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1. Küsitluse taust 

 
 

Küsitluse eesmärgiks oli uurida: 

1) Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondist ja selle toetusvaldkondadest; 

2) Teadlikkust Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Liidu toetuste eesmärkidest 

3) Milliste infokanalite kaudu saadakse teavet ESF-i projektide kohta. 

 

Küsitluse sihtrühmaks olid Eesti elanikud vanuses 15-74 (ESA 01.01.2009 andmetel 1 034 752 

inimest). Valimi suurus on 1000 inimest, mille puhul on küsitlustulemuste laiendamisel üldkogumile 

maksimaalne valimiviga 95%-lisel usaldusnivool 3,10%. 

 

Küsitlus viidi läbi 02.-15. detsembrini 2010 Omnibussuuringu raames silmast-silma meetodil. Vastajad 

leiti juhuvaliku alusel, et tagada kõikide Eesti maakondade ja asulatüüpide proportsionaalne esindatus 

küsitlusvalimis.  

Valimi territoriaalne mudel on koostatud Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi alusel. 
Pärast küsitluse lõppemist võrreldi küsitletute soolist ning vanuselist koosseisu valimis ettenähtuga ja 

teostati andmete kaalumine teoreetilise mudeliga vastavaks.  

 

Küsitlustöö ning tulemuste kokkuvõtte teostas Turu-uuringute AS. Küsitluse tellis Haridus- ning 

Teadusministeerium. 

Sarnane küsitlus viidi läbi ka aastatel 2008 ja 2010 jaanuaris kuid käesolevas uuringus on küsimusi ja 

vastajate sihtrühma oluliselt muudetud. Seetõttu võrdleme aruandes vaid üksikuid, muutmata jäänud 

küsimusi. 
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2. Ülevaade küsitlustööst 

 
 

Küsitluspunktide arv: 100 

Küsitlejaid.  65 

Külastatud aadresse: 3480 

Läbiviidud intervjuusid: 1000 

 

Põhjused, miks küsitlus ei toimunud: 

Peres ei ela sihtrühma kuuluvaid inimesi: 391 

Kedagi pole kodus:   1354 

Keelduti kontaktist või intervjuust:  710 
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3. Valimi struktuur (%, n=kõik vastajad) 
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Uuringu tulemused 
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1. Kas olete kuulnud Euroopa Sotsiaalfondi toetustest Eestile?  
(%, n=kõik vastajad) 

Euroopa Sotsiaalfondist on kuulnud 46% Eesti 15-74-aastastest elanikest. ESF tuntus elanike seas on 
paranenud - aasta 2010 alguses teadis seda 32%  ning aastal 2008 -  26% elanikest. 

Kõige parem on Euroopa 
Sotsiaalfondi toetuste tuntus 
kõrgharidusega vastajate 
seas (56%). Keskmisest 
paremini teavad fondi ka 
vastajad vanuses 40-59a. 
ning eesti keelt põhilise 
suhtluskeelena kasutavad 
inimesed (52%). 
 
Ida-Virumaal teab fondi vaid 
27% vastanutest kuid Kesk-
Eestis on tuntus 59% ja 
Lõuna-Eestis 58%. 
 
Kõige suurema sissetulekuga 
vastajate seas on fondi 
tuntus keskmisest suurem – 
üle 10000 kr. 
kuusissetulekuga vastajatest 
teab seda 53%. 
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2. Milline on Teie hinnangul Euroopa Sotsiaalfondi toetuste üldine 

eesmärk (%, n=460: vastajad, kes on kuulnud Euroopa 
Sotsiaalfondist) 

Esmalt uuriti ESF 
eesmärkide tuntust 
spontaanselt ning hiljem 
ka aidatud moel. 
 
Võib öelda, et ESF 
toetuste eesmärgid on 
vastajatele ebaselged. 
Spontaanselt nimetati 
kõige sagedamini 
sotsiaalvaldkonna 
abistamist/toetamist 
üldiselt (25%). 
Järgnevalt nimetati 
elatustaseme tõstmist ja 
Euroopa Liidu 
liikmesriikide 
elatustaseme 
võrdsustamist. 
Ebamääraseid vastuseid 
(toetada, aidata)  anti 
10% vastanute poolt ning 
vastata ei osanud 24% 
küsitletutest. 
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3. Milline on teie hinnangul Euroopa Liidu toetuste üldine 
eesmärk (%, n=kõik vastajad) 

Kaks kolmandikku Eesti elanikest oskab spontaanselt üldiselt nimetada Euroopa Liidu toetuste 
eesmärke. Kõige sagedamini pakuti eesmärgiks Eesti riigi toetamist ja abistamist (22%). Järgnesid 
EL liikmesriikide elustandardite ühtlustamine ja Eesti majanduse toetamine. Negatiivsete vastuste 
seas esines arvamust, nagu:  “toetused tuleb nagunii kunagi tagasi maksta”, “abistatakse rikkaid” 
jms. Muude vastuste alla on koondatud peamiselt esiletoodud konkreetsed EL poolt rahastatavad 
projektid, nagu teede-ehitus, põllumajandus jms. 
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4. Millised on Euroopa Sotsiaalfondi  üldeesmärgid (%, n= kõik 
vastajad) 

