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Riigikantselei

Küsitluse 7. vooru tehnilised andmed
• Küsitlusperiood: 28.-29. aprill 2020
• Küsitletud: 2024 Eesti elanikku vanuses 15+
– Üle-Eestiline esinduslik valim (1300 vastajat)
– Esinduslik lisavalim Ida-Virumaal (~250 vastajat)
– Esinduslik lisavalim Lääne-Eestis (~250) ja Lõuna-Eestis (~200)
• Meetod: veebi- ja telefoniküsitlus
• Partner: Turu-uuringute AS
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Riigikantselei

Peamised trendid
• On veelgi suurenenud eriolukorra meetmete leevenemist soovivate elanike
osakaal.
• Viimase kolme nädala vältel on elanike hoolsus juhiste järgmisel vähenenud –
kõiki juhiseid järgivate elanike osakaal on langenud ligi kümne protsendipunkti
võrra (80% -> 70%).
• Elanike kodus püsimine on viimasel nädalatel märkimisväärselt vähenenud.
• Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 29% töö eriolukorra ajal.
• Avalikes ruumides viibides oleks maskide kandmisega nõus 80%, juhul kui
maskide kandmine on kohustuslik – sellega nõustub 73%.
• Usaldus Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja KOV vastu pole kahe nädalaga
oluliselt muutunud.
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Tulemused lühidalt
•
•
•
•
•

•

Riigikantselei

•
•

Eriolukorra meetmete leevendamist soovib 32% vastanutest (tõus +9%), meetmetega rahul 54% (langus
+6%) ja karmistamist soovib 12%.
Kõiki vajalikke juhiseid järgib 70% (langus -4%), enamikku juhiseid 20%, mõningaid juhiseid 5% ning üldse
ei järgi juhiseid 4% elanikest.
88% elanikest käitub samamoodi nagu eelmine nädal, 6% pingutab rohkem ja 5% pingutab varasemast
vähem. Vähem pingutavate inimeste osakaal aeglaselt tõuseb.
Väljas liikumine on veelgi suurenenud: kodus püsib 51% (langus 11%), 43% käib väljas samamoodi kui
varem, ning kui 39% väldib seejuures rahvarohkeid kohti – 4% ei väldi.
Elanikest 58% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna
sissetulekuid ning see näitaja on püsinud stabiilsena. Töötavatest elanikest 41%-i töökoormus pole eriolukorra
ajal muutunud, 35%-l on töökoormus vähenenud ning 16%-l suurenenud. Küsitletutest, kes märkisid, et on
töötud, kaotas 29% töö eriolukorra ajal.
Elanikest 74% on viimase 30 päeva vältel kogenud stressi või pinget, sealjuures 18% on stressi/pinget
kogenud palju rohkem kui varem ning 30% mõnevõrra rohke kui varem.
74% oleks valmis kaaluma sellise mobiilirakenduse kasutamist, mille abil saab teada kui on oldud
kontaktis COVID-19 positiivset tulemust saanud inimesega. 20% ei oleks valmis seda kasutama ning 6% ei
oska arvamust avaldada
Usaldus riigiinstitutsioonide suhtes pole kahe nädalaga oluliselt muutunud: Eesti elanikest 58% tunneb
usaldust Riigikogu vastu, 60% usaldab valitsust ning 66% kohalikke omavalitsusi.
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Maskide kandmine avalikes siseruumides
•

•

Riigikantselei

•

Elanikest 80% oleks valmis rahvarohketes kohtades maski kandma, 15% sellega
nõus ei oleks ning 5% ei oma selget arvamust. Kõige kõrgem on valmidus kanda
maski arsti juures (67% elanikest), kaubanduskeskustes/kauplustes (64%) ning
ühistranspordis (62%). Madalaim on valmidus kanda maski erapidudel (19%).
Soovimatust maski kanda väljendasid keskmisest sagedamini mehed ning 25-34aastased.
Juhul kui see võimaldab leevendada piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras
avalikes siseruumides maski kandma 73% elanikest (avalike siseruumidena on
küsimuses täpsustatud ühistranspordis, õppeasutustes, kauplustes, kinos,
muuseumides jne)
Vastumeelsust kohustuslikus korras maski kanda põhjendati kõige sagedamini
sellega, et maski soovitakse kanda vaid lühiajaliselt (48%) ning et maski kandmist ei
tohiks muuta kohustuslikuks, kuid vabatahtlikult kantaks maski küll(44%). Lisaks 26%
arvas, et maskide ostmine oleks liiga kallis ning 26% kahtleb selles, et maskide
kandmine on tõhus viiruse leviku piiramisel.
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COVID-19
teemaline küsitlus
Eriolukorra 7. nädal
Küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas
28.-29. aprill 2020

