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Head arengud

Murekohad

Teisest rahvusest inimeste eesti keele oskus paraneb
ning vajadus eesti keele järele on suurenemas nii tööl kui
ka vabal ajal.

Teisest rahvusest elanike positsioon Eesti tööturul on eestlastega võrreldes jätkuvalt halvem, töökindluse mõttes on
eriti haavatavas seisus teisest rahvusest naised.

Uuringus defineeritud keskmise ja tugeva riigiidentiteedi
kandjateks on neli inimest viiest – neile tugineb Eesti
ühiskonna lõimumine.

Eestlased ja teisest rahvusest elanikud toimetavad peamiselt oma keeleruumis – põhiline kokkupuude teise rahvusega
piirdub eelkõige töö, kooli ja avaliku sfääriga, vabal ajal
suhtleb igapäevaselt teisest rahvusest inimestega vaid
kümnendik Eesti elanikest.

Enamik Eesti elanikke pooldab selgelt eestikeelse õppega
alustamist lasteaias, üha enam eelistatakse ühist eestikeelset lasteaeda ning toetus keelepõhisele eristamisele
hariduses on langemas;

Määratlemata kodakondsusega isikute soov omandada
Eesti kodakondsus on hakanud langema: põhjustest on
taandumas suutmatus õppida ära eesti keel ja sooritada
kodakondsuseksam ning tõusmas on põhjendus, et Eesti
kodakondsuse puudumine ei takista Eestis elamist.

Suur osa uussisserändajatest on Eesti eluga hästi
kohanenud, kuid keeleõpe, kohanemistugi ja kontaktide
loomine eestlastega on valdkonnad, mis vajavad jätkuvalt suurt tähelepanu.

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu on teisest rahvusest
inimestel jätkuvalt madalam kui eestlastel, suurim lõhe
jookseb usalduses kaitseväe, presidendi ja politsei vastu.

Uuringu metoodika

Andmekogumismetoodika

Integratsiooni monitooring on riigi poolt tellitud lõimumisvaldkonna sõltumatu süvauuring, mis viiakse läbi iga 2–4 aasta
tagant. Käesolev uuring on järjekorras seitsmes.

Uuringu valim: 1410 üle 15 aasta vanust Eesti Vabariigi alalist
elanikku (üle-eestiline juhuvalim 1000 inimest ning täiendavalt
400 teiste rahvuste esindajat)

Uuringu ülesandepüsituse aluseks on lõimumise valdkondlik
arengukava “Lõimuv Eesti 2020”.

Küsitlusperiood: 22. veebruar–30. märts 2017
Ankeedi täitis 1410 juhuvalikuga inimest.

Integratsiooni monitooring otsib vastuseid erinevatele keeleruumi, majanduslikku ebavõrdsust, tööturgu, ettevõtlikkust,
haridust, ühiskonnaelus osalemist ning riigiinstitutsioonide
usaldamist puudutavatele küsimustele.

Uuringu valimi koosseis kaalutud kujul:
Sugu: mehi – 46% ja naisi – 54%

2017. aasta uuringu autorid: Kristina Kallas, Kristjan Kaldur,
Raivo Vetik, Laura Kirss, Märt Masso, Kats Kivistik, Külliki
Seppel, Kristi Anniste

Vanus: 15-24 aastased – 12,2%
25-34 aastased – 17,5%
35-49 aastased – 24,2%
50-64 aastased – 23,5%
65-74 aastased – 11,6%
75+ aastased – 11,1%

Uuringu teostaja: Balti Uuringute Instituut, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis

Linn/maapiirkond:
		

Tellija: Kultuuriministeerium

Rahvus: Eestlased – 67,8%
Venelased – 26,8%
Muud rahvused – 5,4%
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Linn – 68,7%
Maapiirkond – 31,3%

Täiendavalt viidi läbi uussisserändajate veebiküsitlus, millele vastas 2850 üle 15- aastast ning ajavahemikul 2012 – 2016
esmakordselt Eestis elukoha registreerinud inimest.

Fookusgrupi intervjuud
Tööturg

Uussisserändajad

Detailsema info saamiseks tööturuga seotud teemade analüüsimiseks viidi läbi kaks fookusgrupi intervjuud – üks grupp
venekeelsete ja teine grupp eestikeelsete osalejatega.

Lisaks uussisserändajte veebiküsitlusele toimus sama sihtrühmaga ka fookusgrupi intervjuu, millega uuriti süviti hiljuti
Eestisse elama asunud inimeste kohanemist.

Fookusgrupis käsitletud teemad:
- Tööturu etniline ebavõrdsus
- Venekeelse kooli toimimine venekeelsete inimeste tööturu
võimaluste perspektiivis.

Fookusgrupis käsitletud teemad:
- Eesti keele õpe ja oskus
- Tööturg
- Vaba aeg ja ühiskondlik aktiivsus
- Pikaajaline perspektiiv Eestis ja kodakondsus.
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