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Uuringu metoodika
� Ajavahemikul 25. märts - 11. aprill 2010. a. viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll 

läbi avaliku arvamuse küsitluse. 

� Tegu oli üleriigilise küsitlusega, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 

1009 inimest vanuses 15-74 eluaastat. 

� Vastajate valikuks kasutati proportsionaalse juhuvalimi meetodit.

Mudel

protsent

Saadud küsitlustulem 

protsent

Kaalutud küsitlustulem

(tunnus KAAL2)
protsent

ELUKOHT

Linn 69,8 72,1 69,8

Maa 30,2 27,9 30,2

SUGU

Mees 46,8 45,8 46,8

Naine 53,2 54,2 53,2

VANUS 

Kuni 30 30,3 29,3 30,3

31-50 35,4 32,0 35,4

51 + 34,3 38,7 34,3

RAHVUS 

Eestlased 67,8 64,7 67,8

Teine rahvus 32,2 35,3 32,2

ELUKOHATÜÜP

Tallinn, Harju ja Raplamaa 42,2 40,8 42,2

Virumaa 17,8 18,4 17,8

Lääne, Pärnu, Hiiu, Saaremaa 12,0 12,8 12,0

Viljandi, Järva- ja Jõgevamaa 9,5 10,2 9,5

Tartu, Põlva, Valga, Võrumaa 18,5 17,7 18,5



Allikas:EVS



Allikas: EVS



Klasteranalüüsi objektideks on Eestimaa elanikkonna suhtumised järgmistesse 

väärtustesse nagu töö, perekond, sõbrad-tuttavad, poliitika, vaba aeg, usk, 

loodus, Eestimaa olevik ja tulevik. 

Statistiline analüüs näitas, et suhtumiste järgi on otstarbekas  inimesed  jagada 

viide tüüpi.

Suhtumises usku võib välja tuua kahesugust suhtumist.
Usku peab oluliseks oma elus 2 tüüpi:

I tüüp – siia kuulub 6,4% küsitletutest.

Nagu praktiliselt kõigis tüüpides on perekond sellesse tüüpi kuulujate jaoks 

kõige olulisem, kuid tähtsuselt teisele kohale jääb neile usk. Kõigis ülejäänud 

gruppides on usk aga tähtsuselt viimasel kohal. Väga oluliselt iseloomustab 

seda tüüpi ka asjaolu, et võrreldes kõigi teiste gruppidega on nende jaoks töö

väga madalalt väärtustatud. Sellesse tüüpi kuulujad väärtustavad keskmisega  

võrreldes  loodust kõrgemalt. Nende jaoks on poliitika täielikult out, ka vaba 

aega hindavad nad teiste gruppidega võrreldes kõige madalamalt.

Väärtustüübid



Esimesse tüüpi kuulub peaaegu kõige rohkem naisi (66%), teiste tüüpidega 

võrreldes on siin kõige rohkem muust rahvusest inimesi (50%) ja sellest 

tulenevalt on ka suurim arv inimesi, kelle kodune keel on vene keel (48%). 

Nende seas on suurim osakaal lahutatutel, leskedel või neil, kes elavad 

partnerist lahus (38%). Teiste tüüpidega võrreldes elatakse enim maal (36%). 

Suurim osa neist elab kas Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis.

Sellesse tüüpi kuulub kõige rohkem inimesi, kellel vanust üle 50 aasta. Nende 

haridustase on keskmisest madalam, ligi pooled küsitletutest on pensionärid. 

Mitte üheski teises grupis ei ole sedavõrd palju mõne teise riigi kodanikke või 

kodakondsuseta inimesi.

Mitte üheski teises tüübis ei ole ka sedavõrd palju  inimesi, kes elavad üksinda 

kui selles tüübis. ¾-l pole ka ühtki alla 18-aastast last. Keskmisest rohkem on

selles tüübis tallinlasi. Sellesse tüüpi kuuluvad inimesed on teiste gruppidega 

võrrelda pea kõige vaesemad vaesemad (48%-l  neist on sissetulek

perekonnaliikme kohta keskmiselt 2001-4000 EEK kuus).



II tüüpi kuulub 16,2% küsitletutest.

Sellesse tüüpi kuuluvad inimesed väärtustavad kõike hästi kõrgelt. Nende 

jaoks on perekond ilma igasuguse vaidluseta esimesel kohal. Teised 

valdkonnad on nende jaoks ka tähtsad, kuid siiski pigem toetava rolliga. 

Teiste tüüpidega võrreldes tähtsustavad nad peaaegu kõiki valdkondi 

kõrgelt, sealhulgas usku. Kuigi usk jääb nende loodud tähtsushierarhias  

7ndale kohale,  siiski tervelt  92% sellesse tüüpi kuulujatest peab usku 

endale tähtsaks. 

Sellesse kuulub ka keskmisest enam naisi (66%) ja muust rahvusest inimesi 

(40%). Samuti kuulub sellesse tüüpi kõige rohkem inimesi, kes on abielus või 

elab partneriga. 

Tegu on tugevalt linnainimeste tüübiga, kellest 46% elab Tallinnas, 

külaelanikke on aga kõige vähem. 45% siia tüüpi kuuluvatest inimestest on 

30-49-aastased, 22% moodustavad pensionärid. 15-19-aastaseid on teiste 

tüüpidega võrreldes aga kõige vähem. Tegu on kõige kõrgema 

haridustasemega inimestega, tervelt 29% neist on kõrgem haridus. Mitte 

üheski teises tüübis ei ole sedavõrd palju ettevõtete juhte ja spetsialiste.