Aidatud moel esitatud küsimusele laekusid mõnevõrra täpsemad vastused, kui need olid eelneva 
spontaanse küsimuse puhul. Nii peetakse kõige sagedamini ESF-i eesmärgiks parandada 
konkurentsivõimet tööturul osalemiseks ning tõsta tööhõivet (49%). Kohanemisvõime suurendamine ja 
tööturu muutustega kaasamine ei ole samavõrra laialt tuntud eesmärgid. Muude eesmärkide seas toodi 
välja järgnevaid: keskkonna projektid, maaelu parandamine, ümberõpe, keeleõpe, abivajajate aitamine. 
Kõige paremini oskavad Euroopa Sotsiaalfondi eesmärke välja tuua kõrgharidusega ning kõrgema 
ametipositsiooniga vastajad. Keskmisest sagedamini teavad neid ka eesti keelt kasutavad vastajad, 
venekeelse elanikkonna seas on eesmärkide tuntus vähesem. 
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5. Milliseid valdkondi Eestis toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
poolt (%, n=kõik vastajad) 

Konkreetsetest valdkondadest on tuntuimad elukestev õpe ja tööturu/tõõhõive valdkond. Samad 
valdkonnad olid tuntumad ka aasta 2010 alguses läbiviidud uuringu ajal. Kõige vähem osati nimetada 
haldusvõimekuse tõstmist (14%). 28% vastanutest ei osanud küsimusele vastata. 
Muude valdkondade seas toodi korduvalt välja teede-ehitust, põllumajandust, valitsust, haiglaid  ning 
ühekordselt keskkonnahoidu, vanadekodusid ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonda. 
 
Toetatavaid valdkondi tunnevad kõige vähem pensionärid, kõige paremini aga kõrgharidusega ja 
juhtival positsioonil olevad inimesed. Eesti keelt rääkivad elanikud on ESF-i poolt toetatavate 
valdkondadega paremini kursis, kui vene keelt kõnelevad. 
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6. Hinnangud ESF-i tõhususele, (%, n=kõik vastajad) 

Keskmisest enam on väitega 
nõustujaid: 
kõrgharidusega inimeste; 
Lõuna-Eesti elanike; 
kõrgema sotsiaalse staatuse 
ja/või sissetulekuga inimeste 
seas. 
 

Lääne-Eestis ja Ida-Virumaal 
on ESF-i tõhususe pooldajaid 
keskmisest vähemal määral.  

Küsimus: Kas teie arvates aitab Euroopa Sotsiaaalfondi ja Eesti riigi kaasrahastus kaasa Eesti 
kiiremale sotsiaalmajanduslikule arengule?  
Selgus, et positiivselt suhtub fondi tegevusse 76% vastanutest, sh. 35% on selle tõhususes kindlalt 
veendunud. 10% suhtub fondi mõjusse pigem negatiivselt. 
Oluline erinevus antud küsimuse tulemustes ilmneb lähtuvalt vastaja suhtluskeelest – eesti keelt 
kõnelevatest vastajatest 84% suhtub fondi tõhususse positiivselt kuid venekeelsest elanikkonnast vaid 
56%. Mitte-eestlaste seas näeme selle küsimuse puhul sagedasti vastuseid “ei oska öelda” (28%) – 
tõenäoliselt ei ole vastajad teemaga lihtsalt kursis. 
Aasta 2010 alguses oli fondi tegevuse tõhususe osas positiivseid hinnanguid 64% ja aastal 2008 – 
60% kuid küsimusel oli tollal vaid kolm vastusevarianti (jah, ei, ei oska öelda). 
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7-8. Peamised infokanalid Euroopa Sotsiaalfondi ja ESF ja Eesti 
riigi kaasrahastatud projektide kohta (%, n=kõik vastajad) 

Peamisteks infoallikateks on 
vastajatele olnud televisioon, 
internet, raadio ja üleriigilised 
ajalehed. 20% vastanutest 
pole ESF-i kohta üldse infot 
saanud ning rahastatavate 
projektide kohta pole infot 
saanud 26%. Sama palju oli 
mõlemal puhul ka vastanuid, 
kes tunnistasid, et neid antud 
teema ei huvita (vastavalt 21 
ja 26%). 
 
