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Riigikantselei

Küsitluse 9. vooru tehnilised andmed
• Küsitlusperiood: 12.-13. mai 2020
• Küsitletud: 2011 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
• Eriolukorra meetmete leevenemist soovivate elanike osakaal uuesti vähenes
(31%, langus -7%), tõuseb meetmetega rahulolevate inimeste osakaal (56%).
• Elanike hoolsus ametlike juhiste järgmisel jätkuvalt väheneb – kõiki juhiseid
järgib 62% (langus -3% võrreldes eelmise nädalaga).
• Väljas liikumine kasvab: 50% liigub väljas sama palju kui varem.
• Jätkuvalt 42% töötutest on kaotanud töö eriolukorra ajal (sama kui nädal varem)
• Tõuseb nõudlus psühholoogilise nõustamise järele (7%).
• 45% elanikest tunnetab kõrgemat stressi või pinget võrreldes varasemaga.
• Usaldus riigiinstitutsioonide suhtes suuremate muutusteta võrreldes 7. vooruga.
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Riigikantselei
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Eriolukorra meetmete leevendamist soovib 31% (langus -7%), meetmetega rahul 56% (tõus +3%) ja karmistamist soovib 11% (tõus
+3%. Meetmete karmistamise soov kasvas Tallinnas, Harjumaal, Tartumaal.
Kõiki vajalikke juhiseid järgib 62% (langus -5%), enamikku juhiseid 26%, mõningaid juhiseid 7% ning üldse ei järgi juhiseid 5%.
Hoolsamad on naised, inimesed vanuses alates 35-aastast.
83% elanikest käitub samamoodi nagu eelmine nädal, 6% pingutab rohkem ja 11% pingutab varasemast vähem.
Oma tervise kaitsmiseks vähemalt 90% inimestest peseb käsi, 75% hoiab distantsi (langus -4%), 74% desinfitseerib käsi; ligi 65% väldib
rahvarohkeid kohti ja aevastades/köhides katab nina ja suu, maski kannab aga vaid 23%.
Väljas liikumine on veelgi suurenenud: kodus püsib 46% (langus -2%) ja lisaks 3% püsib karantiinis, 50% liigub väljas samamoodi kui
varem, ning kui 45% väldib seejuures rahvarohkeid kohti – 5% ei väldi.
Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 42% töö praeguse eriolukorra ajal (sama kui eelmisel nädalal, 13% kõrgem kui
aprillis)
Usaldus riigiinstitutsioonide suhtes suuremate muutusteta võrreldes 7. nädalaga: Riigikogu usaldab 56% (langus -3%), Valitsust
usaldab 61% (muutuseta) ja KOV 66% (muutuseta).
Abivajaduste poolest on võrreldes 5. nädalaga tõusnud vajadus eriarstiabi tagamise vajadus (39%, tõus +3%) ja vajadus
psühholoogilise nõustamise järele (7%, tõus +2%). Langes vajadus kaitsevahendite tagamise (24%, langus -12%) ja testimise (25%,
langus -6%) järele.
Vaimne tervis: 45% elanikest kogevad varasemast kõrgemat stressi, 31% sama palju stressis kui varem. Hingelise abi vajaduse puhul
pöördutakse eelkätt lähisugulaste (54%) või sõprade / usaldusisikute (45%) poole; naised tõenäolisemalt otsivad abi. Vanemaealised
inimesed pöörduvad tõenäolisemalt perearsti poole (43%)
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COVID-19
teemaline küsitlus
Eriolukorra 9. nädal
Küsitlus 15a. ja vanema elanikkonna seas
12. - 13. mai 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 9 voorus 2011 inimest (8. voorus osales 2009, 7.
voorus 2024, 6. voorus 2059, 5. voorus 2077, 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 9. voorus ka kolm lisavalimit: 1) Ida Virumaa ~ 250 vastajat; 2) Lääne-Eesti ~250
vastajat; 3) Lõuna-Eesti ~200 vastajat.

Läbiviimine
Küsitlustöö viidi läbi perioodil 12.-13. mai, 2020.
Küsitlus viidi läbi veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija
Uuringu tellijaks on Riigikantselei, tulemuste omandiõigus kuulub tellijale

• Veapiirid
•
6
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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=2011
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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=2011 (7. nädalal 2024, 5. nädalal 2077)
Mil määral Te usaldate järgmisi Eesti riigiinstitutsioone?
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Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=2011
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=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 2024, 6. nädalal 2059, 5. nädalal 2077)
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Infokanalid koroonaviiruse teemal, %
Mitte-eestlastest vastajad, n= 585 (8. nädalal 602, 7. nädalal 599, 6. nädalal 646, 5. nädalal 618)
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Suhtumine meetmetesse, %
Kõik vastajad, n=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 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=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 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=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 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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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks,%
Kõik vastajad, n=2011 (8. nädalal 2009)
Mida Te ise praegusel ajal teete, et vältida koroonaviirusesse nakatumist?
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks,%
Sooline ja rahvuseline võrdlus
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Suuniste järgimine - isolatsioon
Kõik vastajad, n=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 2024, 6. nädalal 2059, 5. nädalal 2077, 4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031,

