
Euroopa Sotsiaaluuring (ESS) Eestis

Tallinn

Mare Ainsaar ESS koordinaator Eestis

EKSAM!



Mis on ESS?
• Küsitlusuuring
• Inimesed on anonüümsed
• Juhuvalim rahvastikuregistrist 15 ja vanemad
• 20 riiki teevad koostööd, ühel ajal kõigis riikides
• Kõige võrreldavam uuring maailmas
• Teaduse ja riigi jaoks tähtis projekt Eestis
• Eesti keskus Tartu Ülikoolis
• Rahastab sotsiaalministeerium, haridus ja 

teadusministeerium



ESS

• Eestis juba 10 aastat, alates 2004
• Küsitlus iga 2 aasta tagant (osad küsimused 

samad)
• Üle 90 000 kasutaja maailmas, 1500 Eestis
(kõik teadusasutused, ministeeriumid, 
ajakirjanikud, õpilased, ametid jne ) 
• KÕIK SAAVAD KASUTADA ilma 

isikuandmeteta



Teadusprojekt:
teada saada kuidas ühiskond toimib ja kas 

inimesed mõjutavad seda

Arendada küsitlusuuringute metoodikat

ESS eesmärgid

Rohkem kui 100 analüüsi aastas selle uuringu
andmetega Eestis

Üle 1000 teema





Selle aasta eriteemad

• On vanusega seotud hoiakud
• Laste saamine ja pere



Tulemusi:  
Kas immigrantidele peaks andma 

sotsiaalsed õigused?



Pensionäride elustandard ja kas 
riik peaks sellega tegelema



• Euroopa Sotsiaaluuring tegi naistepäeva puhul 
harjutuse ja leidis, et kõige üllatavam on, et naised 
ja mehed ….. ei erinegi ühiskonnast aru saamisel 
teineteisest väga palju. Naised ja mehed on väga 
paljudes hoiakutes ja arusaamistes Eesti elust väga 
sarnasel seisukohal. Kui nüüd siiski otsida 
erinevusi naiste ja meeste vahel siis naised 
hindavad turvalisust enam kui mehed. Nad peavad 
elukeskkonda üldiselt olulisemaks, näiteks 
tunnevad enam muret kliima soojenemise ja 
vägivalla pärast. Naised ei hooli niipalju rikkustest 
ja ühiskonna tunnustusest kui mehed, küll aga 
sellest, kas inimesi koheldaks õiglaselt ning 
võrdselt. Samuti usuvad naised enam, et  teisi 
inimesi tuleks mõista, aidata ning traditsioonide 
hoida.



EKSPERIMENT 2016



26 riiki



Intervjuu koosneb ….

• Küsimused koos KAARTIDEGA
• Lõpus kordusküsimused (inimesed kolmes 

rühmas)
• Lõpus Eesti küsimused laste saamise kohta
• (Teile) küsimused intervjuu toimumise 

kohta
(Kokku 1,5 tundi)
• Kontaktivorm



Eripärad

• Mitte kedagi ei saa asendada
• Kõigi kohta on vaja informatsiooni
• 70% peavad vastama
• 3% mitte kätte saaduid



Väga kasulik
uuringu kodulehekülg

www.ess.ut.ee



Soovitusi välitööks

• Võtke kohe ühendust! Küsi kohe abi
(naabrid, google, kaardid, KOV jne, 
facebook…) inimese leidmiseks

• Suhelge naabritega, otsige täiendavat infot
• Ei pea intervjuud tegema kui inimene on

– Surnud, vanadekodus, internaadis, vanglas
– Välismaal elamas (ei ole välitööde ajal mitte 

kordagi Eestis) 
• Alati täida info kontakti kohta!
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• Kiri inimesele
• Helistamine ei ole lubatud
• Ümbruse hindamine
• Kaasa

Töötav arvuti
Kaardid

■ Vähemalt 4 katset, aga vajadusel enam

■ 1 nädalavahetusel

■ 1 õhtul (pärast kuut).

Head kogemused?



Välitööde eesmärk on saada kõrge 
vastamise määr – 70%
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Intervjueerija efekt 2016
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Mittevastamine 2016
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PARIM KEELDUMISE VÄLTIMINE on 
........

KUI KEELDUMIST EI TULEGI!

■ Ole sõbralik ja huvitatud. Loo side – ilus 
aed, kena kass!