Kahele nooremale 
vanuserühmale on jätkuvalt 
teistest olulisemaks 
infoallikaks internet, kuigi ka 
nende puhul on tähtsaimaks 
allikaks televisioon. 15-19 
aastased noored on teistest 
märksa vähem infot saanud 
raadiost. 
Mitte-eestlased on eestlastest 
märksa vähem infot saanud 
televisioonist, raadiost ja 
üleriigilistest ajalehtedest.  
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9. Hinnangud Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi kaasrahastuse 
teabe ja teavituse kohta (%, n=kõik vastajad) 

Kõigepealt paistab selle küsimuse puhul silma vastamata jätnute suur osakaal – 30–37%. Paljudele 
on teema võõras ja nad ei oska hinnata. Teiste vastajate puhul paistab silma, et hinnangud info 
hulgale ja selgusele on pigem negatiivsed. Puudust tuntakse nii ESF-i toetatavate valdkondade alasest 
infost, kasu kohta Eestile kui ESF-i eesmärkide kohasest infost - rahulolematuid oli 42-43%. Samuti 
võiks info olla esitatud selgemalt (40%). 
Kõrgharidusega vastajate hinnangul on keskmisest sagedamini ESF toetatavate valdkondade kohta 
infot olnud ebapiisavalt (53%) kuid samas on nad enam rahul esitatud teabe selgusega (30% rahul). 
Eesti keelt rääkivad vastajad on info hulga ja selgusega enam rahul kui muud keelt rääkivad vastajad. 
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10. Teadlikkus, et Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud 
projektid on avalikustatud internetis (%, n=kõik vastajad) 

Vaid 29% elanikest teab, et ESF 
poolt rahastatud projektid on 
avalikustatud internetis. 
 
Kõige paremini on projektide 
avalikustamisega kursis 
nooremad inimesed vanuses 15-
19 a., kõige vähem on sellest 
teadlikud vanemad inimesed. 
Kõrgharidusega vastajatest on 
teadlikud 45%, juhtivtöötajatest 
47% kuid mitte-eestlastest vaid 
19%. Vastajatest Ida-Virumaal 
teab vaid 16%, et infot ESF 
rahastatud projektide kohta võib 
leida internetist. 

19

33

45

27

17

16

28

34

30

34

36

29

29

29

81

67

55

73

83

84

72

66

70

66

64

71

71

71

0% 20% 40% 60% 80% 100%

muu

eesti

KEEL

kõrg

kutse-, kesk, kesk-eri

alg- või põhi

HARIDUS

60-74 a.

50-59 a.

40-49 a.

30-39 a.

20-29 a.

15-19 a.

VANUS

Naine

Mees

SUGU

KÕIK

jah ei

http://www.turu-uuringute.ee/


Haridus- ja Teadusministeerium 

11. Ettepanekud seoses info ja teavitustööga (%, n=kõik vastajad) 

Ettepanekud puuduvad 76% vastajatest, kes ei osanud küsimusele vastata. Ülejäänud vastajad tõid 
kõige sagedamini esile üldise soovitusena jätkata teavitamist, teha seda rohkem ja järjekindlamalt 
(8%). Konkreetsetest infokanalitest soovitati kõige sagedamini edaspidi kasutada televisiooni ja 
raadiot (6% vastajate poolt). Samuti pakuti, et info võiks olla senisest selgem ja kokkuvõtlikum. 
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8. Kokkuvõte 

•  Euroopa Sotsiaalfondist on kuulnud 46% Eesti 15-74-aastastest elanikest. ESF tuntus on paranenud 
-  aasta 2010 alguses teadis fondi 32%  ning aastal 2008 -  26% elanikest. Kõige parem on Euroopa 
Sotsiaalfondi toetuste tuntus kõrgharidusega vastajate seas 
•ESF toetuste eesmärgid ei ole elanikele väga selged. Spontaanselt nimetati kõige sagedamini 
sotsiaalvaldkonna abistamist/toetamist üldiselt. Nimetati ka elatustaseme tõstmist ja Euroopa Liidu 
liikmesriikide elatustasemete võrdsustamist. Aidatud moel teatakse ESF-i eesmärke paremini – eelkõige 
on selleks parandada konkurentsivõimet tööturul osalemiseks ning tõsta tööhõivet (49%). 
•Euroopa Liidu toetuste üldiste eesmärkide seas pakuti spontaanselt Eesti riigi toetamist ja abistamist 
(22%). Järgnesid EL liikmesriikide elustandardi ühtlustamine ja Eesti majanduse toetamine. 
•Kõige paremini oskavad Euroopa Sotsiaalfondi eesmärke välja tuua kõrgharidusega ning kõrgema 
ametipositsiooniga vastajad. Keskmisest sagedamini teavad neid ka eesti keelt kasutavad vastajad. 
•ESF-i toetatavatest valdkondadest on tuntuimad elukestev õpe ja tööturu/tõõhõive valdkond. Samad 
valdkonnad olid tuntumad ka aasta 2010 alguses läbiviidud uuringu ajal. 
•Suhtumine fondi tegevusse on positiivne - 76% vastanutest hindab selle tõhusaks. 10% suhtub fondi 
mõjusse pigem negatiivselt. 
•Peamisteks infoallikateks ESF-i kohta on vastajatele olnud televisioon, internet, raadio ja üleriigilised 
ajalehed. 20% vastanutest pole ESF-i kohta üldse infot saanud. Mitte-eestlased on eestlastest märksa 
vähem infot saanud televisioonist, raadiost ja üleriigilistest ajalehtedest.  
•Elanike hinnangud ESF-i ja Eesti riigi kaasrahastuse alase info hulgale ja selgusele on pigem 
negatiivsed. Puudust tuntakse nii toetatavate valdkondade alasest infost, toetuste kasulikkuse alasest 
kui ka ESF-i eesmärke puudutavast infost. Samuti tasub edaspidi tähelepanu pöörata info selgemale 
esitamisele. 
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1. Avatud vastused originaalkujul 

Küsimus 2. Milline on teie hinnangul 
Euroopa Sotsiaalfondi toetuste üldine 
eesmärk? 
 
