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Metoodika
Üldkogum: üle 15-aastane Eesti elanikkond, 1 102 616 elanikku (01.01.2019. aasta Statistikaameti andemetel).
Meetod: Turu-uuringute AS Omnibuss - kombineeritud silmast silma ja veebipaneel, olenevalt vastaja eelistusest sai
vastata nii eesti kui vene keeles.
Valimi koostamine: võetakse aluseks üldkogumi proportsionaalne mudel soo, vanuserühma, hariduse, rahvuse,
piirkondade ning asulatüüpide lõikes, hiljem tulemused kaalutakse üldkogumile vastavaks (vt Slaid 4).
Planeeritud ja tegelik valim: 1000 ja 1012, selleks tehti 3075 kontaktivõttu (vastamismäär 33%), 78 juhul jäi vastamine
pooleli.

Valimiviga: 1000 vastaja puhul ±3,1%, väiksemate gruppide vaatlemisel võib viga olla suurem.
Läbiviimise aeg: 18. – 29. detsember 2019. aastal
Küsitluse pikkus: 7 minutit
Ajaline võrdlus: aruandes on võimalusel esitatud võrdlused ka varasemate uuringutega, mille aluseks olevad
uuringuaruanded on leitavad aadressilt: https://riigikantselei.ee/et/uuringud

Aruande tekstis on esile toodud taustatunnuste vahelised erinevused, mis on usaldusnivool 95% statistiliselt olulised.
Juhul, kui andmed ei võimaldanud kinnitada erinevuste statistilist olulisust, pole võrdlusi tekstis esitatud.
Lisaks esitati Tellijale ka tulemuste tabeljaotused oluliste taustatunnuste lõikes Excelis ning eesti ja vene keelsed ankeedid.
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Metoodika
Vastajate jagunemine
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Vastutajad
Tellija kontaktisikud:

Marianna Makarova, Mariann Sudakov, Liisi Poll (Riigikantselei)

Aruanne:

Liis Grünberg (Turu-uuringute AS)

Ankeet:

Irina Strapatšuk (Turu-uuringute AS)

Andmetöötlus ja tabelid:

Tõnis Ormisson, Marina Karpištšenko (Turu-uuringute AS)

TURU-UURINGUTE AS
585 29 700
post@turu-uuringute.ee

www.turu-uuringute.ee
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Pärnu mnt. 102, korpus A, 11312 Tallinn

Tulemused

Toetus euro kasutusele Eestis
Kokkuvõte (Slaidid 8-13)
Euro kasutamist pooldab 86% Eesti elanikest (sh 56% toetab ja 30% pigem toetab). Alates eurole üleminekust 2011. aastal on
toetus euro kasutamisele järk-järgult kasvanud ning on püsinud kõrgena alates 2014. aastast. Euro kasutamist ei poolda (ei
toeta või on selle vastu) 12% elanikest ning nende osakaal on püsivas languses. Kindlat seisukohta euro kasutamise osas ei
oma 2% elanikkonnast (Slaidid 8-9).

Toetus euro kasutamisele (toetab + pigem toetab kokku) on keskmisest veidi kõrgem vanuserühmades 15-29 (90%) ja 75+
(97%), peamine erinevus tuleneb just nende arvelt, kelle toetus eurole on kindel (Slaid 10). Aastaga on toetus euro
kasutamisele ainsana kahanenud vanuserühmas 30-44 (-6%) (Slaid 11).
Eestlaste toetus euro kasutamisele mitte-eestlastega võrreldes on suurem (toetus vastavalt 89% ning 81%). Samas on mitteeestlaste seas toetus euro kasutamisele aastaga tõusnud enam kui eestlaste oma (vastavalt +7% ja +3%). Sarnaselt rahvusele
on on toetus sõltuv ka kodakondsusest. Eesti kodakondsusega elanike seas on toetus oluliselt kõrgem kui mittekodakondsete
seas (toetus vastavalt 87% ja 79%), kuid ka siin on täheldada mittekodakondsete toetusmäära märgatavat tõusu (Slaid 12).
Asulatüübi alusel on toetus eurole kõrgem Tallinna ja väiksemates linnade elanike seas (vastavalt 90% ja 88%), ühtlasi on
toetajate osakaal viimastel aastatel selgelt tõusnud; suuremate linnade ja maapiirkondade elanike puhul on toetajate osakaal
aga juba alates 2014. aastast püsinud üsna muutumatu (Slaid 12).
Mida kõrgem on inimeste haridustase, seda suurem on toetus euro kasutusele – kõrgharidusega inimestest toetab euro
kasutamist 92%, madalama haridustasemega elanikest aga 80%. Erineva haridustasemega inimeste toetus euro kasutusele on
aja jooksul muutunud üsna sarnaselt (Slaid 13).
Toetus euro kasutusele on seotud ka sissetuleku tasemega. See on keskmisest kõrgem sissetulekurühmas 400-800 kui ka 800+
eurot pereliikme kohta kuus (vastavalt 89% ja 88%) ning madalaim sissetulekurühmas kuni 400 eurot pereliikme kohta kuus
(79%). Kui kõrgemas sissetulekugrupis pole viimase kolme aasta jooksul toetus muutunud, siis teistes sissetulekugruppides on
toetus eurole tõusnud (Slaid 13).
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Nagu selgus ka varasemates uuringutes, siis on euro kasutamise suhtes positiivselt meelestatud need, kes pooldavad Eesti
kuulumist Euroopa Liitu (92%), samas Euroopa Liitu kuulumise vastased valdavalt ei poolda ka euro kasutamist (75%).

