ja külastavad seda linnalastest enam. Nelja piirkonna lõikes on Lääne
ja Lõuna regiooni näitajad kõrgemad Põhja- ja Ida-Eestist (vt joonis 194).
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Joonis 194: Teadmine koduleheküljest www.targaltinternetis.ee sotsiaal-demograafilistes lõigetes

Klassijuhatajate teadlikkus noorsoopolitseinikust
Veidi üle poole klassijuhatajatest teavad, kes on nende kooli noorsoopolitseinikuks määratud ning kuidas
temaga kontakti saada. Ülejäänutest enamus ei tea küll konkreetset isikut, kuid teavad kuidas üldiselt
noorsoopolitseiga ühendust saada. Vanemate klasside õpetajate hulgas on mõnevõrra rohkem vastajaid,
kes ei tea ei kooli jaoks määratud noorsoopolitseinikku ega ka kontakti saamise viise. Mitteteadlike
osakaal on suurem ka Põhja piirkonnas ning õpetajate seas, kes on koolis töötanud kuni 10 aastat (vt
joonis 195).

Joonis 195: Teadlikkus koolile määratud noorsoopolitseinikust alagruppides
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7.3

Valdkonna kokkuvõte

Justiitsministeeriumi kuriteoohvrite uuringu raames 2012. aastal küsitletud vähemalt 15. aastastest Eesti
elanikest 56% leidsid, et politsei suudab nende kodukandis korda tagada kas väga või küllalt hästi (vt AS
Emor 2012.2). Politsei- ja Piirivalveameti uuringu 2013. aasta andmetel on kolmveerand 15-74aastastest elanikest rahul politseinike tööga üldiselt ning 67% on rahul politsei tegevuse
tulemuslikkusega. Need näitajad on kõrgemad Lääne ja Lõuna prefektuuris (vt Huul ja Oper 2014).
Käesolevas uuringus küsiti täiskasvanud elanikelt aga selle kohta, kui oluliseks nad peavad politsei
poolset väärtegude ennetamist ja inimestele vastava info jagamist.
Enamus (63%) 18-74-aastastest elanikest peab väga oluliseks seda, et Eesti politsei täidaks ka
väärtegude ennetaja rolli ning pigem või väga oluliseks peab antud ülesannet kokku 95%. Samas leidub
üksnes 8% vastajaid, kes arvad, et täna politsei seda rolli ka igati täidab. „Täidab igati“ pluss „pigem
täidab“ vastab kokku siiski üle poole (62%) inimestest. Need, kes peavad antud ülesannet tähtsaks,
hindavad ka selle tänast täitmist kõrgemalt. Politsei poolse ennetustöö tegemisel peetakse kõige
olulisemaks teavitust koolides ja lasteaedades ning inimestele informatsiooni jagamist meediakanalite
vahendusel.
Õpilastelt küsiti, kas nad teavad veebikonstaablit ja kodulehekülge www.targaltinternetis.ee. Üle poole
(61%) 6., 8. ja 12. klasside õpilastest on veebikonstaablist kuulnud ning kuulnutest 8% on antud teenust
kasutanud. Teadlikkus leheküljest www.targaltinternetis.ee on oluliselt madalam. Üle veerandi (29%) 4.,
6., 8. ja 12. klasside õpilastest on leheküljest kuulnud ning iga kümnes on seda ka külastanud.
Klassijuhatajatelt uuriti teadlikkust sellest, kes on nende koolile määratud noorsoopolitseinik. Oluline osa
õpetajatest ei ole sellega täpselt kursis ning 54% teab nii noorsoopolitseiniku nime kui ka tema kontakte.
Kursisolekut on mõnevõrra vähem vanemate klasside ja Põhja-Eesti klassijuhatajate seas.
Alarühmades ilmneb järgnevaid erinevusi:


Mõnevõrra vähem tähtsaks peavad politsei poolset ennetustöö tegemist 18-24-aastased noored ning
mehed. Nooremates vanusrühmades hinnatakse ennetaja rolli tänast täimist kõrgemalt, kui vajadust
selle järele; vanemates vanusrühmades on tendents aga vastupidine ning ootus rolli täitmisele ületab
selle tänast elluviimist. Negatiivse suunaga lõhet politsei poolsele ennetustööle pandud ootuste ja
tänase seisu hinnangu vahel on märgata ka Ida prefektuuris ning mitte-eestlaste seas.