Tohutu asjaajamine, suur paberikulu 
Ühtlustada Euroopa elanike sotsiaalset taset 
Võrdsustada Euroopa Liidu rahvaid 
Võitlus vaesusega; riikide võrdsustamine 
majanduslikult 
Viia Eesti riigi suutlikkuse tase samaks, kui on 
enamusel EL vanematel riikidel 
Uute liikmete aitamine 
Toetada vaesemaid maid 
Toetada sotsiaalselt vähemarenenud piirkondi 
Toetada riiki 
Toetada ja kiirendada Eesti elu arengut 
Toetada Eestit 
Toetada Eesti riiki 
Toetada Eesti riiki 
Toetada Eesti arengut 
Toetada abivajavaid riike 
Toetab nõrgemaid riike 
Tagada sotsiaaltoetuste võrdsus EL-s 
Tagada sotsiaalset võrdsust 
Tagada Euroopa riikide ühtlane sotsiaalne tase 
Saaksime kiiremini integreeruda Euroopasse 
Riikide heaolu ühtlustamine 
Riikide arenguks 
Riigi toetuseks 
Mahajäänud piirkondade toetamine 
Liikmesriike toetada 
Kehva majandusega riikide abistamine 
Hoida Euroopas stabiilset elatustaset inimestel 
Hoida erinevate piirkondade majandus tasakaalus 

 
Hiljuti liitunud riike majanduslikult edendada 
Euroopa riike toetada 
Euroopa Liidu ühtsus 
Euroopa Liidu vaesemate riikide abistamine 
Euroopa Liidu riikides sotsiaaltoetuste ühtlustamine 
Euroopa Liidu riikide elatustaseme tõstmine, 
ühtlustamine 
Euroopa elatustaseme ühtlustamine 
Et ühtlustada riikide majanduslikku taset 
Et viia meid nn Euroopa tasemele 
Et riik areneks 
Elavdada Eesti majanduselu 
Elatustaseme tõstmine Euroopa Liidu riikides 
EL riikide rahvastele abi 
Eesti toetamine 
Eesti mahajäämuse likvideerimine 
Aidata vaest Eesti riiki järjele 
Aidata vaesemaid riike 
Aidata nõrgemaid, majanduslikesse raskustesse sattunuid 
riike 
Aidata nõrgemaid riike 
Aidata liikmesriike 
Aidata inimesi vaesemates EL riikides 
Aidata EL liikmeid 
Abistada nõrgemaid riike järjele 
Abistada mahajääjaid 
Tööturule toomine 
Tööturu avardamine, laiendamine 
Töötajatele 
Töökohtade loomine 
Tööhõive, haridus 
Tööalased projektid ja nende toetamine 
Toetada tööturgu ja sotsiaalset hakkamasaamist 
Rohkemate töökohtade loomine 
Parandada tööhõivet 
Parandada konkurentsivõimet tööturul 
Olla abiks tööturu stabiliseerimisel 
Aitavad töökohtade loomisel 
Võibolla sotsiaalabi 
Vaeste abistamine 
Vaesemate riikide puudustkannatavate inimeste 
abistamine 
                                                                                                                                                                                                                                              

                                         