Sissejuhatus
Eesmärk
Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike hoiakud ja käitumine eriolukorra tingimustes, samuti hoiakute muutus võrreldes eriolukorra eelmiste
nädalatega.

Sihtrühm ja valim
Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku osales uuringu 7 voorus 2024 inimest (6. voorus 2059 inimest,
5.voorus 2077 inimest, 4. voorus 2039, 3. voorus 2031, 2. voorus 2037 ja 1. voorus 1257 inimest.)
Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes.
Lisaks põhivalimile (1300 Eesti elanikku) moodustati uuringu 7. voorus ka kolm lisavalimit: 1) Ida Virumaa ~ 250 vastajat; 2) Lääne-Eesti ~250
vastajat; 3) Lõuna-Eesti ~200 vastajat.

Läbiviimine
Küsitlustöö viidi läbi perioodil 28.-29. aprill, 2020.
Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija
Uuringu tellijaks on Riigikantselei, tulemuste omandiõigus kuulub tellijale

• Veapiirid
•
7
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Tulemuste laiendamisel üldkogumile (15-aastased ja vanemad elanikud) tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel
usaldusnivool 2,18% piiresse (väiksemate gruppide, nt vanuserühmad, vaatlemisel võib viga olla suurem).

Valimi profiil (%)
N=2024
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* HARIDUS: 1. taseme haridus: Alg- või põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil; 2. taseme haridus: kesk- või keskeriharidus, kutseharidus keskhariduse baasil; 3. taseme haridus: kõrgharidus

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=2024 (5. nädalal 2077)
Mil määral Te usaldate järgmisi Eesti riigiinstitutsioone?
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Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=2024
Riigikogu
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Vabariigi Valitsus

Kohalikud omavalitsused

Infokanalid koroonaviiruse teemal, %

Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te
saate informatsiooni koroonaviirusest ja sellest,
mida on vaja teha Eestis kehtestatud
eriolukorras.

Kõik vastajad, n=2024 (6. nädalal 2059, 5.nädalal 2077,4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031)

Lisaks, küsitletutest :
•
0,1% pole saanud infot
•
0,1% ei oska vastust anda
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Infokanalid koroonaviiruse teemal, %
Mitte-eestlastest vastajad, n= 599 (6. nädalal 646, 5.voorus 618, 4. voorus 587, 3. voorus 642)

Lisaks, mitte-eestlastest
0,3% pole saanud infot
koroonaviiruse kohta
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Suhtumine meetmetesse, %
Kõik vastajad, n=2024 (6. nädalal 2059, 5. nädalal 2077, 4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031, 2. nädalal 2037)
Kuidas hindate tänaseks ette võetud meetmete asjakohasust kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Suhtumine meetmetesse, %
Maakondlik võrdlus
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad n=2024 (6. nädalal 2059, 5. nädalal 2077, 4. nädalal 2039)
Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on võimalik igaühel teha palju (näiteks
hoiduda kontaktidest teiste inimestega, jälgida 2+2 reeglit, pesta käsi jne). Milline
alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Maakondlik võrdlus
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Käitumise muutumine võrreldes eelmise nädalaga
Kõik vastajad, n=2024 (6. nädalal 2059, 5.nädalal 2077, 4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031, 2. nädalal 2037)
Milline alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie
praegust käitumist eriolukorras võrreldes eelmise
nädalaga?
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Käitumise muutumine võrreldes eelmise nädalaga
Maakondlik võrdlus
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Suuniste järgimine - isolatsioon
Kõik vastajad, n=2024 (6.nädalal 2059, 5.nädalal 2077, 4.nädalal 2039, 3.nädalal 2031, 2.nädalal 2037, 1.nädalal 1257)
Teiste riikide kogemus koroonaviirusega näitab, et sotsiaalne eraldatus (kui
inimesed püsivad kodus ja väldivad kontakte teistega) on üks tõhusamaid viise
viiruse leviku piiramiseks. Mil määral Teie saate püsida kodus?
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Suuniste järgimine - isolatsioon
Maakondlik võrdlus (1., 5., 6. ja 7. nädala võrdlus)
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Põhjused, miks liigutakse praegusel ajal väljas
Vastajad, kes käivad väljas sama palju kui varem n=897
Mis on peamine põhjus (või põhjused), miks Te liigute praegusel ajal väljas?
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*Kolmanda küsitlusvooru osas andmed puuduvad

