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Eesmärk

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku osas ning hoiakud viiruse leviku ennetamiseks antud soovituste ja piirangute suhtes. 
Tegu on järjekorras juba kolmeteistkümnenda küsitluslainega (esimene laine toimus eriolukorra esimesel nädalal, edasi toimus üks küsitluslaine kord nädalas kuni 
eriolukorra lõpuni, peale eriolukorra lõppu on küsitlused toimunud pikema ajalise intervalliga). Täpsemad küsitlusajad on toodud allolevas tabelis.

Sihtrühm ja valim

Uuringu sihtrühmaks on Eesti elanikud vanuses 15a. ja vanemad. Kokku vastas 13. laines küsitlusele 1257 inimest.

Valim on esinduslik Eesti regioonide, asulatüübi, vastaja soo, vanuserühma ja rahvuse suhtes. 

Lisaks põhivalimile (1003 Eesti elanikku) moodustati uuringu 13. küsitluslaines ka Ida-Virumaa elanike lisavalim suurusega 254 vastajat. 

Läbiviimine

Küsitlus viidi läbi  veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija

Tulemuste omandiõigus kuulub tellijale. 13. küsitluslaine tellijaks on Sotsiaalministeerium. Varasemad küsitluslained on läbi viidud Riigikantselei tellimusel. 

• Veapiirid

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

Sissejuhatus

1. laine 2. laine 3. laine 4. laine 5. laine 6 laine 7. laine 8. laine 9. laine 10. laine 11. laine 12. laine 13. laine

19.märts 24.-26. märts 31. märts -2. aprill 7.-9. aprill 14.-16. aprill 21.-23. aprill 28.-29. aprill 5.-6. mai 12.-13. mai 19.-20. mai 17.-19. juuni 8.-10. juuli 14.-17. august
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Valimi profiil (%)
N=1257

* HARIDUS: 1. taseme haridus: Alg- või põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil; 2. taseme haridus: kesk- või keskeriharidus, kutseharidus keskhariduse baasil; 3. taseme haridus: kõrgharidus
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Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=1257 (11. laines 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=1257

Riigikogu Vabariigi Valitsus Kohalikud omavalitsused
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Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011), %

Infokanalid koroonaviiruse teemal
Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te 
saate informatsiooni koroonaviirusest ja sellest, 
mida on vaja teha koroonaviirusega seotud 
olukorras?

* Enne 11. küsitluslainet oli vastusevariandi sõnastus: „Riigiasutuste kodulehed, nt kriis.ee“
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Infokanalid koroonaviiruse teemal
Mitte-eestlastest vastajad, n=479 (12. laines 511, 11. laines 492, 10. laines 601, 9. laines 585), %

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

Milline nimetatud väidetest iseloomustab Teie hinnangul kõige 
paremini tänast koroonaviirusega seotud olukorda Eestis?

Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), % 



9

9

Kursisolek praeguste meetmetega

Mil määral olete Te kursis sellega, millised koroonaviiruse leviku 
piiramiseks sisse viidud meetmed kehtivad tänasel päeval?

Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), % 
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Suhtumine meetmetesse
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 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 (kokkuvõtlikult)
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 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=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256)

Praeguste tulemuste regionaalne 
võrdlus kahe varasema lainega
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Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256)

Milliste meetmete jätkamist 
tänasel päeval peate 
vajalikuks? 

* 11. laines oli sõnastus järgnev: Piirangud meelelahutusasutustele (nt suletud on ööklubid, täiskasvanute klubid jne) ning 12. laines: Piirangud meelelahutusasutustele, nt ööklubidele ja täiskasvanute klubidele (külastajate 
hajutamise nõue, ruumi täituvus kuni 50%, maksimaalselt 100 inimest)
** 11. laines oli sõnastus järgnev: Piirangud sise- ja väliüritustele (2+2 reegli järgimine, maksimaalselt 100 inimest) ning 12. laines: Piirangud sise- ja väliüritustele (hajutamise nõue, maksimaalselt 50% täituvus, mitte üle 
500 inimese siseüritustel ning kuni 1000 inimest väliüritustel)
*** 11. laines oli sõnastus järgnev: Avalikus ruumis 2+2 liikumispiirang
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Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Vanuseline võrdlus