 
Toimetuleku toetused 
Toimetulek 
Toetused puuetega inimestele, mittetulundusühingutele 
Toetada vaesemaid inimesi 
Toetada tööealiste ja ka puudega inimeste toimetulekut 
Toetada sotsiaalvaldkonna asutusi 
Toetada sotsiaalvaldkondi 
Toetada sotsiaalsüsteemi arengut 
Toetada sotsiaalsfääri 
Toetada sotsiaalseid ettevõtmisi 
Toetada riskirühmi 
Toetada raskustes inimesi 
Toetada majanduslikult halvemal järjel olevaid inimesi 
Toetab sotsiaalseid ettevõtmisi, ehitisi 
Toetab abivajajaid 
Suunatud inimestele, aidata lastekodusid ja 
vanadekodusid 
Sotsiaalvaldkonna toetamine 
Sotsiaalvaldkonna sfäärides elu parandamine 
Sotsiaalvaldkonna arendamine 
Sotsiaalvaldkondade toetamine 
Sotsiaaltoetuste jagamine sotsiaalvaldkonnas 
Sotsiaaltoetuste andmine 
Sotsiaaltoetused elatustaseme tõstmiseks 
Sotsiaalsüsteemi toetus 
Sotsiaalsus; riikide areng 
Sotsiaalsfääri toetamine 
Sotsiaalsfääri toetada 
Sotsiaalsest madalseisust välja aitamine 
Sotsiaalselt vähekindlustatud pered 
Sotsiaalselt valusaid probleeme aidata lahendada 
Sotsiaalsed abipaketid, mis aitavad parandada osade 
inimeste toimetulekut 
Sotsiaalse võrdsuse teadvustamine, edendamine 
Sotsiaalse sidususe tõstmine 
Sotsiaalse olukorra parandamiseks 
Sotsiaalse keskkonna parandamine 
Sotsiaalse heaolu parandamine 
Sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine 
Sotsiaalprojektide toetamine 
Sotsiaalolukorra parandamine 
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Sotsiaalabi vajavate inimeste toetus 
Sotsiaalabi 
Saab taotleda toetusi sotsiaalsfääris 
Rahastada sotsiaalprojekte, mida riik ei suuda 
teha 
Puuetega inimeste aitamine 
Puudustkannatavatele 
Puudust kannatavate inimeste aitamine 
Parandada sotsiaaltingimusi Eestis 
Parandada riigis sotsiaalsfääri 
Parandada meie sotsiaalset olukorda 
Parandada meie sotsiaalset elu 
Parandada Eesti sotsiaalset olukorda 
Mingid sotsiaalprobleemid 
Maainimesed saaksid toetusi (abi) 
Loodan paremat, aitab vaesemaid 
Lisa toetuste maksmine (töötus, lapsetoetus, 
pensionid) 
Lastekodude ja vanadekodude toetused 
Et vaeseid oleks vähem 
Eesti Vabariigi materiaalselt vähekindlustatute 
abistamiseks 
Arendustegevuste ja sotsiaalsfääri toetused 
Arendada sotsiaalobjekte 
Arendada sotsiaalelu 
Anda sotsiaalabi 
Aitab sotsiaalset sidusust luua 
Aidata väiksepalgalisi ja vaeseid inimesi 
Aidata vaesemaid ja nõrgemaid 
Aidata vaeseid ja puuetega inimesi 
Aidata vaeseid eestlasi 
Aidata vaeseid 
Aidata töötutel ümberõpet saada 
Aidata töötuid tööle saamisel 
Aidata sotsiaalsfääri inimesi 
Aidata sotsiaalselt 
Aidata sotsiaal-majanduslikku arengut 
Aidata seda, kes on hädas 
Aidata rahaliselt sotsiaalsfääre 
Aidata püsima jääda 
Aidata põllumajandust 
Aidata parandada elujärge, täita unistusi 
Aidata paljulapselisi perekondi ja vaeseid 
 

 
 
 

Aidata kaasa majanduse edendamisele 
Abi Eesti majandusele 
Eurole üleminek 
Vajalik 
Toetusi jagada 
Toetus Eestile seoses Euroopa Liiduga 
Toetus Eesti arengule 
Toetamine 
Toetada erinevaid elualasid 
Toetada erinevaid elualasid 
Toetada 
Tahavad kuigi palju aidata 
Saama mis teistel Euroopa Liidu toetused 
Rahaline toetus eri valdkondadele 
Rahaline toetus 
Raha liigutada 
Püüavad meid aidata 
Projektipõhiselt, täpselt ei mäleta 
Oma eesmärk 
Mitmete valdkondade toetamine 
Mingi abi 
Mingi abi 
Midagi aidata 
Lubavad aidata 
Lisafinantseerimine 
Kõiki toetada 
Konkreetne abi suunamine 
Et annavad raha 
Anda abi 
Algatada liikmesriikides suuri muutusi 
Aidata; aga täpselt ei tea 
Aidata kaasa rahaliselt 
Aidata järjele 
Aidata areneda 
Aidata 
Abistamine 
Abistamine 
Abistamine 
Abistada projektide kirjutajaid 
Abistada 
Abi andmine 
 
 

