COVID-19
teemaline küsitlus
11. küsitluslaine

Küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas
17.-19. juuni 2020

Sissejuhatus
Eesmärk
Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike hoiakud ja käitumine eriolukorra järgsel ajal, samuti hoiakute muutus võrreldes eriolukorraga. Tegu on
järjekorras juba üheteistkümnenda küsitluslainega (esimene laine toimus eriolukorra esimesel nädalal, ning viimane, kümnes laine vahetult peale
eriolukorra lõppemist). Täpsemad küsitlusajad on toodud allolevas tabelis.
1. laine
19.märts

2. laine
24.-26. märts

3. laine
31. märts -2. aprill

4. laine
7.-9. aprill

5. laine
14.-16. aprill

6 laine
21.-23. aprill

7. laine
28.-29. aprill

8. laine
5.-6. mai

9. laine
12.-13. mai

10. laine
19.-20. mai

11. laine
17.-19. juuni

Sihtrühm ja valim
Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku vastas 11. laines küsitlusele 1256 inimest.
Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes.
Lisaks põhivalimile (1006 Eesti elanikku) moodustati uuringu 11. küsitluslaines ka Ida-Virumaa elanike lisavalim suurusega 250 vastajat.

Läbiviimine
Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija
Uuringu tellijaks on Riigikantselei, tulemuste omandiõigus kuulub tellijale

• Veapiirid
2
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•

Tulemuste laiendamisel üldkogumile (15-aastased ja vanemad elanikud) tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool
2,76% piiresse (väiksemate gruppide, nt vanuserühmad, vaatlemisel võib viga olla suurem).

Valimi profiil (%)
N=1256
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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=1256 (9. laines 2011, 7. laines 2024, 5. laines 2077)
Mil määral Te usaldate järgmisi Eesti riigiinstitutsioone?
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Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=1256
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 koroonaviirusega seotud
olukorras?

Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024)

6
6

* Enne 11. küsitluslainet oli vastusevariandi sõnastus: „Riigiasutuste kodulehed, nt kriis.ee“)

Infokanalid koroonaviiruse teemal, %
Mitte-eestlastest vastajad, n=491 (10. laines 601, 9. laines 585, 8. laines 602, 7. laines 599)
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* Enne 11. küsitluslainet oli vastusevariandi sõnastus: „Riigiasutuste kodulehed, nt kriis.ee“)

Kursisolek praeguste meetmetega
Kõik vastajad, n=1256 (10 laines 2035)
Mil määral olete Te kursis sellega, millised koroonaviiruse leviku
piiramiseks sisse viidud meetmed kehtivad tänasel päeval?
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Hinnang praegusele olukorrale
Kõik vastajad, n=1256 (10 laines 2035)
Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige
paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?
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Üldine rahulolu olukorra lahendamisega Eestis
Kõik vastajad, n=1256 (10 laines 2035)
Koroonaviirusega seonduv on puudutanud kogu maailma, ning
erinevates riikides on olukorra lahendamiseks valitud erinevaid
lähenemisi, erinevate tulemustega. Kui rahul Teie olete sellega, kuidas on
olukorda seni lahendatud Eestis?
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Suhtumine meetmetesse, %
Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6.
laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031, 2. laines 2037)
Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Suhtumine meetmetesse, %
Kõik vastajad, n=1256 (10. nädalal 2035)
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Praeguste tulemuste maakondlik võrdlus eriolukorra lõppemise
järgse ajaga (10. lainega)

Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Kõik vastajad, n=1256
Milliste meetmete jätkamist
tänasel päeval peate
vajalikuks?
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Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Vanuseline võrdlus
Milliste meetmete jätkamist tänasel päeval peate vajalikuks?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077, 4. laines 2039)
Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on võimalik igaühel teha palju (näiteks
järgida 2+2 reeglit, haigena püsida kodus, pesta käsi jne). Milline alljärgnevatest
kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Maakondlik võrdlus eriolukorra viimaste nädalate (8.-9. lainega) ning eriolukorra järgse ajaga (10. lainega)
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks,%
Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009)
Mida Te ise praegusel ajal teete,
et vältida koroonaviirusesse
nakatumist?
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* Antud
vastusevariandid
lisati ankeeti
esmakordselt 11.
küsitluslaines

Tegevused koroonaviiruse vältimiseks,%
Sooline ja rahvuseline võrdlus
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Hoiakud seoses koroonaviirusega
Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059,
5. laines 2077)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
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Sissetulekute muutus
Kõik vastajad, n=1256 (10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024, 6. laines 2059,
5. laines 2077, 4. laines 2039, 3. laines 2031)
Kuivõrd olete nõus järgmise väitega? – Koroonaviirusega seotud olukord on vähendanud minu ja/või minu perekonna sissetulekut
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Muutused töötamises eriolukorra ajal
Töötavad vastajad, n=809
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Töötud, tööd otsivad vastajad, n=81
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?