Nooremad inimesed leiavad rohkem, et politsei peaks ennetustöö sõnumitega nähtaval olema avalikel
üritustel ning jagama infot meedias. Meediat hindavad olulisema teabekanalina ka Põhja-Eesti
vastajad ning avalikkel üritustel osalemist ootavad enam Lõuna ja Lääne prefektuuri inimesed.



Veebikonstaabli teenuse olemasolust on teadlikumad 12. klasside noored, veebikonstaabli poole
pöördunud on aga rohkem nooremad. Leheküljest www.targaltinternetis.ee on kõige teadlikumad 8.
klasside õpilased ja kõige vähem on sellest kuulnud 12. klasside noored.



Kodus eesti keelt kõnelevad ning maapiirkondades ja Lõuna-Eestis elavad õpilased teavad palju
rohkem nii veebikonstaablit kui ka lehekülge www.targaltinternetis.ee. Viimase osas on kõrgem
näitaja ka Lääne prefektuuris. Samas on veebikonstaabli poole pöördumise tase kõrgem (ja ilmselt
vajadus teenuse järele suurem) kodus vene või muud keelt kõnelevate, Ida-Eestis ning linnades
elavate õpilaste seas.
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8. Uuringu põhitulemused
Politsei- ja Piirivalveameti poolt tellitud ulatusliku uuringu kvantitatiivne andmekogumine viidi 2013.
aasta lõpus ja 2014. aasta alguses läbi kolmes sihtrühmas: 18-74-aastased elanikud, üldhariduskoolide
4., 6., 8. ja 12. klasside õpilased ning samade klassiastmete klassijuhtajad. Informatsiooni koguti
inimeste teadmiste, hoiakute ja käitumise kohta valdkondades, kuhu politsei tegevus süütegude
ennetamiseks suunatud on. Uuringus osales 3 850 täiskasvanud elanikku, 3 853 kooliõpilast ning 352
õpetajat.

Liikluskäitumisega seotud ennetus


Liiklusreeglite eiramisega kaasneva ohu tunnetamine on üldiselt kõrgel tasemel, kuigi varasemates
liikluse monitooringu ning liiklejate küsitlemisega seotud uuringutes on tuvastatud ka olulisel määral
käitumise esinemist, mis seab ennast ja kaasliiklejaid ohtu. Kõige väiksemaks ohuallikaks peavad
inimesed maanteel sõidukiiruse ületamist ning alkoholi joonuna jalgrattaga sõitmist. Tõsiselt
suhtutakse vajadusse sekkuda, kui alkoholijoobes isik soovib autorooli istuda. Joobes juhtimise
suhtes on hoiakud tolerantsemad aga koolinoorte puhul, kes on ise korduvalt alkoholi tarvitanud. Ise
autot juhtivate täiskasvanute ohutunnetus liiklusreeglite eiramise suhtes on paraku teistest madalam.



Ohutu liiklemise teema leiab palju kajastamist nii koolis kui ka lastevanemate poolt; seda kõige
ulatuslikumalt 4. klasside laste puhul. 4. klasside lapsed on sõidutee ületamisega kaasneda võivate
ohtudega ka hästi kursis. Vaatamata teema heale üldisele kajastamisele, on aga näha tõsiseid
puudujääke 6. ja 8. klasside laste teadmistes ja käitumises seoses jalgrattaga liiklemisega. Alati
jalgrattakiivri kasutajate osakaal on väga madal ning seda mõjutab negatiivne suhtumine kiivrisse.
Ka teadmised sellest, mis on rattaga sõites kohustuslik, vajavad parandamist. Koolinoori teavitatakse
vähem mopeediga liiklemise teemadest. Mopeediga sõidab hooajaliselt ka vaid väike osakaal 6. ja 8.
klasside õpilastest, kuid nende teadmised kõigist reeglitest, mida seejuures täitma peab, ei ole head.



Piirkondlikult on liiklussituatsioonide suhtes kõige kõrgem ohutunnetus Ida prefektuuris ning
madalam Põhja-Eestis. Samas on Ida prefektuuri vastajad ning mitte-eestlased vähem valmis
sekkuma, kui purjus inimene soovib autorooli istuda.



Prefektuuride lõikes eristub ka Lõuna-Eesti, kus politseinik on koolis liikluse teemadel kõige vähem
rääkimas käinud. Samas on selles piirkonnas õpetaja roll info edastajana suurem.

