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KÜSITLUSE TULEMUSED: EESTI (osales 200 noort vanuses 15-19 aastat) 
MIDA NOORED OMA SEKSUAALKÄITUMISE KOHTA RÄÄGIVAD 

 
Küsimused noortele    

 

TÜDRUKUD 

 

POISID 

EUROOPA 
TULEMUSED 2011 

Kui suur protsent vastanutest on olnud 
seksuaalvahekorras 
P.S. Erinevatest regioonidest osalesid erinevas 
vanuses noored 

 
51% 
 

 
54% 

Tüdrukud  
58% 
Poisid 
60% 
 

Keskmine vanus esimese seksuaalvahekorra 
toimumise ajal 
 

16 aastat 17 aastat 17 aastat 

Kui suur protsent vastanutest ei kasutanud uue 
partneriga seksuaalvahekorda astudes 
rasestumisvastast vahendit  

 
67% 
 

 
46% 

Tüdrukud  
44% 
Poisid 
40% 
 

Põhjused, miks rasestumisvastast vahendit ei 
kasutatud 
 

24% Mul puudus oht 
rasedaks jääda 
 
21% 
Rasestumisvastast 
vahendit polnud 
käepärast  
 
18% Tarbisin alkoholi 
ja unustasin 
 
 
 
 
 

28% 
Rasestumisvastast 
vahendit polnud 
käepärast 
 
16% Mulle ei meeldi 
rasestumisvastast 
vahendit kasutada 
 
16% Mul puudus oht 
rasedaks jääda 
 
16% Unustasin 
 
8% Tarbisin alkoholi 

27% 
Rasestumisvastast 
vahendit polnud 
käepärast 
 
14% Mulle ei meeldi 
rasestumisvastast 
vahendit kasutada   
 
12% Mul puudus oht 
rasedaks jääda 
 
12% Mu partner 
soovis, et me ei 
kasutaks 
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ja unustasin 
 
8% Mu partner 
soovis, et me ei 
kasuta 
rasestumisvastast 
vahendit 

rasestumisvastast 
vahendit 
 
 

Kui paljudel vastajatest on olnud probleeme 
rasestumisvastaste vahendite hankimisel 

 
2% 
 

 
4% 

Tüdrukud  
11% 
Poisid 
11% 

Põhjused, miks rasestumisvastase vahendi 
hankimine on olnud problemaatiline 

100% - Kartsin, et 
mu vanemad saavad 
teada 
 
50% - 
Rasestumisvastane 
vahend oli otsa 
saanud 
 
50% Häbenesin seda 
arstilt küsida 
 
50% Ma ei teadnud, 
kust 
rasestumisvastaseid 
vahendeid saab 
 
50% - Ma olen 
rasestumisvastaste 
vahendite 
hankimiseks liiga 
noor 

75% - 
Rasestumisvastane 
vahend oli otsa 
saanud  
 
 
 
 
 

34% 
Rasestumisvastane 
vahend oli otsa 
saanud 
 
31% - Kartsin, et mu 
vanemad/sugulased 
saavad teada 
 
28% - Häbenesin 
seda arstilt küsida 
 
 

Kui paljudel on tuttavaid või sugulasi, kellel on 
olnud soovimatu rasedus 

 
21% 
 

 
12% 

Tüdrukud  
39% 
Poisid 
22% 
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Küsimused noortele    

 

TÜDRUKUD 

 

POISID 

EUROOPA 
TULEMUSED 2011 

Kui suur protsent vastanutest arvab, et neil on piisavalt 
informatsiooni erinevate rasestumisvastaste vahendite 
ja meetodite kohta  

 
46% 
 

 
56% 

Tüdrukud  
45% 
Poisid 
46% 

Keskmiselt mitut rasestumisvastast meetodit osati 
nimetada? 

5 4.4 Tüdrukud  
4.6 
Poisid 
3.9 

Kui mitu protsenti vastanutest usub, et 
ebausaldusväärsed rasestumisvastased meetodid on 
usaldusväärsed  

Katkestatud suguühe 
– 12% 
 
Vahekord naise 
menstruatsiooni ajal – 
5% 
 
Pärast vahekorda 
pesemine või 
vanniskäik - 1% 
 

Katkestatud suguühe 
– 25% 
 
Vahekord naise 
menstruatsiooni ajal - 
13%  
 
Vannivees seksimine - 
2% 

Katkestatud suguühe 
– 30% 
 
Vahekord naise 
menstruatsiooni ajal -
10% 
 
Pärast vahekorda 
pesemine või 
vanniskäik – 4% 
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Küsimused noortele    

 

TÜDRUKUD 

 

POISID 

EUROOPA 
TULEMUSED 2011 

Kelle poole pöörduksid, kui vajaksid nõu 
rasestumisvastaste vahendite ja raseduse 
vältimise kohta? 

