
UUSSISSERÄNDAJAD

Eesti integratsiooni monitooring 2017 on esimene analüüs 
Eestis, milles uuritakse suuremahulise kvantitatiivse küsit-
luse teel uussisserändajate kohanemist. Uussisserändaja-
tena käsitletakse uuringus inimesi, kes on Eestisse saabunud 
viimase viie aasta jooksul, kes ei ole siin sündinud ja kellele 
on väljastatud Eestis viibimiseks esmane elamisluba või kes 
on registreerinud oma elamisõiguse Eestis esimest korda.

Uussisserändajate eesti keele oskus on esimestel Eestis 
viibitud aastatel ootuspäraselt väga napp, kuid aja möödudes 
paraneb. Seega õpitakse eesti keelt üsna tulemuslikult, kuid 
ka viie aasta järel on passiivse või puuduliku keeleoskusega 
uussisserändajate osakaal ikka veel suur (ligikaudu pooled).

Igapäevased aktiivsed kontaktid eestlastega kipuvad uus-
sisserändajatel olema peamiselt töö- ja koolikeskkonnas. 
Väljaspool seda on suhtlust eestlastega märkimisväärselt 
vähe.

Suhtlemine eestlastega viimase kuue kuu jooksul, % (Eesti integratsiooni 
monitooring 2017)

Enim on uussisserändajatel aidanud kohaneda teistest rah-
vustest sõbrad, kolleegid või kaasõpilased, tööandja või ülikool 
ning eestlastest sõbrad – ligikaudu üks kolmandik kõikidest 
vastajatest nimetas ühte või mitut neist teguritest. Sotsiaal-
meedia vahendatud kontaktidest on abi saanud ligikaudu 15% 
ja kohanemisprogrammidest 12% vastajatest.

Enda üldise kohanemise Eestis hindab keskmisest paremaks 
81% vastanutest. Eesti kodakondsuse plaanib tulevikus oman-
dada 32% siia saabunud uussisserändajatest, kusjuures on 
see soov harvem Euroopa Liidust pärit inimeste hulgas ja 
sagedasem kolmandatest riikidest pärit inimeste seas.

Seltside või kodanikuühenduste tegevuses on osalenud vii-
endik uussisserändajatest, kuid ligikaudu pooled vastajatest 
avaldasid soovi teha seda tulevikus. Soov osaleda kodaniku-
ühiskonna tegevustes on suurem just kolmandatest riikidest 
pärit inimeste hulgas.

Soov Eestisse jääda, kõik vastajad, % (Eesti integratsiooni monitooring 2017)

Natuke üle poole küsitlusele vastanutest on töötavad inimesed 
(56%), kellest kaks kolmandikku (69%) peab enda positsiooni 
Eesti tööturul suhteliselt tugevaks ning on kindel praeguse 
töökoha olemasolus ka järgmise aasta jooksul. Ainult 3% 
töötavatest inimestest pidas tõenäoliseks, et kaotab töökoha 
järgmise aasta jooksul.

Uuringus etteantud valikust nimetasid üle poole uussisserän-
dajatest Eestis kõige enam meeldivana e-riiki koos vähese 
bürokraatia ja kiire asjaajamisega (81%), loodust ja keskkon-
nakaitset (76%) ning kehtivat õiguskorda ja isikuvabadusi 
(59%). Ainult kolmandik kuni neljandik neist hindas aga kõrgelt 
inimese võimalusi mõjutada otsuseid (25%), leida sõpru (34%) 
ning rassiliste ja religioossete pingete puudumist (35%).
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Eesti juures meeldivad aspektid, kõik vastajad, % (Eesti integratsiooni monitooring 2017)
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