Perekondade struktuur on n.ö keskmisele lähedane, laste arv perekonnas on 

keskmisest kõrgem. Antud tüüpi kuuluvad inimesed on keskmisest tunduvalt 

jõukamad. 



Üldised tulemused
Tulemused on esitatud kolme elanikkonna grupi lõikes, 

mis on grupeeritud vastavalt inimeste vastusele, 

kuivõrd tähtis on usk nende jaoks:

•Need inimesed, kelle jaoks usk on eriti tähtis või tähtis 

•Need, kelle jaoks usk ei ole eriti tähtis

•Ja need, kelle jaoks usk pole üldse tähtis



Tegevuste lubatavus 
(% vastajatest, kes arvavad, et seda ei tohiks kindlasti lubada)



Kaupluses ulatab müüja ostjale tagasi suurema summa kui peaks. 
Millisel juhtumil on raha mitte-tagastamine õigustatud?

(% vastajatest) 



Ühistranspordi kasutamiseks tuleb osta pilet või kaart
eelkõige seetõttu, et ... 

(% vastajatest)



Millistel juhtumitel on valetamine õigustatud? 
(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kas inimene tohib teatud tingimustel võtta endalt elu? 
(% vastajatest)



Millistel juhtumitel võiksid abieluvälised suhted olla õigustatud? 
(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Miks tuleks liikluseeskirju järgida? 
(% vastajatest)



Millistel juhtumitel võiks prostituudi teenuste kasutamine olla 
õigustatud? 

(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kas narkootikumide tarvitamine peaks olema ... ? 
(% vastajatest)



Aborti võib teha siis, ... 
(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kas teatud kuritegude või olukordade puhul on õigustatud 
surmanuhtluse rakendamine? 

(% vastajatest)



Kas teatud olukordades, näiteks kui kohus pole olnud õiglane, on 
kurjategija vastu suunatud omakohus õigustatud? 

(% vastajatest)



Millist kooseluvormi Teie isiklikult parimaks peate?
(% vastajatest)



Mis teeb Teie südame rahutuks?
(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kumma väitega rohkem nõustute? 
A. Minu jaoks on oluline püüda saada paremaks inimeseks 
B. Olen selline nagu olen ja püüan sellisena elus läbi lüüa

(% vastajatest)



Milliseid järgnevaid pühasid ehk tähtpäevi olete viimase 12 kuu 
jooksul tähistanud? 
(% vastajatest*)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kui sageli keskmiselt on viimase 5 aasta jooksul  külastanud oma 
lahkunud lähedaste haudasid? 

(% vastajatest)



Nõusolek väidetega (% vastajatest, kes on “täiesti nõus” või “pigem nõus”)



Nõusolek väidetega (% vastajatest, kes on “täiesti nõus” või “pigem nõus”)



Kas kuulute mõnda kogudusse või usuliikumisse? 
(% vastajatest)



Sõltumata sellest, kas olete mõne kogudusega liitunud või mitte, 
kas peate end ... ? 
(% vastajatest)



Kas Te saite oma lapsepõlvekodus usulisi teadmisi?
(% vastajatest)



Kellelt Te neid teadmisi saite? (% vastajatest*)
(vastavad need, kes on saanud oma lapsepõlvekodus usulisi teadmisi)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kas olete ristitud? 
(% vastajatest)



Kas olete käinud leeris (ristimiskool/ katehhees)?
(% vastajatest)



Kui tihti loete Piiblit?
(% vastajatest)



Kui tihti palvetate, lisaks jumalateenistusele?
(% vastajatest)



Kui sageli võtate osa jumalateenistusest?
(% vastajatest)



Miks Te käite jumalateenistustel? (% vastajatest*)
(vastavad need, kes kes võtavad osa jumalateenistusest)

*kuna iga vastaja võis anda mitu vastust, siis võib protsentide summa olla 100-st suurem



Kui Te mõtlete jumalateenistustel käimisele, siis milliseid tundeid 
see Teis tekitab? 

(keskmine)



Kui rääkida praegusest Eestist, siis milline peaks olema kiriku roll
järgmistes eluvaldkondades?

(% vastajatest, kes arvavad, et “senisest suurem”)



Nõusolek väidetega
(% vastajatest, kes vastasid, “täiesti nõus” või “pigem nõus”)



Suhtumine kiriku kaasamisse riiklikult tähtsate pühade või 
sündmuste tähistamisel (näit. Vabariigi aastapäeva paraad, 

tähtsa ausamba avamine)? 
(% vastajatest)



Kas Eesti meediakanalites kirjutatakse ja räägitakse Eestis 
tegutsevatest kirikutest ... ? 

(% vastajatest)



Millistel kooliastmetel peaks religiooniõpetuse aine kuuluma 
põhiainete hulka ja millistel valikainete hulka?

(% vastajatest)



Kes oli või on Teie arvates Jeesus Kristus?
(% vastajatest)



Vastajate %, kes on sõbralikult meelestatud...



Kuidas Te hindate oma tervislikku seisundit ja majanduslikku 
olukorda? 

(% vastajatest, kes vastasid “väga hea” või hea” )



Üldine rahulolu oma eluga praegusel hetkel
(% vastajatest)