2. nädalal 2037, 1. nädalal 1257)
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Suuniste järgimine - isolatsioon
Maakondlik võrdlus (1., 6., 8. ja 9. nädala võrdlus)
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Põhjused, miks liigutakse praegusel ajal väljas
Vastajad, kes käivad väljas sama palju
kui varem n=1023
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Kõik vastajad, kes ei püsi täielikult karantiinis
n=1955

Põhjused, miks liigutakse praegusel ajal väljas
Vastajad, kes ei püsi täielikult karantiinis/isolatsioonis
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Hoiakud seoses koroonaviirusega
Kõik vastajad, n=2011 (8. nädalal 2009, 7. nädalal 2024, 6. nädalal 2059, 5. nädalal 2077, 4. nädalal 2039, 3. nädalal 2031)
Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega?
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Muutused töötamises eriolukorra ajal
Töötavad vastajad, n=1319
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Töötud, tööd otsivad vastajad, n=109
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?

Abivajadused
Kõik vastajad, n=2011 (5. nädalal 2077)

Millist tuge oleks Teile või Teie lähedastele hetkel kõige rohkem vaja?
(Kuni 5 vastust)
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* 9. nädalal seda vastusevarianti ankeedis polnud

Ellusuhtumine - hoiakud
Kõik vastajad, n=2011
Vaatan tulevikku lootuse ja entusiasmiga
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Vajadusel olen elus valmis riske võtma

Stress või pinge
Kõik vastajad, n=2011 (7. nädalal 2024, 5. nädalal 2077)
Kas Te olete viimase 30 päeva vältel olnud stressis või pinge all?
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Abi hingeliste raskuste korral
Kõik vastajad, n=2011 (5. nädalal 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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Kokkuvõte - 1
Usaldus valitsuse, Riigikogu ja kohalike omavalitsuste vastu pole viimase nelja nädala vältel muutunud. Eriolukorra 9. nädalal usaldab
valitsust 61%, Riigikogu 56% ja KOV-e 67% elanikest. Ebausaldusväärseks peab valitsust 33%, Riigikogu 35% ja KOV-e 26% elanikest.
Valitsust peavad keskmisest sagedamini ebausaldusväärseks mehed ning 25-49-aastased, usaldusväärseks aga hindavad valitsust
keskmisest sagedamini 65-aastased ja eakamad.
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 ning venekeelsed telekanalid.
Viimase viie nädala jooksul pole teabekanalite eelistused märkimisväärselt muutunud.
Eriolukorra 9. nädalal on mitmeid eriolukorra reegleid leevendatud. Sellest tulenevalt on pisut vähenenud nende elanike osakaal, kes
soovivad praegu kehtivate meetmete leevendamist (eelmisel nädalal 38%, praegu 31%). Praeguste meetmetega on rahul 56% elanikest
(eelmisel nädalal 53%) ning meetmete karmistamist soovib 11% elanikest (eelmisel nädalal 8%). Keskmisest sagedamini toetavad meetmete
leevendamist 35-49-aastased, mitte-eestlased ning kõrgharidusega inimesed. Meetmete leevendamise poolt on keskmisest sagedamini ka
töötud ning vabakutselised/FIE-d.
Elanike hoolsus koroonaviiruse leviku pidurdamiseks mõeldud juhiste järgmisel on alates eriolukorra 6. nädalast pisut vähenenud. Kõiki
ametlikke juhiseid viiruse leviku pidurdamiseks järgib 62% elanikest (kahe nädala eest 70%), enamikku juhiseid järgib 26% (kahe nädala eest
20%), mõningaid juhiseid järgib 7% (kahe nädala eest 5%) ning üldse ei järgi juhiseid 5% (kahe nädala eest 4%) elanikest. Keskmisest
hoolsamad on juhiste järgmisel naised, eakad ning kõrgharitud.
83% elanikest pole oma käitumist eriolukorras võrreldes eelmise nädalaga muutnud, 6% on hakanud pingutama senisest rohkem ja 11%
senisest vähem. Varasemast vähem on hakanud pingutama eelkõige 15-24-aastased ning eestlased.
Selleks, et vältida koroonaviirusesse nakatumist, peseb 90% elanikest regulaarselt käsi, 75% hoiab kaasinimestest distantsi (järgib 2+2
reeglit), 74% desinfitseerib käsi, 65% katab aevastades/köhides suu ja nina, 64% väldib rahvarohkeid üritusi ja 44% püsib kodus. Hoolsuse
vähenemine on nähtav ka siin – 2+2 reegli järgijate osakaal vähenes eelmise nädalaga võrreldes 4 protsendipunkti võrra, kodus püsimist
maininute osakaal aga 6 protsendipunkti võrra. Maski kandmine on suhteliselt vähe levinud - seda teeb enda sõnul 23% küsitletutest.
Keskmisest kõrgemat hoolsust viiruse leviku vältimisel näitavad üles naised.
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Elanike kodus püsimine on alates eriolukorra 6. nädalast vähenenud. Kui eriolukorra 5. nädalal püsis kodus 69% elanikest, siis 9. nädalal on
kodus püsijaid 49%, sealjuures karantiinis püsib 3% ning 46% väljub kodust vaid erandolukordades (nt poodi, apteeki). Pooled elanikest
käivad väljas sama palju kui varem, sealjuures 45% piirab siiski oma käimisi rahvarohketes kohtades, kuid 5% ei väldi ka rahvarohkeid kohti.

