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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 kaheksateistkümnenda 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 18. laines küsitlusele 1252 inimest.

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

Lisaks põhivalimile (1002 Eesti elanikku) moodustati uuringu 18. küsitluslaines ka Ida-Virumaa elanike lisavalim suurusega 250 vastajat. 

Läbiviimine

Küsitlus viidi läbi  veebi- ja telefoniküsitluse kombineeritud meetodil.

Tellija

Tulemuste omandiõigus kuulub tellijale. Uuringu tellijaks on Sotsiaalministeerium. Esimesed 12 küsitluslainet on läbi viidud Riigikantselei tellimusel. 

• Veapiirid

• Tulemuste laiendamisel üldkogumile (15-aastased ja vanemad elanikud) tekkida võiva maksimaalse valimivea suurus jääb 95%-lisel usaldusnivool 2,8% 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

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

10. laine 11. laine 12. laine 13. laine 14. laine 15. laine 16. laine 17. laine 18. laine

19.-20. mai 17.-19. juuni 8.-10. juuli 14.-17. august 10.-13. september 8.-11. oktoober 22.-25. oktoober 2.-4. november 16.-18. november
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Valimi profiil (%)
N=1252

* 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=1252 (17. laines 1253, 15. laines 1255, 13. laines 1257, 11. laines 1256, 9. laines 2011, 
7. laines 2024, 5. laines 2077)
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Usaldus riigiinstitutsioonide vastu
Kõik vastajad, n=1252

Riigikogu Vabariigi Valitsus Kohalikud omavalitsused
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Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261), %

Infokanalid koroonaviiruse teemal
Palun märkige kolm olulisemat allikat, millest Te saate 
informatsiooni koroonaviirusest ja sellest, mida on 
vaja teha koroonaviirusega seotud olukorras.
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Infokanalid koroonaviiruse teemal
Mitte-eestlastest vastajad, n=503 (17. laines 481, 16. laines 475, 15. laines 485, 14. laines 472), %
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Koroonaviiruse kohta teabe otsimine

Kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega? 

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 14. laines 1261, 12. laines 1266)
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Hinnang praegusele olukorrale

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

* „Ei oska öelda“- vastuseid pole joonisele kantud, kuid nende osakaal on kõigis küsitluslainetes jäänud 1-5% piiresse

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 12. laines 
1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
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Hinnang praegusele olukorrale, rahvuseline võrdlus

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

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 
12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035)



12

12

Üldine rahulolu olukorra lahendamisega Eestis

Koroonaviirusega seonduv on puudutanud kogu maailma, ning 
erinevates riikides on olukorra lahendamiseks valitud erinevaid 
lähenemisi, erinevate tulemustega. Kui rahul Te olete sellega, kuidas on 
olukorda lahendatud Eestis viimase kahe kuu jooksul?

Kõik vastajad, n=1252

* Antud rühmas on valim kindlate järelduste tegemiseks liiga väike
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Kursisolek praeguste meetmetega

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

* „Ei oska öelda“- vastuste osakaal on kõigis küsitluslainetes jäänud 0-1% piiresse

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 
12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035), %
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Suhtumine meetmetesse
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 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 ...

* „Ei oska öelda“- vastuste osakaal on kõigis küsitluslainetes jäänud 1-4% piiresse
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Suhtumine meetmetesse (kokkuvõtlikult)
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 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=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255)

Praeguste tulemuste regionaalne 
võrdlus kahe varasema lainega

Kuidas hindate tänasel päeval kehtivate meetmete asjakohasust - kas 
neid peaks Teie arvates muutma? Meetmed peaks muutma ...
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Hinnangud meetmete jätkamise vajalikkusele
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257, 11. laines 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? 



19

19

Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks

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?

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 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), %
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Suuniste järgimine COVID-19 leviku tõkestamiseks
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255) Praeguste tulemuste regionaalne 

võrdlus kahe varasema lainega
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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 1257), %

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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Tegevused koroonaviiruse vältimiseks
Vanuseline võrdlus, %
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Maski kandmise ning mittekandmise põhjused
Mis on kolm peamist põhjust, miks Te kannate maski?
Vastajad, kes kannavad maski, n=791, %

Mis on kolm peamist põhjust, miks Te koroonaviirusesse nakatumise
vältimiseks ei kanna maski? Vastajad, kes ei kanna maski, n=461, %
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Käitumine külmetushaiguse sümptomite esinemisel

Kui Teil peaksid ilmnema külmetushaiguse sümptomid, siis kas ja mis 
hetkel pöördute perearsti poole et saada testimisele koroonaviiruse 
suhtes?