Toetus euro kasutusele Eestis
Ajaline võrdlus – vastuste kogujaotus
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Toetus euro kasutusele Eestis
Ajaline võrdlus – toetajad ja mitte-toetajad
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Toetus euro kasutusele Eestis
Detsember 2019 – vastuste kogujaotus taustatunnuste lõikes

10
I tase – algharidus, põhiharidus, kutseharidus alg- või põhihariduse baasil;
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II tase – keskharidus, kesk-eriharidus põhihariduse baasil, kutseharidus keskhariduse baasil;
III tase – kõrgharidus, kesk-eriharidus keskhariduse baasil.

Toetus euro kasutusele Eestis
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes
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Toetus euro kasutusele Eestis
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes

12
12

Toetus euro kasutusele Eestis
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Kokkuvõte (Slaidid 15-21)
Eesti kuulumist Euroopa Liitu toetab 82% Eesti elanikest (sh 51% toetab ning 32% pigem toetab), 13% ei toeta või on selle
vastu ning 5% ei oska selget seisukohta võtta (Slaid 15). Alates 2013. aastast on toetajate osakaal olnud suhteliselt
sarnane, jäädes vahemikku 77-84%. Ka negatiivne suhtumine Euroopa Liitu on samast ajast püsinud üsna samal tasemel
(Slaid 16).
Euroopa Liitu kuulumist toetavad keskmisest enam samad grupid, kelle toetus on kõrgem ka euro kasutusele Eestis
(Slaidis 10 ja 17) – 15-19 kui ka 75+ aastased, tallinlased, eestlased, Eesti kodakondsusega, kõrgharidusega,
keskmisesse või kõrgemasse sissetulekugrupp kuuluvad elanikud. Eristub veel, et Eesti kodakondsuseta elanike puhul on
keskmisest sagedasem ka selge seisukoha puudumine.
Toetus Euroopa Liitu kuulumisele on ainsana langenud vanusegrupis 30-44, languse algusest 2013. aastal -6%; teistes
vanusgruppides on toetus aga tõusnud alates 2017. aasta algusest (Slaid 18).
Eestlased toetavad Euroopa Liitu kuulumist võrreldes mitte-eestlastega oluliselt enam (toetus vastavalt 87% ja 73%).
Mitte-eestlaste toetus on vaadeldava aja kõrgeimal tasemel. Ühtlasi on ka Eesti kodakondsusega elanike toetus oluliselt
kõrgem kui Eesti kodakondsuseta elanike oma (toetus vastavalt 84% ja 68%), samas on mittekodanike toetus eelmise
aastaga võrreldes tõusnud rohkem kui kodanike oma (vastavalt +7% versus +4%) (Slaid 19).
Asulatüübi alusel on toetus Euroopa Liitu kuulumisele kõrgeim Tallinna elanike seas (86%), varasemalt oli see kõrgeim
maapiirkondade elanike seas; kuigi toetajate osakaal on viimastel aastatel mõlemal juhul tõusnud nagu ka väiksemate
linnaliste piirkondade elanike seas. Oluline muutus suhtumises Euroopa Liitu kuulumisse toimus aga 2017. aasta lõpul
suuremate linnade elanike seas, kui toetus langes hüppeliselt (-11%), ka sel korral on suuremate linnade elanike toetus
kõige madalam (Slaid 19).
Mida kõrgem haridustase või kõrgemasse sissetulekugruppi kuulutakse, seda kõrgem on toetus Euroopa Liitu kuulumisele.
Erineva haridus- või sissetulekutasemega inimeste toetus Euroopa Liitu kuulumisele on aja jooksul muutunud
sarnasemaks (Slaid 20).
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Ajaline võrdlus – vastuste kogujaotus
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Ajaline võrdlus – toetajad ja mitte-toetajad
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Detsember 2019 – vastuste kogujaotus taustatunnuste lõikes
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes
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Toetus Euroopa Liitu kuulumisele
Ajaline võrdlus – toetajad (toetan + pigem toetan) taustatunnuste lõikes