Milliste meetmete jätkamist tänasel päeval peate vajalikuks? 
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Huvitatus koroonaviiruse kandjatest teavitavast mobiilirakendusest
Kõik vastajad, n=1257 (8. laines 2009, 7. laines 2024)

Vastajate osakaal, kes oleksid valmis kaaluma rakenduse kasutamist

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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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 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 hoida teistega distantsi, haigena püsida kodus, pesta käsi jne). 
Milline alljärgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie käitumist kõige rohkem?
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256) Praeguste tulemuste regionaalne 

võrdlus kahe varasema lainega
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009), %

Mida Te ise praegusel ajal teete, et vältida koroonaviirusesse nakatumist? 

* Antud vastusevariandid lisati ankeeti esmakordselt 11. küsitluslaines
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Sooline ja rahvuseline võrdlus, %
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Ettevalmistused viiruse teiseks laineks
Kõik vastajad, n=1257
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Suhtumine vaktsineerimisse COVID-19 vastu
Kõik vastajad, n=1257 

Kas vaktsineeriksite end COVID-19 haiguse vastu, kui vaktsiin kättesaadavaks muutub?

Mis on peamiseks põhjuseks, miks Te end COVID-19 vastu ei vaktsineeriks?
Vastajad, kes ei vaktsineeriks end COVID-19 haiguse vastu (n=251)

Vastajad, 
kes 
märkisid 
„Ei“
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Hoiakud seoses koroonaviirusega

Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega? 

Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 
7. laines 2024, 6. laines 2059, 5. laines 2077)
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Sissetulekute muutus

Kuivõrd olete nõus järgmise väitega? – Koroonaviirusega seotud olukord on vähendanud minu ja/või minu perekonna sissetulekut 

Kõik vastajad, n=1257 (12. laines 1266, 11. laines 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)
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Muutused töötamises eriolukorra ajal
Töötavad vastajad, n=801, % Töötud, tööd otsivad vastajad, n=70, %

Mis järgnevast kehtib Teie puhul? Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Stress või pinge

Kas Te olete viimase 30 päeva vältel olnud stressis või pinge all?

Kõik vastajad, n=1257 (11. laines 1256, 9. laines 2011, 7. laines 2024, 5. laines 2077)
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Abi hingeliste raskuste korral
Kõik vastajad, n=1257 (11. laines 1256, 9. laines 2011, 

5. laines 2077)

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)

Kõik vastajad Sooline võrdlus
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Abi hingeliste raskuste korral
Vanuseline võrdlus
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Vaimse tervise hoidmine
Kõik vastajad, n=1257 (11. laines 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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Usaldus Riigikogu ja kohalike omavalitsuste vastu pole võrreldes juuniga muutunud: Riigikogu usaldab 55% ning kohalikke omavalitsusi 68% 
elanikest. Vähenenud on usaldus valitsuse vastu: juunis usaldas valitsust 59% ning augustis 52% elanikest. Keskmisest kõrgem on usaldus 
valitsuse vastu 65-74-aastaste seas, keskmisest vähem usaldavad valitsust aga kõrge ametialase staatuse ja/või sissetulekuga inimesed. 

Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated. Võrreldes juuliga 
teabekanalite kasutuses märkimisväärseid muutusi toimunud pole. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks teabeallikate seas olulisemal 
kohal jätkuvalt sotsiaalmeedia ning venekeelsed telekanalid, vähem olulised aga ajalehed, raadio ja eestikeelsed telekanalid.