Kõik vastajad, kes ei püsi täielikult karantiinis n=1930

Põhjused, miks liigutakse praegusel ajal väljas
Vastajad, kes ei püsi täielikult karantiinis/isolatsioonis
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Hoiakud seoses koroonaviirusega
Kõik vastajad, n=2024 (6. nädalal 2059, 5.nädalal 2077, 4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031, 2. nädalal 2037)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
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Suhtumine maski kandmisesse, %
Kõik vastajad, n=2024

Vastajate osakaal, kes ei ole nõus maski kandma

Kas Te oleksite valmis kandma maski järgmistes kohtades?

Tööl käivatest inimestest märkis 37%
Õpilastest märkis 50%
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Suhtumine maski kandmisesse, kui see oleks kohustuslik %
Kõik vastajad, n=2024
Nõustumine väitega
„Oleksin nõus
kohustuslikus korras
kandma maski avalikes
siseruumides
(ühistranspordis,
õppeasutustes,
kauplustes, kinos,
muuseumides jne), juhul
kui see võimaldab
leevendada piiranguid“
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Vastajad, kes polnud väitega täiesti nõus, n=1238
Mis on peamised põhjused, miks Te ei ole täiesti nõus sellega, et kanda
kohustuslikus korras maske avalikes siseruumides?

Muutused töötamises eriolukorra ajal
Töötavad vastajad, n=1329
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Töötud, tööd otsivad vastajad, n=89
Milline neist kehtib Teie puhul?

Stress või pinge
Kõik vastajad, n=2024 (5. nädalal 2077)
Kas Te olete viimase 30 päeva vältel olnud stressis või pinge all?
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Vaimse tervise hoidmine
Kõik vastajad, n=2024
Mida Teie peamiselt teete selleks, et hoida oma vaimset tervist ja hoida ära
võimalikke stressi negatiivseid mõjusid?
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Huvitatus koroonaviiruse kandjatest teavitavast mobiilirakendusest
Kõik vastajad, n=2024
Valmimas on mobiilirakendus, mida iga soovija saab
vabatahtlikult ja tasuta laadida oma mobiiltelefoni, ning selle
abil anonüümselt teada saada, kui ta on mingil ajahetkel
olnud kontaktis koroonaviirusesse nakatunuga viisil, mille
käigus võis nakkus üle kanduda.
Mis oleksid peamised põhjused, mille nimel Teie nõustuksite
kasutama sellist mobiilirakendust?
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Vastajate osakaal, kes oleksid valmis kaaluma rakenduse kasutamist

