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Uuringu eesmärk ja metoodika

✔ Eesmärk: Saada ülevaade Eesti elanikkonna usulistest 
vaadetest ning religiooni ja teiste eluvaldkondadega seotud 
hoiakutest ja uskumustest

✔ Sihtgrupp: Täisealised Eesti elanikud

✔ Aeg: 25.11.2020 - 31.12.2020

✔ Meetod: veebiküsitlus kombineerituna postiküsitlusega.

✔ Uuringus rakendati Rahvastikuregistri infol põhinevat juhuvalimit 
täisealistest Eesti elanikest Eesti elanikest, kokku 10000 kontakti

✔ Kokku osales uuringus 1000 vastajat



Peamised metoodilised erinevused 
võrreldes eelnevate uuringutega

EUU 2010 ja 2015

Üldkogum:

● 15-74-aastased Eesti elanikud 

Küsitlusmeetod:

● silmast silma intervjuud

EUU 2020

Üldkogum:

● kõik täisealised Eesti elanikud

Küsitlusmeetod:

● online küsitlus kombineerituna 
postiküsitlusega



TULEMUSED



Eluvaldkondade olulisus

Usk keskmisest olulisem:
● Mitte-eestlased
● Naised
● Madalama sissetulekuga
● 50-59 aastased

* Elanike osakaal, kelle jaoks vastav 
eluvaldkond oluline või väga oluline



Eesti elanike religioosne identiteet
Usklikuks peab end 13% 
eestlastest ja 42% muust 
rahvusest vastajatest.

2020



Religioossed hoiakud 

Kas ja mil määral tunnete lähedust järgnevate religioonide või maailmavaadetega?

Sagedasemad põhjendused:
Kristlus

- Olen kristlane
- Kultuuriline lähedus/        

10 käsku
- Ristitud
- Isiklik usk

Ateism
- Ei usu Jumalat
- Teaduslik maailmavaade
- Kasvatus

Maausk
- Lähedus loodusega
- Usk loodusesse
- Esivanemate traditsioon



Kuidas on aja jooksul muutunud Teie seisukoht Jumala olemasolu küsimuses?

33% vastajatel on olnud elus üleloomulikke või seletamatuid kogemusi, 
mida on raske mõistusega seletada.

Jumala olemasolusse uskumine



Kogudusse kuulumine, ristimine ja leer

3% eestlastest ja 5% muust rahvusest 
vastajatest ei oska öelda, kas kuuluvad 
mõnda kogudusse või usuliikumisse

ligi 3% vastajatest ei osanud ka öelda, kas 
nad on ristitud 



Jumalateenistustes osavõtt

Miks ei käida jumalateenistustel?

● Ma ei ole usklik, see ei puuduta mind
● Ma ei soovi ennast siduda ühegi organisatsiooniga, sh kirikuga
● Ma ei vaja vahendajat enda ja Jumala vahele

Miks käiakse jumalateenistustel?

● See on minu kui uskliku inimese vajadus
● Saan sealt hingerahu
● Mulle on oluline jumalateenistuse sõnum (jutlus)

Kui sageli Te võtsite 2019. aastal osa jumalateenistusest?



Huvi kristluse või muude vaimsete teemade 
vastu

Huvi muude vaimsete teemade vastu on suurenenud 
eelkõige alla 30-aastaste hulgas (17%)

Kas Teie huvi kristluse või muude vaimsete teemade vastu on alates koroonakriisiga seotud 
eriolukorra kehtestamisest (märts 2020) muutunud?



Milline peaks olema kiriku roll? I

Vaeste abistamine

Probleemidega 
inimeste abistamine

Seisukohtade 
väljendamine meedias 
moraali ja eetika 
küsimustes

Usu- ja religioonialaste 
teadmiste ja hariduse 
pakkumine



Milline peaks olema kiriku roll? II

Keskkonnakaitse, 
keskkonnaprobleemid

Sõja ja rahu küsimused, 
rahvusvaheliste 
konfliktide lahendamine

Kunst, muusika ja muu 
kultuurialane tegevus

Sisepoliitika



Tegevuste ja nähtuste moraalne lubatavus 
ja mittelubatavus

Eutanaasia pooldajate 
osakaal on tõusnud 
56%-lt 69%-le.

Järgnevalt on kirjeldatud mitmesuguseid nähtusi ja tegevusi. Palun märkige igaühe kohta, kuivõrd 
võiksid need olla Teie arvates moraalselt aktsepteeritavad



Usundiõpetus kohustusliku ainena

Toetus (täiesti nõus/ pigem nõus) ühiskonna gruppide lõikes:

● Eestlased 62%, muu rahvus 48%
● Alg-või põhiharidus 48%, kesk- või kutseharidus 50%, kõrgharidus 64%
● Mehed 55%, naised 60%
● Koguduse või usuliikumise liikmed 75%

Kuivõrd nõustute, et maailma usundeid tutvustav usundiõpetus võiks Eesti koolides olla kohustuslik aine?



Aitäh kuulamast!

riin@uuringukeskus.ee

Uuringu andmetega on võimalik tutvuda Eesti Kirikute Nõukogu veebilehel www.ekn.ee