Aidata inimesi 
Aidata Euroopa töötuid, pensionäre ja lapsi 
Aidata arendada sotsiaalvaldkonda 
Aidata abivajajaid 
Aidata abituid 
Abivajajatele vajalik 
Abivajajate toetamine 
Abivajajaid aidata 
Abivajajaid aidata 
Abistada abivajajaid sotsiaalvaldkonnas 
Abi vähekindlustatud inimestele 
Abi vajajatele (lapsed, vaesed, kodutud, 
töötud) 
Abi määratud harudesse 
Abi elanikkonnale, aga ei jõua alati pärale 
Tõsta majandust 
Toetada põllumajandust 
Toetada majandust 
Toetada ettevõtete avamist ja toetada 
puuetega inimesi 
Stabiliseerida Eesti majandust 
Sisemajandus arendamiseks 
Paremaks tegema (teedeehitus) 
Parandada riigi olukorda majanduslikult 
Parandada riigi majandust 
Parandada ettevõtete konkurentsivõimet 
Majandusliku heaolu tõstmine 
Majanduse väljajõudmine kriisist 
Majanduse tugevdamine 
Majanduse tasakaalustamine 
Majanduse elavdamine 
Majanduse edendamine, töötuse vähendamine 
Majanduse abistamine 
Majandus 
Lükata arengule hoog sisse 
Ettevõtlustoetus 
Ettevõtluse arendamine, tööhõive abistamine, 
sotsiaaltoetused 
Ettevõtluse arendamine, sotsiaaltoetused 
Ettevõtlikke inimesi aidata 
Eesti majanduse arendamine 
Edendada eraettevõtlust 
Alustavaid ettevõtteid toetada ja arendada 
Aidata meie riiki paremale majanduslikule 
järjele 
Aidata majandus jalule, toetada vaesemaid 
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Abi 
Ühtustada infrastruktuuri, et Euroopas 
turvalisem oleks 
Ühe käega võtad, teisest tahavad rohkem 
tagasi saada 
Vähendada sotsiaalset ebavõrdsust 
Varakate toetus 
Tervishoiule 
Teha meeldivaks EL 
Teede ehitus 
Rikastele toetus 
Restaureerimine 
Pärast peame abi tagasi maksma 
Positiivne 
Positiivne 
Positiivne 
Paranes kodanike heaolu Saksamaal ja terves 
Euroopas 
Parandada elu võimutsevale koalitsioonile 
Parandada Eesti mainet 
Näiteks kiviaedade ehitamine 
Neid raisatakse mitte asjakohaselt 
Midagi positiivset riigile 
Midagi ei anta tasuta! 
Lähevad riigiametniku taskusse 
Kunagi kasumina see raha tagasi saada 
Kolmanda sektori aitamine 
Kindlasti positiivne 
Infrastruktuuri korrastamine 
Hea abi; positiivne 
Hea 
Hea 
Hea 
Hea 
Et Tallinn oleks kultuuripealinnaks valmis 
Et Eesti peab maksma palju liikmemaksu 
Ei anta sellisel määral nagu vajaksime 
Aidata meid, aga peame ka ise midagi vastu 
andma 
Aidata erafirmasid rahaliselt 
Õppimine, ümberõpe 
Töötute ümberõpe 
Töötute koolitamine 
Töötuid koolitada, tervishoid 
Kultuuri ja hariduse toetamine 

Inimeste haridus- ja sotsiaalteenuste parandamine 
Et elu oleks parem; näiteks eesti keele õppimise toetus 
Ühelt poolt antakse, teiselt poolt võetakse raha 
Vähendada vaesust 
Tõsta sotsiaalset staatust 
Toetada inimeste heaolu 
Riigi ja rahva materiaalse olukorra parandamine 
Rahva heaolu tõus 
Rahaline toetus riigile 
Parandada üldist eluolu 
Parandada nõrgemate elukvaliteeti 
Parandada meie elu 
Parandada inimeste elukvaliteeti 
Parandada inimeste elujärge 
Parandada eluolu 
Parandada eestlaste sotsiaalset elukeskkonda 
Parandada Eesti riigi elanike üldist heaolu 
Parandada Eesti inimeste toimetulekut 
Inimeste toetuseks 
Inimeste heaolu parandamine 
Inimeste heaolu parandamine 
Inimeste aitamine 
Inimesed, kes selle kaudu abi saavad, saavadki reaalset 
abi 
Et ühiskond paremini elaks 
Et Eesti elu kiiremini arendada 
Et Eesti elu arendada 
Et asi paremaks läheks 
Elukeskkonna parandamine 
Elu paranemine 
Elu parandamine 
Elu edendamiseks 
Elu edendamine 
Elu edasiviimine; elatustaseme tõstmine 
Elu edasi aidata 
Elatustaseme tõus 
Elatustaseme tõus 
Elatustaseme tõstmine 
Elatustaseme inimlikumaks muutmine 
Elanikkonna tööolukorra parandamine 
Eestit paremale järjele viia 
Eesti riigi üldise olukorra parandamine 
Eesti elu paremaks muutmine 
Eesti elu paremaks muutmine 
Eesti aitamine 

 
 

Edendada liikmesriike 
Edendada Eesti elu 
Anda abi Eestile 
Aidata kaasa inimeste toimetulekule 
Aidata kaasa elatustaseme tõusule 
Aidata inimesi paremale elujärjele 
Aidata Eesti riiki 
Aidata Eesti riiki 
Aidata Eesti majandust 
Abistada Eesti rahvast 
Abi EL liikmesriikide elamiseks 
Abi Eestile 
Abi andmine Eestile 
 