■ Räägi selgelt, aga mitte liiga kiirelt
■ Välti EI vastusega küsimusi
■ Ole positiivselt aktiivne
■ Hoia sidet ka halva tulemuse puhul
■ Keeldumise puhul püüa saada telefoni 

number



Ei huvita, ei pea oluliseks!

• Kui teie ei osale siis ei võeta teie arvamust ka kuulda
• Eesti andmestik kukub läbi
• Kui kuulub valimisse, siis ei saa teda keegi asendada. Viib 

Eesti vastamise määra alla
• Küsitleja saab vähem tasu
• Mis võiks seda inimest huvitada? On igal juhul oluline 

ühiskonna elu parandamiseks. Ainuke uuring, kust 
saadakse nii palju tagasi.

(poliitika, tervis, lapsed, pere, töö, majandus, haridus, ränne 
jt)
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KEELDUMINE – ei ole huvitatud

Ei ole huvitatud

 Me ei saa näidata riik ainult nende silmade läbi, kes on huvitatud

 Miks ESS on tähtis

 Unikaalne võimalus enda arvamus välja öelda

 Enamus inimesi lõpuks osaleb
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KEELDUMISED: KIIRE

KIIRE

 Tunnusta ajapuudust

 Ära tee poolikut intervjuud

 Lepi kokku uus kohtumine
 Just kiire elutempoga inimesi on vaja ka osalema.
 Me vajame nende arvamust elust
 Keegi ei saa asendada
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KEELDUMINE

Aja raiskamine

 Tunnusta aja tähtsust – vt aja argument enne

 Too näiteid uuringu kasutamise kohta:
 Enam kui 100 aruannet, artiklit aastas, andmeid kasutatakse 

erinevate otsuste tegemisel

 See on Teie võimalus midagi muuta

 Võib ise vaadata ess.ut.ee
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KEELDUMINE

Ma ei osale kunagi uuringutel

 Küsi miks
 ...... (vt eelmised argumendid)

 ESS on teistest erinev
 vt ESS kasutamine

 Miks on siiski tähtis, et tema osaleks. Ainult siis on temaga sarnased 
inimesed esindatud

 Ainult nii on andmed usaldusväärsed



26

KEELDUMINE: Ei tea midagi sellest

Ei tea midagi sellest …

Küsige naiselt …

 Uuringus on vaja vaid SINU ARVAMUST, selleks ei ole vaja 
teadmisi

 Teid ei saa mitte keegi asendada

 Inimesed valitakse juhuslikult ja nii on kõige õigem
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KEELDUMINE

See on minu elu ja ei ole kellegi 
asi ...

 See ei ole keeruline ....

 Veena: 
 Andmed on konfidentsiaalsed.
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DEALING WITH REFUSALS
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Eelmine kord võttis see palju 
aega

Eelmine kord pidin ma lõpuks 
midagi ostma

Eelmine kord oli see suur 
pettumus
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KEELDUMINE

Eelmne kord oli pettumus

 Küsi miks
 vt eelmised seletused, aga ära tee kedagi maha

 ESS on kvaliteetuuring: teaduslik, on võitnud auhindu

 Me ei müü midagi, ole aus kui kaua aega võtab, näita tunnistust



30

KEELDUMINE
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Mulle ei meeldi kui võõrad 
tulevad minu juurde

Mu vanemad ei kiidaks heaks
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KEELDUMINE

Mulle ei meeldi kui võõrad tulevad 
minu juurde

 Püüa ümber veenda, kuid viisakalt ning ära sisene ilma loata

 Uuring võib ka mujal kui kodus toimuda

 Leppige kokku teine aeg ja koht



MIS VEEL?



Elukoha kirjeldus



■ 1

2



■ 2

3

HOME & NEIGHBOURHOOD REPORT



■ 3

4

Maja tüüp



■ EXAMPLE 6 & 7

5

MAJA



6

olukord
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KUI KAUGELE MÕÕTA



■ How?  Some examples for N5: Litter
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PRÜGI

Väga palju Natuke

Palju = vahepealne
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GRAFFITI

Väga palju Natuke

Palju = vahepealne



Väga halb seisukord



Natuke prügi



Palju prügi



Väga palju prügi



Vähe vandalismi ja grafitit



Palju vandalismi ja grafitit



Väga palju vandalismi ja grafitit