Internet (veebilehed ja 
blogid) – 70% 
 
Günekoloog – 67% 
 
Internet (foorumid ja 
sotsiaalmeedia) – 64% 
 

Internet (veebilehed ja 
blogid) – 72% 
 
Internet (foorumid ja 
sotsiaalmeedia) – 50% 
 
Harivad infomaterjalid 
– 49% 
 

Internet (veebilehed ja 
blogid) – 60% 
 
Internet (foorumid ja 
sotsiaalmeedia) – 43% 
 
Sõbrad – 38% 
 
 

Kõige rohkem eelistatakse rasestumisvastaste 
vahendite alase info saamise allikana järgnevat 
(Sulgudes olev protsent näitab kui suur osa 
vastanutest asetas selle esikohale) 

Number 1 = 
günekoloog (31%) 

 

Number 1 = Internet 
(veebilehed ja blogid)  
(33%) 

 

Number 1 = Internet 
(veebilehed ja blogid) 
(22%) 

 

Kui suur hulk vastanutest ei saa koolis 
seksuaalharidust 

 
39% 

 
38% 

Tüdrukud  
38% 
Poisid 
40% 

Kui suur hulk vastanutest pidi seksuaalhariduse 
tundides osalemiseks vanematelt või hooldajatelt 
luba küsima 

 
0% 
 

 
0% 

Tüdrukud  
10% 
Poisid 
12% 

Milliseid allikate puhul usuvad noored, et 
jagatakse väärinformatsiooni rasestumisvastaste 
vahendite kohta 

Religioosne 
arvamusliider – 58% 
 
Ajakirjad – 24% 
 
Internet 
(sotsiaalmeedia ja 
foorumid)  – 20% 

Religioosne 
arvamusliider– 49% 
 
Sõber – 23% 
 
Ajakirjad – 21% 
 

Religioosne 
arvamusliider – 54% 
 
Internet 
(sotsiaalmeedia ja 
foorumid) – 27% 
 
Ajakirjad – 22% 

Kui suure hulgal vastanutest on olnud probleeme   Tüdrukud  
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korrektse info leidmisel rasestumisvastaste 
vahendite kohta 

4% 
 

7% 12% 
Poisid 
12% 

Kui suur hulk vastanutest on saanud 
informatsiooni rasestumisvastaste vahendite 
kohta, mis on hiljem osutunud valeks 

 
30% 
 

 
30% 

Tüdrukud  
28% 
Poisid 
22% 

Millistest allikatest on saadud väärinformatsiooni 
rasestumisvastaste vahendite kohta 

Sõber – 47% 
 

Internet 
(sotsiaalmeedia ja 
foorumid) – 40% 

Internet (veebilehed ja 
blogid)–  33% 

Internet (veebilehed ja 
blogid) – 37% 
 
Sõber – 30% 
 
Internet 
(sotsiaalmeedia ja 
foorumid) – 30% 

Harivad infomaterjalid 
– 20% 

 

 

Sõber – 44% 
 
Internet 
(sotsiaalmeedia ja 
foorumid) – 34% 

Internet (veebilehed ja 
blogid)– 23% 
 

Mis takistab korrektse ja erapooletu info saamist? Minu kool ei paku 
taoliste küsimuste 
esitamiseks piisavalt 
mugavat keskkonda – 
29% 

Häbenen küsida 
kontratseptsiooni 
kohta – 16% 

Kardan, et mu 
vanemad/sugulased 
saavad teada – 10% 

Minu kool ei paku 
taoliste küsimuste 
esitamiseks piisavalt 
mugavat keskkonda -
14% 

Häbenen küsida 
kontratseptsiooni 
kohta – 13% 

Mul pole piisavalt 
privaatsust, et selle 
teema kohta 
lugeda/uurida – 10% 

Häbenen küsida 
kontratseptsiooni 
kohta– 23%  

Minu kool ei paku 
taoliste küsimuste 
esitamiseks piisavalt 
mugavat keskkonda – 
20% 

Kardan, et mu 
vanemad/sugulased 
saavad teada – 15% 

 