Kui Teil peaksid ilmnema kergemad külmetushaiguse sümptomid, 
mida sel juhul teeksite?

Kõik vastajad, n=1252 (16. laines 1255, 15. laines 1255), %
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Käitumine külmetushaiguse sümptomite esinemisel

Kui Teil peaksid ilmnema kergemad külmetushaiguse sümptomid, mida sel puhul teeksite?
Rahvuseline võrdlus Vanuseline võrdlus

Kõik vastajad, n=1252, %
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Teadlikkus mobiilirakendusest HOIA
Kõik vastajad n=1252 (16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261)

Sotsiaalministeerium on arendanud uut mobiilirakendust HOIA, mis 
teavitab kasutajaid võimalikust lähikontaktist koroonaviirusesse 
nakatunutega. Kui palju Te sellest rakendusest teate?

Kas olete laadinud oma telefoni mobiilirakenduse HOIA?



28

28

Mobiilirakenduse HOIA mittekasutamise põhjused
Vastajad, kes pole rakendust oma telefoni laadinud, n=841 (16. laines n=841, 15. laines n=838)

Mis põhjustel Te seda rakendust oma telefoni laadinud pole?
Kõik vastajad

Rahvuseline võrdlus
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Mobiilirakenduse HOIA mittekasutamise põhjused, vanuseline võrdlus
Vastajad, kes pole rakendust oma telefoni laadinud, n=841



30

30

Mobiilirakenduse HOIA kasutamise motivaatorid 
Vastajad, kes on rakenduse oma telefoni laadinud, n=343          Vastajad, kes ei ole laadinud, n=841

Miks te kasutate HOIA rakendust? Milline alltoodud põhjustest võiks Teid motiveerida 
edaspidi kasutama HOIA rakendust?
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Suhtumine vaktsineerimisse COVID-19 vastu

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 (18. laines n=292)

Vastajad, 
kes 
märkisid 
„Ei“

Kõik vastajad, n=1252 (16. laines 1255, 15. laines 1255), %
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Põhjendused vaktsineerimissoovile
Vastajad, kes oleksid valmis end COVID-19 vastu vaktsineerima, n=750 (16. laines n=710), %

Mis on peamiseks põhjuseks, miks Te end COVID-19 vastu vaktsineeriksite?
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Kartus koroonaviirusega nakatumise ees asümptomaatiliste
viirusekandjate kaudu
Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 
1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024)

Kuivõrd olete nõus järgmise väitega? Tunnen muret, et keegi võib 
eneselegi teadmata nakatada mind koroonaviirusega

Taustrühmad, 18. laine
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Koroonaviiruse mõju sissetulekutele

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

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261, 13. laines 
1257, 12. laines 1266, 11. laines 1256, 10. laines 2035, 9. laines 2011, 8. laines 2009, 7. laines 2024)

Hinnangu „täiesti nõus“ või „pigem nõus“ andnute 
osakaal rahvusrühmades ning nimetatud osakaalude 
vahe (muudest rahvustest vastajate näitajast on lahutatud 
eesti rahvusest vastajate näitaja)
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Majanduslik toimetulek

Milline järgnevatest kirjeldustest vastab Teie arvates kõige paremini Teie 
leibkonna praegusele sissetulekute tasemele?

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255, 14. laines 1261), %
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Muutused majanduslikus toimetulekus

Kas ja kui suurel määral on koroonaviirusega seotud olukord mõjutanud Teie ja/või 
Teie pere praegust majanduslikku toimetulekut võrreldes koroonaviiruse-eelse ajaga?