Vägivalla ja kiusamise ennetamine


Täiskasvanute suhtumine laste leebemat sorti füüsilisse karistamisse (nagu tutistamine või kergem
löömine käega) ei ole väga range. Teiste uuringute andmetel kogevad üle kümnendiku lastest ka
taolist distsiplineerimist oma kodus.



Vägivaldsetesse situatsioonidesse vahele astumist peetakse kõige vajalikumaks siis, kui kannatajaks
on endale lähedane inimene. Enda gruppi mitte kuuluvate inimeste suhtes ollakse oluliselt
passiivsemad. Rohkem astutaks vahele ka siis, kui kannatajaks on laps. Kõige vähem sekkumist
vajavana nähakse olukorda, kus naine rakendab füüsilist vägivalda oma mehe suhtes.



Üldiselt ei pea kooliõpilased omavahelises suhtlemises lubatuks vaimse või füüsilise vägivallaga
seotud käitumist; seda nii näost-näkku suhtlemisel kui ka internetis. Teistest käitumisviisidest (nagu
mõnitamine, ähvardamine, asjade ära võtmine või tüdrukute vaheline löömine) loomulikumana
nähakse aga noormeeste omavahelist löömist ja kaklemist. Internetikiusamise puhul on kõige
tolerantsem suhtumine suhtluskeskkondades narrimisse ning sõnumite ja postituste kaudu
sõimamisse.



Varasemate uuringute andmetel kogeb suur osa Eesti õpilastest koolikiusamist. Seda kinnitavad ka
käesoleva uuringu tulemused. Õpilased on koolis kõige rohkem tähele pannud vaimset vägivalda ning
suur osa on pealt näinud ka löömist või peksmist. Väga valdava enamuse küsitletud klassijuhatajate
poole on kellegi kiusamisega seoses pöördutud. Kiusamise levimus väheneb vanemates klassides. Ise
on viimasel aastal löömist kogenud iga neljas õpilane. Füüsilise vägivallaga puututakse enam kokku
nii koolis kui ka väljapool kooli või kodu (nt tänaval või trennis).
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Enda sõnul on õpilased üsna aktiivsed kiusamise situatsioonidesse sekkumises, seda eriti nooremates
klassides. Rohkem astutakse ise vahele, räägitakse toimunust klassijuhataja või sõpradega. Oluline
osa klassijuhatajatest märgivad, et neil on kiusamise või vägivallaga seotud situatsioonide
lahendamisel esinenud takistusi. Eelkõige puudutab see õpilaste ja nende vanemate soovimatust
olukorra selgitamiseks koostööd teha. Enda teadmisi ja oskusi vägivallajuhtumitega tegelemisel
hindavad õpetajad seejuures pigem heaks ning suuremaks puudujäägiks peetakse kooli võimalusi
situatsioonide lahendamisel.



Väga valdav enamus lapsevanematest vestleb oma lastega koolikiusamise teemal, väiksemat
aktiivsust on aga märgata internetikiusamise valdkonna kajastamisel. Õpilaste sõnul on ka koolis
internetis suhtlemisest vähem räägitud kui koolikiusamisest. Puudulikku informeeritust väljendab
asjaolu, et vähesed õpilased teavad kogulehekülge www.targaltinternetis.ee ning oluline osa ei ole
kuulnud veebikonstaablist.



Prefektuuride lõikes hakkab vägivalla ennetamise valdkonnas silma Ida ja Lõuna prefektuur. Ida
regiooni eripärased näitajad kattuvad seejuures suures osas mitte-eestlaste näitajatega. Ida-Eesti
ning vene või muust rahvusest täiskasvanud peavad erinevaid lapse karistamise viise vähem
lubatavaks, kuid on passiivsemad oma valmisolekus sekkuda vägivaldsetesse situatsioonidesse. Ida
regioonis on õpilased koolis rohkem kiusamise juhtumeid pealt näinud ning koolis on politseinik
koolikiusamise teemal kõige enam rääkimas käinud. Samas on vene või muus keeles kõnelevate
õpilaste seas suurem nende osakaal, kes ei ole viimasel ajal kellegi käest koolikiusamise või internetis
suhtlemise teemal teavet saanud. Ka mitte-eestlastest lapsevanemad märgivad antud teemadel
lapsega rääkimist eestlastest vähem. Vene või muud keelt kõnelevad õpilased on vähem kursis
veebipolitseiniku ning koduleheküljega www.targaltintenetis.ee.