Abivajadused
Kõik vastajad, n=1256 (9. laines 2011, 5. laines 2077)

Millist tuge oleks Teile või Teie lähedastele hetkel kõige rohkem vaja?
(Kuni 3 vastust)
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* 5. küsitluslaines oli vastusevariantide nimistu viie variandi ja 9. laines nelja
variandi võrra pikem ning vastajail oli võimalik märkida kuni 5 vastust

Ellusuhtumine - hoiakud
Kõik vastajad, n=1256 (9. laines 2011)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
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Ellusuhtumine - hoiakud
Kõik vastajad, n=1256
Vaatan tulevikku lootuse ja entusiasmiga
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Vajadusel olen elus valmis riske võtma

Stress või pinge
Kõik vastajad, n=1256 (9. laines 2011, 7. laines 2024, 5. laines 2077)
Kas Te olete viimase 30 päeva vältel olnud stressis või pinge all?
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Abi hingeliste raskuste korral
Kõik vastajad, n=1256 (9. laines 2011, 5. laines 2077)

Kõik vastajad
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Kui Teil või Teie lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske olla (pikalt
kodus püsimise, rahamure, lähedaste tervisemure tõttu või muul
põhjusel), kuhu Te esmalt pöörduksite? (Kuni 3 vastust)

Sooline võrdlus

Abi hingeliste raskuste korral
Vanuseline võrdlus
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Vaimse tervise hoidmine
Kõik vastajad, n=1256 (7. laines 2024)
Mida Teie peamiselt teete selleks, et hoida oma vaimset tervist ja hoida ära
võimalikke stressi negatiivseid mõjusid? (Kuni 5 vastust)
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Kokkuvõte - 1
Valitsust, Riigikogu või kohalikke omavalitsusi usaldavate elanike osakaal pole aprilli keskpaigast kuni tänaseni muutunud. Käesoleva
küsitluse andmetel usaldab valitsust 59%, Riigikogu 56% ja KOV-e 68% elanikest. Ebausaldusväärseks peab valitsust ja Riigikogu 35% ning
KOV-e 25% elanikest. Võrreldes aprilli keskpaigaga on valitsust ebausaldusväärseks hindavate elanike osakaal kasvanud 4 protsendipunkti
võrra. Valitsust peavad keskmisest sagedamini ebausaldusväärseks 25-34-aastased või Põhja-Eesti (v.a Tallinna) elanikud, usaldusväärseks
aga 65-aastased ja eakamad.
Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated, kuigi ETV
osatähtsus teabeallikate seas on võrreldes mai keskpaigaga veidi vähenenud. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks teabeallikate
seas olulisemal kohal erinevad internetikanalid ning venekeelsed telekanalid, vähem olulised aga ajalehed ja raadio.
Võrreldes eriolukorra järgse nädalaga on elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes vähenenud. Sagenenud on arvamus, et terav kriis
on möödas (63%→75%), sealjuures elanikest 7% hinnangul võib rahulikult edasi elada nagu vanasti ning 68% arvates tuleks siiski säilitada
valvsust ning järgida ohutusabinõusid. Tunduvalt on vähenenud nende inimeste osakaal, kelle hinnangul on olukord endiselt kriitiline ning
viiruse leviku uus tõus tõenäoline (28%→15%). Elanikest 8% on seisukohal, et olukord polegi kriitiline olnud ning sellele on üle reageeritud
(osakaal pole võrreldes mai keskpaigaga muutunud). Viimast seisukohta jagavad keskmisest sagedamini mehed, 35-49-aastased ning mitteeestlased.
Sellega, kuidas on koroonaviirusega seonduvat olukorda Eestis lahendatud, on 89% elanikest rahul, sealjuures 33% väga ning 56% pigem
rahul. Rahulolematust väljendab 9% elanikest. Võrreldes eriolukorra järgse nädalaga pole hinnangud muutunud. Keskmisest kõrgem on
rahulolu olukorra lahendamisega 65-aastaste ja eakamate ning naisterahvaste seas.
Eriolukorra ajal viidi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks sisse mitmeid piiranguid, millest suuremat osa on tänaseks lõdvendatud. Elanikest
47% hindab end olevat tänasel päeval kehtivate meetmetega hästi kursis ning 43% on üldjoontes kursis. Võrreldes eriolukorra järgse
nädalaga on elanike teadlikkus meetmetest pisut vähenenud – toona pidas end meetmetega hästi kursis olevaks 57%. Keskmisest kõrgemalt
hindavad oma teadlikkust naised, 50-aastased ja eakamad, mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud.
Tänasel päeval kehtivate meetmetega on rahul 62% elanikest, 14% sooviks meetmete karmistamist ning 23% meetmete leevendamist.
Võrreldes eriolukorra järgse nädalaga on pisut suurenenud meetmete leevendamist soovijate osakaal (toona oli 19%). Meetmete
leevendamise poolt on keskmisest sagedamini mehed ning tööl käivad inimesed.
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Praegustest meetmetest toetatakse kõige enam nakatunute ja kontaktsete kohustusliku isolatsiooniga jätkamist (elanikest 95% peab
vajalikuks) ning kõrge nakkusohuga riikidest saabunutele karantiini kehtestamist (88%). Enamasti toetatakse ka piiranguid
meelelahutusasutustele (74%) ning sise- ja välisüritustele (65%). Avalikus ruumis 2+2 liikumispiirangu jätkamist toetab 57% ja alkoholi
müügipiiranguid baarides/restoranides 52% elanikest. Vanuserühmade võrdluses on toetus erinevate piirangutega jätkamisele üldjuhul
kõrgeim vanemates vanuserühmades.