 
Küsimus 3. Milline on Teie arvates Euroopa 
Liidu toetuste üldine eesmärk? 
Üleeuroopalist majanduse ja sotsiaalset stabiilsust 
Üldine elu edendamine 
Üks osa Eestist sellega üleval seisabki 
Ühtsustada Euroopa majanduse taset 
Ühtne kogu Euroopa Liikmesriigid 
Ühtlustamine 
Ühtlustada taset 
Ühtlustada riikide arengut 
Ühtlustada Euroopa riikide majanduslikku olukorda 
Ühtlustada Euroopa Liidu riikide taset 
Ühtlustada Euroopa Liidu majandustsooni 
Ühtlustada Euroopa elukeskkonda 
Ühtlustada eri piirkondade arengut ja inimeste 
elatustaset 
Ühtlustada elu EL-s 
Ühtlustada EL liikmesriikide arengut 
Ühtlustada ebavõrdsust 
Ühtlasem tase Euroopas 
Ühisturg 
Ühe käega annavad, teisega võtavad 
Äärealade aitamine 
Ära võtta raha vaestelt 
Õhu säästlikkus 
Väikeettevõtete sponsoreerimine 
Väikeettevõtete arendamine 
Vähemarenenud riikide abistamine 
Väga piiratud 
Võrdsustada riikide arengutaset 
Võrdsustada riikide arengut 
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Võrdsustada riike majanduslikult 
Võrdsustada riike 
Võrdsustada Euroopa Liidu rahvaid 
Võimaluste laiendamine 
Võimalusi hakkama saada 
Võimalusel abistada vähem kindlustatuid 
Võibolla puudutab pensione 
Vist abistada? 
Viia meie elu EL-i tasemele 
Viia Eesti kõrgemale tasemele 
Vastastikune abi 
Vastastikkuse abi osutamine 
Vastastikkune liikmete aitamine 
Vaheltkasu 
Vaesuse leevendamine 
Vaeste riikide toetamine 
Vaesemate, vähemkindlustatud maade ja elanike 
toetamine 
Vaesemate toetamine 
Vaesemate toetamine 
Vaesemate riikide materiaalne abistamine 
Vaesemate riikide abistamine 
Vaesemate aitamine 
Vaesemate aitamine 
Vaesemaid järgi aidata 
Vaesemaid aidata 
Vaeseid riike toetada 
Uusi liikmeid aidata 
Töötuse pidurdamine 
Tööturu hüvede rahastamine 
Töökohtade loomisel abistamine 
Töökohtade loomine 
Töökohtade juurde loomine 
Tõsta tööhõivet 
Tõsta riikide konkurentsivõimet 
Tõsta majandust 
Tõsta majanduskasvu 
Tõsta majanduse arengut 
Tõsta inimeste elukvaliteeti 
Tõsta elukvaliteeti Eestis 
Tõsta elukvaliteeti 
Tõsta EL kuuluvate riikide heaolu 
Tõsta Eesti heaolu 
 
 
 

Turgutada majandust 
Turgutada liikmesriikide arengut erinevates 
valdkondades 
Tunnevad oma musta südametunnistust 
Tugevdada liikmesriike 
Tugevdada Euroopa turvalisust, arendada Euroopa 
riikide majandust ja luua koos tegutsevaid Euroopa 
riike 
Tugevdada Euroopa Liitu, ühtlustada 
Toetada riigi arengut 
Toob riiki raha ja annab tööd 
Toimetulekuks inimestele 
Toimetulek ja elavdada majanduse kasvu 
Toetuste andmine 
Toetuste andmine 
Toetused on vajalikud, need tuleb vastu võtta, 
sotsiaalset sfääri elavdada 
Toetused 
Toetuse andmine 
Toetus on, kuid kasu pole 
Toetus nõrgematele riikidele; majanduse 
ühtlustamine EL-s 
Toetus abivajajatele 
Toetavad neid, kes on juba edukad 
Toetatakse midagi, aga mida, ei tea 
Toetamine 
Toetada, pakkuda abi 
Toetada üldist arengut 
Toetada vähemarenenud riike 
Toetada vaesemate riikide majandust 
Toetada vaesemaid riike 
Toetada vaeseid 
Toetada uute Euroopa Liidu riikide inimeste 
toimetulekut 
Toetada teisi 
Toetada teatuid valdkondi 
Toetada riiki 
Toetada nõrgemaid riike nende üldises arengus 
Toetada nõrgemaid liikmeid 
Toetada nõrgemaid 
Toetada neid, kes ise hakkama ei saa 
Toetada neid riike, kes keskmiselt kehvemini toime 
tulevad 
Toetada majandust 
                                                                                                                                                                                                                         