Kõik vastajad, n=1252 (15. laines 1255, 14. laines 1261), %



37

37

Muutused töötamises
Töötavad vastajad, 18. laines n=807, %
Mis järgnevast kehtib Teie puhul?
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Muutused töötamises
Töötud, tööd otsivad vastajad, 18. laines n=63, %
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Kaugtöö
Töötavad vastajad, n=807 (17. laines 805, 16. laines 786, 15. laines 825), %

Kas Teie tööülesanded ja tööandja võimaldavad Teil 
vajadusel (nt koroonaviiruse ohu tõttu) teha kaugtööd?

Kui vastaja märkis, et 
tema tööülesanded 
võimaldavad kaugtööd
või vastuse „ei oska 
öelda“, küsiti 
lisaküsimus:

Kas Te oma tööülesannetest tulenevalt saate vajadusel teha
kaugtööd ...?

Vastajaid 18. laines 254, 17. laines 315, 16. laines 283 ja 15. laines 309
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Stressi ja pinge tundmine

Kas te olete viimase 30 päeva jooksul olnud stressis või pinge all?

Kõik vastajad, n=1252 (17. laines 1253, 16. laines 1255, 15. laines 1255), %
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Kokkuvõte - 1
Võrreldes novembri algusega on pisut kasvanud usaldus Riigikogu vastu: novembri alguses usaldas Riigikogu 49% ja novembri keskel
55% Eesti elanikest. Usaldus valitsuse ja kohalike omavalitsuste vastu pole võrreldes novembri algusega muutunud - valitsust usaldab 
novembri keskel 53% ja kohalikke omavalitsusi 68% elanikest. Keskmisest kõrgem on usaldus nimetatud kolme institutsiooni suhtes 75-
aastaste ja eakamate elanike seas. Regionaalses võrdluses on usaldamatus KOV-ide vastu kõrgeim Kirde-Eestis. 

Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated. Viimaste 
kuude jooksul teabekanalite kasutuse üldtulemustes suuri muutusi toimunud pole. Võrreldes eestlastega on mitte-eestlaste jaoks 
teabeallikate seas olulisemal kohal venekeelsed telekanalid, vähem olulised aga ajalehed, raadio ja eestikeelsed telekanalid.

Võrreldes novembri algusega on pisut suurenenud nende elanike osatähtsus, kes teadlikult ja regulaarselt otsivad koroonaviiruse 
teemalisi uudiseid (50%→55%). Keskmisest kõrgem on huvi sellekohaste uudiste vastu naiste, 65-aastaste ja eakamate, mitte-
eestlaste, kõrgharidusega või Kirde-Eestis elavate inimeste seas. Elanikest 20% proovib teadlikult koroonaviiruse teemalisi uudiseid 
vältida; keskmisest sagedamini 25-34-aastased, 1. taseme haridusega* või Kesk-Eestis elavad inimesed. 

Paralleelselt koroonaviiruse kasvava levikuga on ka elanike ohutunne viiruse leviku suhtes alates augustist kasvanud. Novembri keskel 
peab olukorda kriitiliseks 70% Eesti elanikest, mis on viimase kuue kuu kõrgeim näitaja (novembri alguses oli vastav näitaja 67%). 
Elanikest 11% usub, et terav kriis on möödas, kuid peab säilitama valvsust ja järgima ohutusabinõusid (novembri alguses vastavalt 16%) 
ning 1% usub kriisi täielikku möödumist (novembri alguses samuti 1%). Elanikest 14% on seisukohal, et olukord polegi kriitiline olnud 
ning sellele on üle reageeritud (novembri alguses 13%). Kõige sagedamini hindavad praegust olukorda kriitiliseks 75-aastased ja 
eakamad (93%), kõige harvemini aga 25-49-aastased (59%), kelle seas on keskmisest levinum ka arusaam, et olukorrale on üle 
reageeritud (20%). Eestlaste seas on olukorda kriitiliseks hindavate inimeste osakaal võrreldes novembri algusega kasvanud 69%-lt
75%-ni, muudest rahvustest elanike seas aga püsib antud näitaja 60% piirimail (novembri alguses 61% ja novembri keskel 59%).  
Regionaalses võrdluses hindavad olukorda kõige sagedamini kriitiliseks Lõuna- ja Lääne-Eesti elanikud. 