Kokkuvõte -2
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Elanike hoolsus koroonaviiruse leviku pidurdamiseks mõeldud juhiste järgmisel on alates eriolukorra 6. nädalast tasapisi vähenenud.
Elanikest 50% järgib kõiki ametlikke juhiseid viiruse leviku pidurdamiseks, 32% järgib enamust juhistest ning 10% järgib mõningaid reegleid.
Küsitletutest 8% piiranguid ei järgi ning elab tavalist elu. Keskmisest vähem hoolsust piirangute järgmisel näitavad üles mehed ning alla 35aastased.
Rääkides konkreetsetest tegevustest nakatumise vältimiseks, on kõige levinum käte hügieeni eest hoolitsemine. Võrreldes eriolukorra
viimaste nädalatega on tunduvalt vähenenud nii inimeste kodus püsimine, teiste inimestega distantsi hoidmine kui ka maskide kandmine.
86% elanikest mõistab, et võib oma käitumisega teiste viirusesse nakatumist ära hoida ning 72% on mures, et teised võivad enese teadmata
teda nakatada. Võrreldes mai keskpaigaga on elanike ohutunnetus ka siinsete hinnangute põhjal vähenenud.
Elanikest 53% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid. Võrreldes aprilli keskpaigaga
on see näitaja vähenenud (toona 59%). Keskmisest sagedamini puudutab sissetulekute vähenemine mitte-eestlasi; ametialase staatuse järgi
isiku- või klienditeenindajaid, oskustöölisi ning seadme- või masinaoperaatoreid.
Töötavatest elanikest 45%-l pole koroonaviiruse levik töökoormust mõjutanud, 35%-l on koormus vähenenud ning 16%-l suurenenud.
Töötutest vastajatest 40% kaotas töö eriolukorra ajal või peale seda. Võrreldes eriolukorra lõpunädalatega pole eeltoodud näitajad oluliselt
muutunud.
Peamise abivajadusena märgiti kõige sagedamini rahalise toe tagamist olukorras, kus sissetulek väheneb (märkis 38% elanikest) ning
eriarstiabi kättesaadavuse tagamist (36%). Võrreldes eriolukorra 5. ning 9. nädalaga on vähenenud nende elanike osakaal, kes märkisid
peamiste abivajadustena isikukaitsevahendite kättesaadavuse tagamist (36%→24%→17%)
Võrreldes eriolukorra lõpunädalaga on inimeste ellusuhtumine muutunud positiivsemaks. Elanikest 89% vaatab enda sõnul tulevikku lootuse
ja entusiasmiga (mai keskel vastavalt 84%) ning 60% on vajadusel valmis elus riske võtma (mai keskel 54%). Keskmisest kõrgemat
riskijulgust väljendavad mehed, 15-24-aastased, eestlased ning kõrge sissetulekuga inimesed.
Psühholoogilist nõustamist märkis oluliste abivajaduste seas 5% küsitletutest. Elanikest 71% on viimase 30 päeva vältel kogenud stressi või
pinget (eriolukorra ajal oli vastav näitaja 74-79%), sealjuures 12% on stressi/pinget kogenud palju rohkem kui varem ning 25% mõnevõrra
rohkem kui varem. Stressi või pinget kogevad keskmisest sagedamini alla 50-aastased, mitte-eestlased ning pealinlased.
Olukorras, kus kas inimesel endal või tema lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske olla (nt pikalt kodus püsimise, rahamure või lähedase
tervisemure tõttu), pöörduks 49% inimestest esmalt mõne lähisugulase poole, 45% sõbra või muu usaldusväärse inimese poole, 26%
perearsti või -õe poole ning 13% vaimse tervise spetsialisti poole. Küsitletutest 15% ei pöörduks hingemuredega kuhugi (keskmisest
sagedamini mehed või 65-aastased ja eakamad). Noored on keskmisest sagedamini valmis abi otsima sõpradelt-sugulastelt või vaimse
tervise spetsialistilt, eakad aga perearstilt või -õelt. Märkimisväärseid muutusi võrreldes eriolukorra 5. ning 9. nädalaga siin toimunud ei ole.
Viisina oma vaimset tervist hoida märkisid küsitletud kõige sagedamini liikumist värskes õhus, suhtlemist lähedaste/sõpradega (võrreldes
eriolukorraga on see muutunud olulisemaks) ning piisavat und.

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