Kokkuvõte - 1
Eesti elanikest 58% tunneb usaldust Riigikogu vastu, 60% usaldab valitsust ning 66% kohalikke omavalitsusi. Ebausaldusväärseks peab
Riigikogu 34%, valitsust samuti 34% ning KOV-e 26% elanikest. Kahe nädala jooksul pole usaldus nimetatud institutsioonide vastu
oluliselt muutunud. Valitsust peavad keskmisest sagedamini ebausaldusväärseks mehed ning 25-49-aastased, samas kui usaldus
valitsuse vastu on keskmisest kõrgem 65-aastaste ja eakamate seas.
Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse ja eriolukorra kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated.
Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks teabeallikate seas olulisemal kohal erinevad internetikanalid (sh sotsiaalmeedia ja
riigiasutuste kodulehed - vaid err.ee portaali nimetasid mitte-eestlased eestlastest harvemini), ETV+, PBK ning Venemaa telekanalid.
Viimase nelja nädala jooksul pole teabekanalite eelistused oluliselt muutunud.
Viimastel nädalatel on suurenenud eriolukorra meetmete leevenemist soovivate elanike osakaal – eriolukorra 5. nädalal soovis meetmete
leevendamist 11%, 6. nädalal 23% ja 7. nädalal 32% küsitletutest. Meetmete karmistamist pooldavate elanike osakaal oli 5. nädalal 27%,
6. nädalal 15% ja 7. nädalal 12%. Praeguseid meetmeid asjakohaseks pidavate elanike osakaal on võrreldes eelmise nädalaga pisut
langenud – 5. ja 6. nädalal pidas meetmeid asjakohaseks 60% elanikest, 7. nädalal aga 54%. Keskmisest sagedamini toetavad
meetmete leevendamist 25-49-aastased, kõrgharidusega või Lääne-Eestis elavad inimesed. Eriti tugevalt on meetmete leevendamise
poolt Hiiumaa elanikud.
Kõiki vajalikke juhiseid järgib 70%, enamikku juhiseid 20%, mõningaid juhiseid 5% ning üldse ei järgi juhiseid 4% elanikest. Viimase
kolme nädala vältel on elanike hoolsus juhiste järgmisel vähenenud – kõiki juhiseid järgivate elanike osakaal on langenud ligi kümne
protsendipunkti võrra. Hoolsamini jälgivad suuniseid naised, eakad ning kõrgharidusega inimesed.
88% elanikest käitub hetkel võrreldes eelmise nädalaga samamoodi. Neid, kes rohkem pingutavad, on 6% ja nende osakaal on
langenud. Vähem pingutab nüüd 5%, mis on veidi rohkem, kui eelmisel nädalal. Varasemast vähem on hakanud pingutama eelkõige 2534-aastased ning Lääne-Eesti elanikud.
Elanike kodus püsimine on viimasel nädalatel vähenenud. Kahe nädala jooksul on 12 protsendipunkti võrra suurenenud nende inimeste
osakaal, kes käivad väljas samapalju kui varem: praegu on neid 43%, sealjuures 39% piirab jätkuvalt oma käimisi rahvarohketes
kohtades, kuid 4% ei väldi ka rahvarohkeid kohti. Kodus püsijate ja vaid erandkorras väljujate osakaal on vastavalt vähenenud 11
protsendipunkti võrra ning on nüüd tasemel 51%. Kodus isolatsioonis püsivate inimeste osakaal pole kahe nädala jooksul muutunud,
püsides 5-6% juures. Inimesi, kes üldse ei väldi väljas käimist ega ka rahvarohkeid kohti, on keskmisest enam meeste ning
palgatöötajate seas.
30
30

Peamine ringiliikumise põhjus on jätkuvalt toidukaupluses käimine (74%). Võrreldes kuu varasema ajaga tuuakse väljas liikumise
põhjusena veidi sagedamini soovi värsket õhku hingata ja liikuda (64%), kuid ka tüdimust (8%) ning arvamust, et minu kodus püsimine
olukorda oluliselt ei muuda (8%). Riskikäitumisega seonduvaid hoiakuid väljendas siin 15% elanikkonnast. Tüdinud on kodusolemisest
sagedamini 15-34 aastased inimesed.