Kokkuvõte -2
Peamised ringiliikumise põhjused on inimestele jätkuvalt toidukaupluses/apteegis või tööl käimine ning värskes õhus jalutamine. Viimase
nelja nädala jooksul on pisut kasvanud nende inimeste osakaal, kes märkisid väljas liikumise põhjusena tüdimust kodus olemisest (praegu
12% väljas liikuvatest küsitletutest) või arvasid, et nende kodus püsimine olukorda ei muuda (10%). Riskikäitumisega seonduvaid hoiakuid
väljendas väljas liikumise põhjusi kirjeldades kokkuvõttes 22% elanikkonnast (eelmisel nädalal 15%).
87% elanikest mõistab, et võib oma käitumisega teiste viirusesse nakatumist ära hoida ning 75% on mures, et teised võivad enese teadmata
teda nakatada. Viimase kuuga on mõlemad näitajad pisut vähenenud.
Elanikest 58% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid (see näitaja on püsinud
stabiilsena). Ettevõtete omanikest ning vabakutselistest/FIE-dest mainis sissetulekute vähenemist 76-77%, palgatöötajatest 61%.
Töötavatest elanikest 42%-i töökoormus pole eriolukorra ajal muutunud, 35%-l on töökoormus vähenenud ning 16%-l suurenenud. Palgata
puhkusel viibib 4% töötavatest inimestest. Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 42% töö praeguse eriolukorra ajal. Eelmisel
nädalal oli see näitaja sama, kuid kahe nädala eest oluliselt väiksem (oli 29%).
Peamise abivajadusena märgiti kõige sagedamini eriarstiabi kättesaadavuse tagamist (39% elanikest). Võrreldes eriolukorra 5. nädalaga on
vähenenud nende elanike osakaal, kes märkisid peamiste abivajadustena rahalise toe tagamist sissetuleku vähenemise korral (39%→34%),
testi tegemise võimaluse tagamist (31%→25%) või kaitsevahendite kättesaadavuse tagamist (36%→24%), kasvanud aga nende elanike
osakaal, kes oma hinnangul tuge ei vaja (22%→29%).
Elanikest 84% vaatab enda sõnul tulevikku lootuse ja entusiasmiga ning 13% mitte. Negatiivsust väljendasid tuleviku suhtes keskmisest
sagedamini 25-34-aastased inimesed ning töötud. Inimestest 54% arvab, et on vajadusel valmis elus riske võtma, 37% aga mitte.
Keskmisest madalam on valmidus riske võtta 65-74-aastaste, mitte-eestlaste, Kirde-Eesti elanike ning madala sissetulekuga inimeste seas.
Psühholoogilist nõustamist nimetas oluliste abivajaduste seas 7% küsitletutest. Elanikest 76% on viimase 30 päeva vältel kogenud stressi
või pinget (varasematel nädalatel 74-79%), sealjuures 17% on stressi/pinget kogenud palju rohkem kui varem ning 28% mõnevõrra rohkem
kui varem. Pinge suurenemist tunnetavad keskmisest sagedamini naised, alla 50-aastased inimesed ning töötud.
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Olukorras, kus kas inimesel endal või tema lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske olla (nt pikalt kodus püsimise, rahamure või lähedase
tervisemure tõttu), pöörduks 54% inimestest esmalt mõne lähisugulase poole ning 45% sõbra või muu usaldusväärse inimese poole.
Valmidus sõpradelt või sugulastelt abi otsida on võrreldes kuu varasemaga pisut kasvanud. Elanikest 24% eelistaks pöörduda perearsti või õe poole. Küsitletutest 15% ei pöörduks hingemuredega kuhugi (keskmisest sagedamini mehed). Noored on keskmisest sagedamini valmis
abi otsima sõpradelt või vaimse tervise spetsialistilt, eakad aga perearstilt või -õelt.

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