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Eesti Euroopa Liitu kuulumise põhjused
Kokkuvõte (Slaid 22)
Vastajatel paluti etteantud väidetest valida kaks olulisemat põhjust, miks nad toetavad Euroopa Liitu kuulumist.
Kõige olulisemaks Euroopa Liitu kuulumise põhjuseks peeti seda, et see võimaldab elada ja töötada teistes Euroopa Liidu
liikmesriikides - kokku mainis seda veidi enam kui kolmandik elanikkonnast, seejuures 21% pidas seda kõige olulisemaks
põhjuseks. Keskmisest olulisemaks pidasid seda põhjust just mitte-eestlased (43%) ja madalama haridustasemega (kuni
põhiharidus - 45%) inimesed.
Lisaks eristusid olulisuse alusel (oluliseks pidajaid kokku ligikaudu neljandik) Euroopa Liitu kuulumise eelistena selgelt veel
neli põhjust:
suurendab Eesti julgeolekut – sagedamini mainisid seda üle 59-aastased (39-55%), harvemini seevastu 30-59aastased (19-20%), lisaks eristub selgelt erinevus rahvuse alusel - kui eestlaste (38%) jaoks on see kõige olulisem
Euroopa Liitu kuulumise põhjus, siis mitte-eestlaste jaoks üks vähemolulisemaid (7%);
tagab tasakaalustatud majanduskasvu ja suurendab Eesti majanduse konkurentsivõimet;
aitab edendada rahu ning hoiab ja kaitseb väärtusi ja elanike heaolu – sagedamini mainisid seda üle 74-aastased
(33%);
tagab kuulumist majandus- ja rahaliitu, mille ühisrahaks on euro.
Kõiki muid põhjuseid nimetas kahe olulisema sekka kümnendik või vähem vastajaid. Eesti kuulumist Euroopa Liitu ei
poolda 6% ja 7% ei osanud vastata.
Peamised erinevused suhtumises ilmnesid rahvuse alusel. Mitte-eestlaste jaoks on eestlastest olulisemad ka järgmised
põhjused: Euroopa Liitu kuulumine toetab keskkonnakaitset ja selle edendamist (vastavalt 10% versus 5%) ning toetab
võitlust diskrimineerimisega (vastavalt 8% versus 2%).
21
21

Eesti Euroopa Liitu kuulumise põhjused

22
22

Euroopa Liiduga seostuvad väärtused ja põhimõtted
Kokkuvõte (Slaid 24)
Vastajatel paluti etteantud variantidest valida kaks olulisemat väärtust või põhimõtet, mis neile seostuvad Euroopa Liiduga.

Ülekaalukalt kõige olulisemaks Euroopa Liiduga seostuvaks väärtuseks osutus liikumisvabaduse olemasolu – kokku
mainis seda pool elanikkonnast, seejuures 38% pidas seda kõige olulisemaks väärtuseks. Keskmisest olulisemaks pidasid
seda mehed (56%) ja mitte-eestlased (67%), samuti elanikud, kes toetavad Euroopa Liitu kuulumist (55%).
Olulisemate Euroopa Liitu kuulumise põhjustena eristusid lisaks eelmainitule selgelt veel viis väidet (oluliseks pidajaid
kokku 13-19%):
Inimõigused ehk õigus mittediskrimineerimisele ja õigus pöörduda kohtusse oma õiguste kaitseks – sagedamini
pidasid oluliseks mitte-eestlased (27%) ja kõrgharidusega elanikud (25%);
Õigusriigi põhimõte, mille kohaselt igas riigis valvab õiguse ja õigusemõistmise üle sõltumatu kohtuvõim –
sagedamini üle 74-aastased (27%)
Võrdõiguslikkus, mis tähendab, et kõik elanikud on seaduse ees võrdsed;
Rahumeelne konfliktide lahendamine – sagedamini üle 74-aastased (29%);
Kaasamise, sallivuse, õigluse, solidaarsuse ja mittediskrimineerimise põhimõte – sagedamini 25-39-aastased (27%)
ja kõrgharidusega elanikud (21%);
Inimväärikus kui puutumatu põhiõiguste alustala.
Kõiki muid Euroopa Liiduga seostuvaid väärtuseid ja põhimõtted pidas oluliseks vähema kui kümnendik elanikkonnast. 3%
leidis, et Euroopa Liidul puuduvad väärtused, mida pooldada ja 6% ei osanud vastata.
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Lisaks pidasid Euroopa Liidu väärtustena vabaturumajanduse eest seismist keskmisest olulisemaks mehed (13%),
eestlased (12%) ja maapiirkondade elanikud (14%); tarbijate õiguste eest seismist mehed (10%) ning õigust isikuandmete
kaitsele kuni 44-aastased (11-12%) ja madalama haridustasemega elanikud (15%).