Võrreldes juuliga on elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes kasvanud: kui veel juulis arvas 17% elanikest, et olukord on endiselt kriitiline 
ning vale käitumine võib esile tuua viiruse leviku uue tõusu, siis augustiks on seda seisukohta jagavate elanike osakaal kahekordistunud, tõustes 
37%-ni. 50% elanikest arvab, et terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid (juulis 67%) ning 3% usub kriisi 
täielikku möödumist (juulis 5%). Elanikest 8% on seisukohal, et olukord polegi kriitiline olnud ning sellele on üle reageeritud (juulis 10%). 
Keskmisest kõrgem on ohutunnetus viiruse leviku osas vanuserühmas 35-49, eestlaste ning Lõuna-Eesti elanike seas.

Elanikest 41% on oma hinnangul kehtivate meetmetega hästi kursis (juulis 46%), 48% üldjoontes kursis (juulis 40%), 7% veidi kursis (juulis 5%) 
ning 1% pole üldse kursis (juulis 2%). Keskmisest sagedamini hindavad oma teadlikkust heaks naised, 50-74-aastased, mitte-eestlased ning Kirde-
Eesti elanikud. 

Kui veel juulis pooldas kehtivate meetmete karmistamist 16%, siis augustis juba 29% elanikest. Vähenenud on nende elanike osakaal, kes peavad 
meetmeid asjakohaseks (juulis 68%, augustis 59%) või soovivad meetmete leevendamist (juulis 13%, augustis 9%). Meetmete karmistamise poolt 
on keskmisest sagedamini Lõuna-Eesti elanikud. Eestlased on meetmete karmistamise poolt pisut sagedamini kui mitte-eestlased.

Praegustest meetmetest toetatakse kõige enam nakatunute ja kontaktsete kohustusliku isolatsiooniga jätkamist (augustis peab vajalikuks 96%, 
juulis oli vastav näitaja 94%) ning kõrge nakkusohuga riikidest saabunutele karantiini kehtestamist (augustis 91%, juulis 89%). Võrreldes juuliga on 
kasvanud nende elanike osakaal, kes pooldavad piiranguid meelelahutusasutustele (augustis 86%, juulis 75%,) ning sise- ja välisüritustele
(augustis 76%, juulis 71%) ja avalikus ruumis teiste inimestega 2-meetrise distantsi hoidmist (augustis 72%, juulis 60%). Üldjuhul toetavad 
erinevate piirangutega jätkamist keskmisest pisut sagedamini naised, 65-74-aastased ning Lõuna-Eesti elanikud. 

Sellise mobiilirakenduse kasutamist, mis teavitaks kasutajat kontaktist koroonaviirusesse nakatunuga, oleks valmis kaaluma 75% elanikest (mai 
alguses oli vastav näitaja 74%). Keskmisest kõrgem on valmidus rakenduse kasutamist kaaluda Tallinna elanike seas. Põhilisteks argumentideks, 
mille nimel rakenduse kasutamist kaalutakse, on soov saada teada oma nakatumise riskist, vähendada nakatunute arvu Eestis ning kaitsta oma 
lähedaste ja kolleegide tervist. 

55% elanikest peab enda sõnul meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks (juulis 52%), 31% järgib enamust 
juhistest (juulis 32%), 7% järgib mõningaid reegleid (juulis 8%) ning 6% teadlikult juhiseid ei järgi (juulis 7%). Keskmisest vähem hoolsust 
piirangute järgmisel näitavad üles mehed, mitte-eestlased ning Kirde-Eesti elanikud. 

Kokkuvõte - 1
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Rääkides konkreetsetest tegevustest nakatumise vältimiseks, on kõige levinum käte hügieeni eest hoolitsemine. Juuliga võrreldes on pisut 
suurenenud inimeste hoolsus haigusnähtudega inimestega lähikontakti vältimisel ning kodus püsimine, pisut vähenenud aga ühistranspordi 
kasutamise vältimine. Võrreldes eriolukorra viimaste nädalatega on inimeste hoolsus nakatumise vältimisel (enamike ankeedis toodud tegevuste 
osas) augustis madalam. Naised on nakatumise vältimisel hoolsamad kui mehed ning eestlased hoolsamad kui mitte-eestlased. 