Enesehinnanguline teadlikkus koroonaviiruse-vastastest meetmetest on kasvanud: kui novembri algul hindas 42% elanikest end 
kehtivate koroonaviiruse-vastaste meetmetega hästi kursis olevaks, siis novembri keskel on vastav näitaja kerkinud 53%-le. Elanikest 
37% on oma hinnangul kehtivate meetmetega üldjoontes kursis, 5% veidi kursis ning 1% pole üldse kursis. Keskmisest sagedamini
hindavad oma teadlikkust heaks naised, eakad ning kõrgharitud inimesed. 

* 1. taseme haridus: Alg- või põhiharidus, kutseharidus põhihariduse baasil
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Kokkuvõte - 2
Võrreldes novembri algusega on novembri keskpaigaks pisut kasvanud koroonaviiruse ohjeldamiseks kehtestatud meetmete 
karmistamist soovivate elanike osatähtsus (39%→43%), vähenenud aga meetmeid sobivaks ja asjakohaseks pidavate elanike 
osatähtsus (48%→44%). Meetmete leevendamist soovivate elanike osakaal püsib jätkuvalt 10% juures. Meetmete karmistamise poolt
on keskmisest sagedamini  15-24-aastased (54%) ning 75-aastased ja eakamad (53%), samas kui meetmete leevendamist toetavad 
keskmisest sagedamini 25-34-aastased (21%). Sotsiaalse staatuse võrdluses pooldavad meetmete leevendamist kõige sagedamini 
töötud/tööd otsivad elanikud (24% on leevendamise poolt). 

Rääkides suhtumisest konkreetsetesse meetmetesse, toetab valdav osa elanikest kõrge nakkusohuga riikidest saabunute 
liikumisvabaduse piiramist (toetab 91%), piiranguid meelelahutusasutustele (88%) ning piiranguid sise- ja väliüritustele (85%, võrreldes 
novembri algusega kasv 5 protsendipunkti). Alkoholi müügipiiranguid baarides/restoranides toetab 67% elanikest ning Eestisse ja Eestist 
välja reisimise (v.a tööga seotud ja muu vältimatu reisimine) piiramist 74%. Kõigi eelmainitud meetmete puhul on toetus nende
jätkamisele keskmisest suurem 65-aastaste ja eakamate seas. Jätkuvalt on vanuserühmade vahelised erinevused suurimad suhtumises 
alkoholimüügi piirangutesse, kuigi võrreldes novembri algusega on ka noorte seas toetus sellele piirangule suurenenud: novembri algul 
toetas 15-24-aastastest elanikest alkoholimüügi piiranguga jätkamist 37% ning novembri keskel 50%. 

Võrreldes novembri algusega on pisut kasvanud enesehinnanguline hoolsus koroonaviiruse tõkestamiseks antud suuniste järgimisel –
kui novembri alguses märkis 54% küsitletutest, et peab meeles ja järgib kõiki ametlikke juhiseid, siis novembri keskpaigaks on see 
näitaja tõusnud 59%-le (kõrgeim oli vastav näitaja aprilli alguses: 80%).  Küsitletutest 27% märkis, et järgib enamust juhistest (novembri 
alguses 32%), 7% järgib mõningaid reegleid (novembri alguses samuti 7%) ning 6% juhiseid ei järgi (novembri alguses 7%). Seega on 
hoolsamaks muutunud inimesed, kes juba varem püüdsid juhiseid järgida, samas kui juhiste suhtes ükskõiksete inimeste osatähtsus 
pole muutunud. Keskmisest enam hoolsust piirangute järgimisel näitavad üles naised, eakad ning kõrgharidusega inimesed. 

Elanike kasvanud hoolsus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks antud suuniste järgimisel ilmneb ka üksikute tegevuste kohta antud 
vastustes. Võrreldes novembri algusega on hüppeliselt kasvanud maski kandvate elanike osatähtsus, tõustes 25%-lt 62%-le. Selline 
muutus on ootuspärane, arvestades seda, et novembri teisel nädalal anti valitsuse poolt tungiv soovitus maskide kandmiseks. 
Keskmisest levinum on maskide kandmine naiste, 75-aastaste ja eakamate ning kõrgharidusega inimeste seas. Võrreldes eestlastega 
on maskide kandmine mitte-eestlaste seas pisut vähem levinud (eestlastest kannab maske 65% ja mitte-eestlastest 58%).