Euroopa Liiduga seostuvad väärtused ja põhimõtted

24
24

Euroopa Liidu eelarvest toetamist vajavad valdkonnad
Kokkuvõte (Slaid 26)
Eurotoetuste kasutamise eelistuste väljaselgitamiseks paluti vastajail etteantud seitsmest valdkonnast valida välja kaks
olulisemat, mida Euroopa Liit peaks oma eelarvest toetama.
Selgelt eristusid kaks valdkonda, mida peeti kõige sagedamini vajalikuks Euroopa Liidu eelarvest toetada:
põllumajandus ja maaeluareng (kokku 47%, sh kõige tähtsamaks pidajaid 29%) – sagedamini üle 59-aastased (5864%), keskharidusega (52%), keskmisesse sissetulekugruppi kuulujad (52%) ja maapiirkondade elanikud (58%);
haridus ja teadus (kokku 42%, sh kõige tähtsamaks pidajaid 21%) – sagedamini vanuserühm 15-29 (64%).
Nende valdkondade toetamist pooldavate elanike osakaal on vaatlusalustel aastatel püsinud üsna samal tasemel.
Kõiki muid valdkondi pidas Euroopa Liidu eelarvest vajalikuks toetada 20-24% elanikkonnast, kõige vähem oluliseks kujunes
aga rändkriisi lahendamise (15%) toetamine.
Alates 2015. aastast on pidevalt tõusnud nende osakaal, kes peavad vajalikuks toetada teede ning energia- ja sideühenduste
arengut (11%→22%), samuti kliimamuutustega võitlemist (10%→20%); samas on püsivalt langenud nende osakaal, kes
peavad oluliseks julgeoleku ja turvalisuse (33%→22%) kui ka rändekriisi lahendamise (28%→15%) toetamist. Ettevõtluse ja
tööhõive valdkonna toetajate osakaal ei ole vaadeldava aja jooksul väga palju muutunud.
Vanuserühmade võrdluse eristus lisaks eelpool mainitule, et 15-29-aastased pidasid valdkonnaks, kuhu Euroopa Liidu toetusi
suunata tuleks, konkurentsitult kõige sagedamini haridust ja teadust (64%), seejärel aga kliimamuutustega võitlemist (33%);
30-44-aastased tähtsustasid keskmisest enam ettevõtluse ja tööhõive (32%) toetamist ning üle 74-aastased julgeoleku ja
turvalisus (35%) toetamist.
Eestlaste ning mitte-eestlaste arvamused sellest, millistesse valdkondadesse tuleks toetusi esmajoones suunata, oluliselt ei
erinenud. Eestlased pidasid toetamist vajavaks valdkonnaks keskmisest sagedamini julgeolekut ja turvalisust (26%), mitteeestlased aga ettevõtlust ja tööhõivet (36%).
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Muude taustaandmete lõikes eristus veel, et Euroopa Liidu eelarvest peavad toetuse vääriliseks mehed keskmisest
sagedamini teede ning energia -ja sideühendust (28%) ning maapiirkondade elanikud julgeolekut ja turvalisust (27%).