Kokkuvõte -2
88% elanikest mõistab, et võib oma käitumisega teiste viirusesse nakatumist ära hoida ning 77% elanikest on mures, et teised võivad
enese teadmata teda nakatada. Viimase nelja nädala jooksul on mõlemad näitajad pisut vähenenud. Elanikest 58% sõnul on
koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid ning see näitaja on püsinud stabiilsena.
Keskmisest sagedamini mainisid sissetuleku vähenemist 25-49-aastased, mitte-eestlased, Kirde-Eesti elanikud ning 2. taseme
haridusega inimesed. Ametialase staatuse lõikes on sissetulekute vähenemine kõige enam puudutanud ettevõtete omanikke, isiku- ja
klienditeenindajaid ja oskustöölisi.
Töötavatest elanikest 41%-i töökoormus pole eriolukorra ajal muutunud, 35%-l on töökoormus vähenenud ning 16%-l suurenenud.
Töötajatest 5%-l on töökoht alles, kuid nad on eriolukorra tõttu palgata puhkusel, 1% on haiguslehel, 1% leidis töökoha eriolukorra ajal
ning 1% märkis muu vastuse. Palgata puhkusel olijaid on keskmisest enam vabakutseliste/FIE-de ning klienditeenindajate seas.
Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 29% töö eriolukorra ajal.
Elanikest 80% oleks valmis rahvarohketes kohtades maski kandma, 15% sellega nõus ei oleks ning 5% ei oma selget arvamust. Kõige
kõrgem on valmidus kanda maski arsti juures (67% elanikest), kaubanduskeskustes/kauplustes (64%) ning ühistranspordis (62%).
Madalaim on valmidus kanda maski erapidudel (19%). Soovimatust maski kanda väljendasid keskmisest sagedamini mehed ning 25-34aastased.
Juhul kui see võimaldab leevendada piiranguid, oleks valmis kohustuslikus korras avalikes siseruumides (ühistranspordis,
õppeasutustes, kauplustes, kinos, muuseumides jne) maski kandma 73% elanikest (sealjuures 39% täiesti nõus ja 35% pigem nõus).
Elanikest 24% kohustuslikus korras maski kandmisega nõus ei oleks ning 3% ei oska arvamust avaldada. Vastumeelsust kohustuslikus
korras maski kanda põhjendati kõige sagedamini sellega, et maski soovitakse kanda vaid lühiajaliselt ning et maski kandmist ei tohiks
muuta kohustuslikuks (vabatahtlikult kantaks maski küll).
Elanikest 74% on viimase 30 päeva vältel kogenud stressi või pinget, sealjuures 18% on stressi/pinget kogenud palju rohkem kui varem
ning 30% mõnevõrra rohke kui varem. Kahe nädala eest oli stressi kogenud elanike osakaal pisut kõrgem (79%). Pinge suurenemist
tunnetavad keskmisest sagedamini naised, 25-49-aastased, mitte-eestlased, pealinlased ja Tartumaa elanikud, alla 18-aastaste lastega
leibkondades elavad inimesed, tippspetsialistid ning töötud. Viisina oma vaimset tervist hoida märkisid küsitletud kõige sagedamini
liikumist värskes õhus, piisavat und ning suhtlemist lähedaste/sõpradega.
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Vastajailt küsiti ka seda, kas nad oleksid valmis kasutama mobiilirakendust, mida saab vabatahtlikult ja tasuta laadida oma mobiiltelefoni,
ning selle abil anonüümselt teada saada, kas ollakse mingil ajahetkel olnud kontaktis koroonaviirusesse nakatunuga viisil, mille käigus
võis nakkus üle kanduda. Elanikest 74% oleks valmis kaaluma sellise rakenduse kasutamist, 20% mitte ning 6% ei oska arvamust
avaldada. Põhjustena, miks selle rakenduse kasutamist ollakse valmis kaaluma, märgiti kõige sagedamini teadasaamist oma nakatumise
riskist ning võimalust nakatunute arvu vähendada. Valmidus sellist rakendust kasutada on keskmisest kõrgem 15-24-aastaste seas.

Tellija: Riigikantselei
Tellija kontaktisik: Marianna Makarova (marianna.makarova@riigikantselei, tel. 693 5968)
Teostaja: Turu-uuringute AS
Raport: Vaike Vainu (vaike@turu-uuringute.ee), tel: 585 29 709)
Veebiküsitluse haldamine: Tõnis Ormisson
Telefoniküsitluse haldamine: Kristel Merusk
Ankeedi tõlge ja programmeerimine: Irina Strapatšuk
Andmetöötlus: Marina Karpištšenko
Pärnu mnt. 102, 11312 Tallinn
Tel: +(372) 585 29 700
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www.turu-uuringute.ee