Kasvanud on ka nende elanike osatähtsus, kes väldivad üritusi/koosviibimisi (52%→61%), võimalusel väldivad ühistranspordi 
kasutamist (56%→63%), proovivad väljaspool kodu inimestega distantsi hoida (56%→63%) või desinfitseerivad käsi (71%→76%). Kõige 
levinumaks meetmeks, mida nakatumise vältimiseks järgitakse, on jätkuvalt regulaarne käte pesemine (88% elanikest). Üldjuhul on 
meetmete järgimisel keskmisest hoolsamad eakad, eestlased ning kõrgharidusega inimesed. 
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Kokkuvõte - 3
Küsitletud, kes märkisid, et kannavad viirusesse nakatumise vältimiseks maske, märkisid selle põhjustena kõige sagedamini soovi 
kaitsta ennast ja oma lähedast COVID-19 viiruse eest (80% maskide kandjatest) ning soovi aidata kaasa viiruse leviku piiramisele
(75%). Küsitletud, kes maske ei kanna, põhjendasid seda kõige sagedamini sellega, et maski kandmine on ebamugav (37% maskide 
mitte-kandjatest) ning et maskide kandmine ei aita piirata viiruse levikut ega kaitse kandja tervist (35%). 

Külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel oleks 93% elanikest valmis pöörduma perearsti poole, et saada suunamist koroonaviiruse 
testimisele, sealjuures 45% pöörduks arstile kohe esimeste sümptomite ilmnemisel ning 47% siis, kui sümptomid muutuvad tõsisemaks. 
Üldine valmidus külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel perearsti poole pöörduda on jäänud samale tasemele mis oktoobri lõpus, kuid 
kasvanud on valmidus pöörduda arsti poole kohese esimeste sümptomite ilmnemisel (oktoobri lõpus 33%). Keskmisest madalam on 
valmidus pöörduda arsti poole kohe esimeste sümptomite ilmnemisel vanuserühmas 15-24 (33%). 

Võrreldes oktoobri lõpuga on kasvanud elanike valmidus kergemate külmetushaiguse sümptomite ilmnemisel maski kanda: kui oktoobri
lõpus väljendas selleks valmidust 46%, siis novembri alguses juba 60% elanikest. Kõige levinum meede, mida antud olukorras ollakse 
valmis rakendama, on kodus püsimine (72%). Kõige sagedamini väljendavad valmidust kodus püsida 75-aastased ja eakamad 
inimesed, kõige harvemini aga 35-64-aastased. Võrreldes mitte-eestlastega väljendavad eestlased pisut sagedamini valmidust püsida 
kodus ning vältida üritusi/koosviibimisi. 

Võrreldes oktoobri lõpuga pole mobiilirakendus HOIA üldine tuntus oluliselt muutunud: HOIA rakendusest on kuulnud 93% elanikest 
(oktoobri lõpus 91%). Pisut on kasvanud nende elanike osatähtsus, kes on HOIA rakendusega põhjalikult tutvunud (18%→24%). 
Elanikest 49% on HOIA rakendusega üldjoontes kursis, 20% on sellest ainult kuulnud ning 6% pole sellest varem kuulnud. 

Rakenduse HOIA on oma telefoni laadinud 27% küsitluses osalenutest. Võrreldes oktoobri lõpuga see näitaja oluliselt suurenenud ei ole, 
kuid võrreldes septembriga on trend suurenemise suunas. Rakenduse kasutajaid on seda enam, mida noorema vanuserühmaga on 
tegu. Eestlastest märkis rakenduse kasutamist 31% ning muudest rahvustest vastajatest 20%. Regionaalses võrdluses on HOIA 
kasutajaid kõige enam Tallinnas, kõige vähem aga Kirde-Eestis. 