Euroopa Liidu eelarvest toetamist vajavad valdkonnad
Detsember 2019 vastuste kogujaotus ja ajaline võrdlus kokku
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Teadlikkus Eesti eesmärkidest ja huvidest Euroopa Liidus
Kokkuvõte (Slaidid 28-29)
Eesti elanikest 45% hindas, et on Eesti eesmärkide ja huvidega Euroopa Liidus kursis (5% väga ja 40% pigem kursis),
sama paljud pidasid end nendega kursis mitte olevaks (37% pigem ja 18% üldse ei ole kursis). 4% ei tunne selle teema
vastu huvi ning 6%-l puudus selge seisukoht.
Eesti eesmärkide ja huvidega Euroopa Liidus kursis olevate elanike osakaal on viimastel aastatel püsinud enam-vähem
samal tasemel (Slaid 28).
Eesti eesmärkide ja huvidega Euroopa Liidus on keskmisest sagedamini kursis mehed (49%), üle 59-aastased (55-66%),
kõrgeimasse sissetulekugruppi kuulujad (49%), kõrgharidusega (61%) ja Tallinna (52%) elanikud; keskmisest halvemini on
nendega kursis aga 30-44-aastased (33%), Eesti kodakondsuseta (37%), madalaimasse sissetulekugruppi kuulujad
(32%), kui ka madalama haridustasemega (36%) elanikud (Slaid 29).
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Teadlikkus Eesti eesmärkidest ja huvidest Euroopa Liidus
Ajaline võrdlus
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Teadlikkus Eesti eesmärkidest ja huvidest Euroopa Liidus
Detsember 2019 – vastuste kogujaotus taustatunnuste lõikes
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Hinnang Eesti tegevusele Euroopa Liidus
Kokkuvõte (Slaidid 31-33)
Eesti tegevust Euroopa Liidus hindab edukaks 61% Eesti elanikest (7% väga ning 54% pigem edukaks) ning ebaedukaks
25% (201% pigem ning 4% väga ebaedukaks). 14% ei osanud hinnangut anda.

Alates 2015. aastast on nende inimeste osakaal, kes hindavad Eesti tegevust Euroopa Liidus edukaks, tasapisi kasvanud
(52%→61%) ja ebaedukaks pidajate osakaal langenud (40%→25%) (Slaid 31) .
Keskmisest sagedamini hindavad Eesti tegevust Euroopa Liidus edukaks eakamad ehk üle 59-aastased (68-77%) ja
eestlased (68%). Kehtib ka tendents, et mida haritum ja kõrgemasse sissetulekugruppi kuulutakse, seda edukamaks Eesti
tegevust Euroopa Liidus hinnatakse (Slaid 32).