Ligi 80% elanikest valmistub teadlikult viiruse teise laine tulekuks, sealjuures 58% püüab oma tervise eest rohkem hoolitseda, 33% püüab rohkem 
välja puhata, 32% paneb raha kõrvale ning 24% varub desinfitseerimisvahendeid. 

Elanikest 59% oleks nõus laskma end viiruse vastu vaktsineerida, sealjuures 34% ka sel juhul, kui vaktsiin on tasuline ning 26% vaid sel juhul, kui 
saab vaktsiini tasuta. Elanikest 19% ei sooviks lasta end vaktsineerida ning 21%-l puudub kindel seisukoht. Peamiseks põhjuseks, miks ei soovita 
lasta end vaktsineerida, on usalduse puudumine uue vaktsiini vastu (ohutuse, efektiivsuse vms muu omaduse pärast). Valmidus lasta end 
vaktsineerida on keskmisest kõrgem meeste ning Lõuna-Eesti elanike seas. 

89% elanikest mõistab, et võib oma käitumisega teiste viirusesse nakatumist ära hoida (juulis 83%) ning 79% tunneb muret, et keegi võib 
eneselegi teadmata teda koroonaviirusega nakatada (juulis 67%). Elanikest 80% on mures, et koroonaviirus võib Eestis taas hakata enam levima, 
kuid veelgi rohkemad (93%) muretsevad selle üle, et viiruse levikust tingituna võib Eesti majanduse olukord halveneda. 

Elanikest 49% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid (juulis 48%). Keskmisest
sagedamini puudutab sissetulekute vähenemine 35-64-aastasi, mitte-eestlasi, Kirde-Eesti elanikke ning II taseme haridusega inimesi; ametialase 
staatuse järgi isiku- või klienditeenindajaid ning oskustöölisi.

Töötavatest elanikest 50%-l pole koroonaviiruse levik töökoormust mõjutanud, 26%-l on koormus vähenenud ning 17%-l suurenenud. Võrreldes 
juuliga siin märkimisväärseid muutusi toimunud pole. Töötutest vastajatest 49% kaotas töö eriolukorra ajal või peale seda (juulis oli vastav näitaja 
46%). 

Elanikest 69% on viimase 30 päeva vältel kogenud stressi või pinget (eriolukorra ajal oli vastav näitaja 74-79%, juulis aga 71%), sealjuures 10% 
on stressi/pinget kogenud palju rohkem kui varem ning 18% mõnevõrra rohkem kui varem. Stressi või pinget kogevad keskmisest sagedamini 25-
49-aastased, mitte-eestlased ning tööturul olevad inimesed (sealjuures sagedamini töötud kui tööga hõivatud inimesed).

Olukorras, kus kas inimesel endal või tema lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske olla (nt pikalt kodus püsimise, rahamure või lähedase 
tervisemure tõttu), pöörduks 50% inimestest esmalt mõne lähisugulase poole, 43% sõbra või muu usaldusväärse inimese poole, 26% perearsti või 
-õe poole ning 11% vaimse tervise spetsialisti poole. Küsitletutest 15% ei pöörduks hingemuredega kuhugi (keskmisest sagedamini mehed). 
Noored on keskmisest sagedamini valmis abi otsima sõpradelt-sugulastelt või vaimse tervise spetsialistilt, eakad aga perearstilt või -õelt. Olulisi 
muutusi võrreldes juuniga siinsetes tulemustes pole.

Viisina oma vaimset tervist hoida märkisid küsitletud kõige sagedamini liikumist värskes õhus, piisavat und ning suhtlemist lähedaste/sõpradega.

Kokkuvõte -2
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Tellija: Sotsiaalministeerium 

Tellija kontaktisik: Mari Teesalu (Mari.Teesalu@sm.ee, tel. 693 5968)

Teostaja: Turu-uuringute AS

Raport: Vaike Vainu (vaike@turu-uuringute.ee), tel: 626 9715)

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

www.turu-uuringute.ee