Lõuna prefektuur eristub sellega, et sealsetele õpilastele on kõige enam kiusamise või vägivalla
teemadel räägitud (kas kodus, koolis või kuskil mujal), õpilased aktsepteerivad oma suhtumistes
vägivaldset käitumist vähem ja klassijuhatajad on rohkem kogenud nende poole kiusamise
juhtumitega pöördumist. Samas aga on Lõuna-Eesti lapsed teistest rohkem ise viimasel aastal
vägivalda kogenud ning mainivad selle esinemise kohana enam kodu.

Varguste ennetamine


Lastevanematest enamik on oma kooliealiste lastega varguste teemal vestelnud. Enda asjade
hooletusse jätmine on aga Eesti täiskasvanud elanike hulgas levinud – seda eelkõige seoses rahakoti
või mobiili hoidmisega kergesti ligipääsetavas riiete välistaskus, autosse asjade nähtavale jätmises
ning auto laekasse väärtuslike asjade jätmises. Oma asjadesse suhtuvad tähelepanelikumalt mitteeestlased ning Ida prefektuuri haldusala elanikud, samuti vanemad inimesed.

Sõltuvusainetega seotud ennetus


Varasemate ja käesoleva uuringu andmeid koos vaadates ilmneb väga murettekitav alkoholi
tarvitamise tase Eesti kooliõpilaste hulgas. Ka klassijuhatajad peavad seda (eriti vanemate) õpilaste
puhul suureks probleemiks. Lisaks on märkimisväärsel tasemel kokkupuude tubakatoodetega ning
vanemate õpilaste seas hakkab suure populaarsusega silma vesipiip. Sellega on noormeestest
mõnevõrra enam kokku puutunud tütarlapsed. Ka e-sigaretti on oluline osa õpilastest proovinud.



Esile tuleb oluline lapsevanemate roll alkoholi tutvustajana. 4. klasside lapsed, kes on alkoholi
proovinud, on seda kõige enam saanud oma isa või ema käest. Lisaks mainitakse muid sugulasi, kes
on pakkunud. Iga kümnes 7-10-aastaste laste vanem ning iga viies 11-17-aastaste laste vanem ütleb
ise, et on oma alaealisele lapsele alkoholi andnud. Need lapsevanemad on aga ka rohkem oma
lapsega sellel teemal vestelnud. Enamus kooliealiste laste vanematest räägib oma lastega erinevate
sõltuvusainete tarvitamisega kaasnevatest ohtudest; kõige vähem puudutatakse seejuures
inhalantide teemat.



Iga viies Eesti 18-74-aastane elanik on oma elu jooksul narkootilisi aineid tarvitanud ning nooremates
vanusrühmades on see näitaja keskmisest kaks korda kõrgem. Juba 8. klasside õpilastest ütleb iga
kümnes, et on narkootikume proovinud ning 12. klasside noorte puhul on see number neli korda
kõrgem. Väga valdavalt on tegemist kanepi tarvitamisega, mida neljandik täiskasvanud elanikkonnast
(ja iga teine 18-24-aastane) peab kergesti kättesaadavaks. Muudest ainetest on rohkem kokku
puututud amfetamiini, uute ainete (nagu Spice, PMMA, BZP), maagiliste seente ning
rahustite/uinutitega ilma arsti korralduseta. Kooliõpilased saavad narkootikume kõige enam tuttavate
käest tasuta.
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Väga valdav enamus kooliõpilasi ei arva, et kange alkohol ja kanep peaks alaealistele lubatud olema.
Leebemalt suhtutakse lahja alkohoolse joogi lubatavusse alaealistele ning kanepi lubatavusse
täiskasvanute puhul. Otsene kokkupuude sõltuvusainete tarvitamisega muudab nende õpilaste
suhtumise oluliselt tolerantsemaks ja sõltuvusainetega seotud riske tajutakse vähem. Ka
täiskasvanute hoiak tubakatoodete ja alkoholi suhtes on üsna range – oluline osa leiab, et praegust
vanuspiiri antud ainete tarvitamise lubamiseks peaks tõstma ning iga viies keelaks tubakatoodete
tarvitamise üldse ära.