Rakenduse mittekasutamise kõige levinumateks põhjusteks on usu puudumine selle efektiivsusesse (40% mittekasutajatest) ning 
tunnetatud vajaduse puudumine (ei käi rahvarohketes kohtades - 23% mittekasutajatest). Mittekasutajad peavad peamisteks 
motivaatoriteks, mis võiksid neid ajendada seda rakendust kasutama, võimalust varakult teada saada kokkupuutest nakatanuga (28%), 
võimalus end ja oma lähedasi nakatumise eest kaitsta (28%), ning võimalust viiruse levikut piirata (26%). Rakenduse mittekasutajatest 
kolmandiku sõnul ei motiveeriks miski neid rakendust kasutama. 
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Kokkuvõte - 4
Võrreldes oktoobriga pole valmidus COVID-19 vastu vaktsineerida oluliselt muutunud: elanikest 59% oleks vaktsiini kättesaadavaks
muutumise korral valmis laskma end vaktsineerida, sealjuures 36% ka sel juhul, kui vaktsiin on tasuline, ning 23% ainult siis, kui vaktsiin 
oleks tasuta. 24% elanikest ei plaani lasta end vaktsineerida  ning 17%-l puudub ühene seisukoht. Elanikud, kes ei soovi lasta end 
vaktsineerida, põhjendasid seda kõige sagedamini usalduse puudumisega vaktsiini vastu ohutuse, efektiivsuse vms muu omaduse 
pärast (61%). Peamisteks motivaatoriteks, miks ennast vaktsineerida soovitakse, on eelkõige soov pöörduda tagasi tavaelu juurde 
(32%) ning kuulumine COVID-19 riskirühma (28%).

Kui novembri algul tundis 66% elanikest muret, et keegi võib eneselegi teadmata teda koroonaviirusega nakatada, siis novembri
keskpaigaks on vastav näitaja kasvanud 71%-ni. Vanusrühmade võrdluses muretsevad võimaliku nakatumise üle kõige sagedamini 65-
74-aastased, kõige vähem aga 25-34-aastased. Regionaalses võrdluses on mure võimaliku nakatumise üle kõrgeim Kirde-Eestis. 

Elanikest 45% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid (novembri alguses 42%, 
statistiliselt olulist muutust pole). Kõrgeim oli vastav näitaja eriolukorra ajal, mil see küündis üle 50%-i. Suvekuudel sissetulekute 
vähenemisest puudutatud inimeste osatähtsus langes, ning pole uuele tõusule pööranud ka sügisel. Jätkuvalt puudutab sissetulekute 
vähenemine sagedamini mitte-eestlasi (55%) kui eestlasi (39%). Keskmisest sagedamini märkisid sissetulekute vähenemist 25-34-
aastased või Kirde-Eestis elavad inimesed. 

Elanike hinnangud oma toimetulekule on viimastel kuudel püsinud muutumatuna: 57% elanikest saab enda hinnangul praeguse 
sissetuleku juures hakkama, 19% elab oma sissetuleku juures mugavalt ära ning 22% tuleb toime raskustega. Toimetulekuraskusi 
esineb jätkuvalt keskmisest enam mitte-eestlastel, regiooniti Kirde-Eesti elanikel. 

Hinnates oma pere majanduslikku toimetulekut võrreldes koroonaviiruse-eelse ajaga, märkis 54% elanikest, et viiruse levikuga seotud 
olukord pole tema pere toimetulekut mõjutanud, 3% märkis olukorra paranemist ning 39% halvenemist. Koroonaviirusega seotud 
olukorra negatiivset mõju oma pere majanduslikule toimetulekule tunnetavad keskmisest sagedamini 25-34-aastased, mitte-eestlased, 
ning Tallinna ja Kirde-Eesti elanikud.  

Töötavatest elanikest 53%-l pole koroonaviiruse levik töökoormust mõjutanud, 24%-l on koormus vähenenud ning 20%-l suurenenud. 
Kui suveperioodil oli näha, et paljudel inimestel on kevadel langenud töökoormus taastunud, siis novembrikuus on töökoormuse 
vähenemist märkinud vastajate osatähtsus taas kergelt suurenenud.

Viimase 30 päeva jooksul on stressi või pinget tundnud kokku 73% elanikest, sealjuures 25% suurel või väga suurel määral (novembri 
alguses vastavalt 75% ja 24%, muutust pole). Kõige enam esineb stressi ja pinget õpilaste/üliõpilaste seas, kellest on viimase 30 päeva 
jooksul suurel määral stressi ja pinget kogenud 55%. 
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