Keskmisest negatiivsema hinnangu Eesti tegevusele Euroopa Liidus andsid aga mitte-eestlased ja Eesti kodakondsuseta
ning suuremate linnade (kus ülekaalus mitte-eestlased) elanikud. Eesti kodakondsuseta elanike puhul on negatiivsete ja
positiivsete hinnangute osakaalud pea võrdsed (40% versus 39%).
Väga selge on seos Euroopa Liitu kuulumise toetamise ja Eesti tegevuse edukuse hinnangute vahel. Mida positiivsemalt
ollakse meelestatud üldiselt Eesti kuulumise suhtes Euroopa Liitu, seda positiivsemalt hinnatakse ka Eesti tegutsemist
Euroopa Liidus.
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Hinnang Eesti tegevusele Euroopa Liidus
Ajaline võrdlus
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Hinnang Eesti tegevusele Euroopa Liidus
Detsember 2019 – vastuste kogujaotus taustatunnuste lõikes
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Euroopa Liitu kuulmise mõju Eestile
Kokkuvõte (Slaid 33)
Väitega, et liikmelisus Euroopa Liidus on üldkokkuvõttes
toonud Eestile head nõustus kokku 82% elanikest, sh
kindlasti nõustus kolmandik.
Väitega, et Eesti liikmelisus Euroopa Liidus on
suurendanud vastaja ja tema lähedaste heaolu, nõustus
kokku 64% elanikest, sh kindlasti nõustus viiendik.
Mõlema väitega nõustujate seas on keskmisest enam
ühelt poolt nooremaid (15-29-aastaseid), teisalt
vanemaid (üle 74-aastaseid) elanikke, samuti
kõrgharidusega ja kõrgeimasse sissetulekugruppi
kuulujaid.
Erisusi ilmneb mõlema väite puhul rahvuse ja
kodakondsuse alusel – positiivne meelestatus Euroopa
Liidu mõjule on kõrge eestlaste ja Eesti
kodakondsusega elanike seas (väidetega nõustujaid
vastavalt 87% ja 73%), sootuks negatiivne aga mitteeestlaste ja Eesti kodakondsuseta elanike seas
(väidetega mitte-nõustujad ülekaalus, vastavalt 46% ja
51%).
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Hinnang Eesti elule
Kokkuvõte (Slaid 35)
Suurem osa ehk 44% Eesti elanikkonnast hindab, et Eesti elu tervikuna on viimastel aastatel on paranenud. Neid, kelle
arvates on Eesti elu tervikuna viimastel aastatel halvenenud või jäänud samaks on sama palju – vastavalt 23% ja 24%.
Vastata ei osanud 4% (Slaid 35).
Kõikides taustagruppides oli ülekaalus vastus, et Eesti elu tervikuna on muutunud paremaks, seejuures on keskmisest
rahulolevamad kõrgharidusega elanikud ja tallinlased; mõnevõrra rahulolematumad aga 45-59-aastased, Eesti
kodakondsuseta, madalamasse sissetulekugruppi kuulujad ja maapiirkondade elanikud.
Hinnang Eesti elule tervikuna sõltub oluliselt ka sellest, kuidas suhtutakse Eesti liikmelisusesse Euroopa Liidus - Euroopa
Liidu toetajate seas on ülekaalus arvamus, et Eesti elu on viimasel ajal muutunud paremaks (55%), Euroopa Liitu
kuulumist mitte-toetavate elanike seas on aga ülekaalus arvamus, et Eesti elu on viimastel aastatel muutunud halvemaks
(57%). Mõlemas rühmas on neid, kelle arvates on Eesti elu jäänud samaks neljandik.
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Hinnang Eesti elule
Detsember 2019 – vastuste kogujaotus taustatunnuste lõikes
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Suhtumine kliimamuutustesse
Kokkuvõte (Slaid 36)
Väitega, et vastaja on mures globaalsete kliimamuutuste
tagajärgede pärast (nt põud, sagenevad tormid, kuumalained, metsade põlemine, puhta vee ja toidu nappus jne)
nõustus kokku 71%, sh kindlasti nõus oli kolmandik.
Väitega, et Eesti riik peab rohkem panustama võitlusse
kliimamuutuste vastu nõustus kokku 60%, sh kindlasti
nõus oli neljandik.
Mõlema väite puhul ilmneb väga oluline erinevus soost
lähtuvalt, kuigi nii meeste kui naiste seas on ülekaalus
väidetega nõustumine, siis naised on kliimamuutustesse
suhtumise osas märgatavalt kindlameelsemad (väidetega
nõustujaid vastavalt 80% ja 66%) kui mehed (väidetega
nõustujaid vastavalt 61% ja 53%).
Kliimamuutuste küsimuste puhul eristub veel, et erinevate
gruppide suhtumine ei väljendu niivõrd väitega nõustujate
osakaalus kokku, kui eelkõige väitega kindlasti nõustujate
osakaalus. Nii selgub, et kliimamuutuste teema osas on
keskmisest innukamad lisaks naistele ka 15-29-aastased,
eestlased, kõrgharidusega elanikud ja Euroopa Liitu
kuulumise toetajad. Kliimamuutuste teema ei kõneta aga
niivõrd mehi, 45-59-aastaseid, mitte-eestlasi ja Euroopa
Liitu kuulumist mitte toetavaid elanikke.
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Teabekanalite jälgimine
Kokkuvõte (Slaid 37)
Enim jälgitavad teabekanal on eestikeelne ETV (kolme
olulisema seas kokku 47%), sagedamini jälgivad seda
üle 74-aastased (70%) ja maapiirkondade (64%)
elanikud.
Järgnevalt on välja toodud teiste teabekanalite
sagedasemad jälgijad:
eestikeelsed kommertstelekanalid – üle 59aastased (32-43%) ja maapiirkondade (43%)
elanikud;
interneti uudisteportaalid (va ERR) – mehed
(41%), kuni 44-aastased (43-45%) ja
kõrgharidusega (43%) elanikud;
vahetu suhtlus – 15-29-aastased (44%);
ajalehed – naised (31%), üle 74-aastased (45%) ja
kõrgharidusega (35%) elanikud;
sotsiaalmeedia – kuni 44-aastased (33-47%);
raadio - üle 74-aastased (43%)
PBK Eesti uudised – 45-59-aastased (18%);
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Mitte-eestlaste meediatarbimine erineb oluliselt
eestlaste omast, esimesed järgivad oluliselt sagedamini
ETV või ETV+ AK-d venekeeles (32%), PBK Eesti
uudiseid (29%), Venemaa telekanaleid (24%) kui ka
PBK teisi saateid (9%).