Klassijuhatajate teadmised oma sekkumise õigustest juhul, kui ta kahtlustab või näeb õpilasel mõne
keelatud aine kaasas olemist koolis, ei ole heal tasemel. Enamus klassijuhatajaid peab ka ise enda
teadmisi, oskusi ning võimalusi narkootikumidega seotud juhtumitega koolis tegelemiseks
puudulikuks. Enda teadmiste-oskuste ja võimaluste suhtes on kriitilisemad õpetajad, kellel on
reaalsete juhtumitega kokkupuuteid olnud. Õpetajate sõnul leiab erinevate sõltuvusainete tarvitamise
teema koolitundides laialdast käsitlemist.



Selgub, et legaalsete sõltuvusainetega seoses vajavad rahvuse lõikes suuremat tähelepanu eestlased.
Eestlastest lapsevanemad pakuvad ise oma alaealisele lapsele tunduvalt enam alkoholi ja ka
tubakatooteid. Kodus eesti keelt kõnelevad lapsed ja noored tarvitavad vene või muu keele
kõnelejatest rohkem nii alkoholi kui tubakatooteid. Prefektuuride lõikes kajastub see Ida- ja PõhjaEesti näitajates, kus esineb antud sõltuvusainetega kokku puutumist kõige vähem. Ida-Eesti
klassijuhatajad on teistest regioonidest oluliselt vähem märganud või kahtlustanud alkoholi omamist
või tarvitamist koolis. Võrreldes linnalastega tarvitavad maapiirkondades elavad õpilased legaalseid
sõltuvusaineid rohkem.



Antud uuringu tulemuste kohaselt on ka narkootiliste ainetega mõnevõrra rohkem kokku puutunud
eestlased, mis tuleneb kanepi tarvitamise näitajatest. Eestlased peavad ka kanepitooteid paremini
kättesaadavaks. Mitte-eestlased on eestlastest rohkem kokku puutunud aga eelkõige amfetamiini
ning rahustite/uinutitega. Klassijuhatajate küsitluses ütlevad aga Põhja- ja Ida-Eesti õpetajad teistest
veidi enam, et on koolis kahtlustanud või näinud narkootiliste ainete omamist või tarvitamist. Nendes
regioonides räägitakse ka õpilastega narkootikumide tarvitamise ohtlikkusest rohkem ning õpetajad
peavad enda teadmisi-oskusi juhtumitega tegelemiseks paremaks.



Sõltuvusainete tarvitamisega seotud tulemused kajastuvad ka inimeste hoiakutes. Nimelt on mitteeestlaste suhtumine sõltuvusainete tarvitamise lubatavusse nii täiskasvanute kui ka kooliõpilaste
puhul oluliselt rangem kui eestlastel ning õpilased tajuvad paremini sõltuvusainete tarvitamisega
kaasnevaid riske. See tulemus peegeldub ka piirkondlikes näitajates ning rangemat suhtumist on
märgata Ida prefektuuri vastajate seas.

Kodakondsus ja isikut tõendavate dokumentide valdkond


8. ja 12. klasside õpilased on hästi kursis sellega, milline isikut tõendav dokument peab
välisriikidesse sõitmisel kaasas olema. Vähem teatakse seda, et Eestis püsivalt elavale inimesele on
ID-kaardi omamine kohustuslik ning alates 15. eluaastast saab ise ID-kaarti või passi taotleda. Isikut
tõendava dokumendi teemadel vajavad rohkem teavitamist mitte-eestlased.



Nii eesti kui vene keelt kõnelevad 6. klasside õpilased on ühtmoodi halvasti kursis sellega, et alla 15aastasel määratlemata kodakondsusega isikul on võimalik lihtsustatud korras Eesti kodakondust
taotleda. Õpetajate seas on teemast teadlikke üle poole.

Politsei ennetaja rollis


Täiskasvanud elanikud peavad igati oluliseks, et Eesti politsei täidaks ka väärtegude ennetaja ja
informatsiooni jagaja rolli. Antud ootusele vastamiseks tuleb aga veel tööd teha, sest tänast ennetaja
rolli täitmist sama kõrgelt ei hinnata. Negatiivse suunaga lõhet ootuste ning tänase saavutuse vahel
on märgata mitte-eestlaste, Ida prefektuuri vastajate ja vanemate inimeste hinnangutes. Tänasele
ennetaja ülesande täitmisele annavad parema hinnangu vastajad, kes seda rolli ka tähtsamaks
peavad.



Kõige suuremat vajadust nähakse selle järele, et politsei teeks teavitustööd koolides ja lasteaedades
ning jagaks infot meediakanalite kaudu.
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