Toetada majanduslikult nõrgemaid Euroopa riike 
Toetada majanduse elavnemist 
Toetada majanduse arengut 
Toetada majanduse arengut 
Toetada mahajäänud riike 
Toetada liikmesriikide majandust 
Toetada liikmeid majanduslikult 
Toetada kehval majandusjärjel olevaid riike 
Toetada ja kiirendada Eesti elu arengut 
Toetada inimeste heaolu 
Toetada Euroopa riiki 
Toetada Euroopa Liitu astunud uusi riike 
Toetada Euroopa Liidu uute liikmesriikide sotsiaalsfääri 
Toetada Euroopa Liidu maid 
Toetada ettevõtlust 
Toetada EL nõrgemaid riike 
Toetada Eestit, et jõuaks teistele järele 
Toetada Eestit kui Euroopa Liidu maad. Toetused 
töötutele, teedele, uutele ettevõtete rajajatele 
Toetada Eestit 
Toetada Eesti riiki 
Toetada Eesti arengut neile sobivas suunas 
Toetada Eesti arengut 
Toetada arengut ja tootmist 
Toetada abivajavaid riike 
Toetada abivajavaid riike 
Toetada abivajajaid 
Toetada 
Toetab liikmesriikide puudulikke valdkondi 
Toetab Eestit 
Teisi aidata 
Teha meist võlglased 
Teedeehitus; suured toetused üldiselt 
Teedeehitus 
Teede korrashoid 
Teede ehitus, kanalisatsioonile, põllumajandusele, 
Kaitseväele 
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Teede ehitus ja üldine infrastruktuuri 
parandamine 
Teede ehitus 
Teatud eluvaldkondade toetuseks 
Taseme ühtlustamine 
Taseme ühtlustamine 
Taseme tõstmine 
Tasandada vahet Euroopa Liidu riikide vahel 
Tasakaalustada erinevate arengutasemetega riike 
ja toetada kohalikku initsiatiivi 
Taristu arendamine 
Tahetakse luua ühtset minimaalset 
majanduslikku standartit kõigile EL riikidele 
Tahame muuta oma elu paremaks 
Tahame ju elada euroopalikult 
Tahab, et Euroopa ilus oleks 
Tagada ühtne elatustase Euroopas 
Tagada ühine majandustsoon 
Tagada ettevõtluse kasv ja suurendada tööhõivet 
Ta võtab samal ajal tagasi ka. Ei tea, kas sellest 
kasu on. Kuid eesmärk - et Eesti jõauks 
heaoluriikidele järgi 
Suurendada üldist rikkust 
Suurendada erinevate ühiskonnakihtide 
võimalusi 
Suuremaks, laiemaks ehitada teid 
Stimuleerida teedeehitust, keeleõpet 
Stabiliseerida elatustaset Euroopa Liidu 
liikmesriikides mingi aja vältel 
Stabiilset majandust 
Sotsiaalsfääri toetamine 
Sotsiaalse olukorra parandamine 
Soovivad aidata, et omandada kontroll meie üle 
Soodustada majanduse arengut 
Soodustada arengut 
Sest oleme selline vaene maa 
Sest me oleme liikmesriik; see on kõikide 
riikidega nii 
See on vist põllumajandus töötajatele mõeldud 
See on kõik jama 
See ei jõua niikuinii inimestele 
See annab inimstele tööd 
Samuti toetada vaesemaid 

Samastumine EL riikidega 
Saavutada Euroopa ühtlus 
Saavad need, kes oskavad küsida 
Riikluse tugevdamine 
Riikidevahelise majandusliku võrdsuse saavutamine 
Riikide võrdsustamine arengus 
Riikide vastastikkune aitamine 
Riikide taseme ühtlustamine 
Riikide rahaline toetamine 
Riikide edendamiseks 
Riikide abistamiseks 
Riike aidata arengus 
Riigi toetamine 
Riigi sidumine organisatsiooniga 
Riigi majanduse areng 
Riigi arenguks 
Riigi arengu tõstmine 
Riigi arengu toetamiseks 
Riigi arengu kiirendamine 
Riigi arengu kasvu 
Reglemendis on kirjas, et peavad meid toetama 
Regionaalareng ja ettevõtlus, eriti eksport. Eesti 
majanduse konkurentsivõime täitmine Euroopas 
Rahva elatustaset tõsta; töökohti luua 
Rahastada abivajavaid riike, kindlaid valdkondi 
Rahalised toetused kindla suunitlusega 
Rahalised toetused 
Rahaline toetus suurte objektide ehituseks ja 
põllumajanduse arendamiseks 
Rahaline toetus Eesti arenguks 
Rahaline toetus 
Rahaline abi majandusele, ettevõtlusele 
Rahade paigutamine erinevatesse sfääridesse 
Raha ringijagamine 
Püüavad aidata 
Põllumajandustöötajate toetamine 
Põllumajanduses jne saavutaksime võrdse 
konkurentsivõime Euroopaga 
Põllumajanduse toetamine; integratsioon; 
pärandkultuur 
Põllumajanduse toetamine 
Põhja lasta Euroopa Liit 
Põhimõtteliselt sama - aidata vaest Eesti riiki järjele 
Põhiküsimuste lahendamise aitamine, millele meil 
endal tähelepanu ei jätku 
Positiivne 
 
 

Pigem toetavad elu edasiminekut 
Peatada kriisi 
Peaks toetama Eestit 
Parem elatustase 
Parem Eesti riigi areng 
Parandada riigi arengut 
Parandada nõrgemate elukvaliteeti 
Parandada meie tingimusi 
Parandada meie keskkonda ja elu kvaliteeti 
Parandada majandust 
Parandada majandust 
Parandada majanduslikku olukorda 
Parandada majanduse olukorda 
Parandada majanduse olukorda 
Parandada maainimeste elu 
Parandada kõikide elu, kes on valitsuses 
Parandada kogu elukvaliteeti 
Parandada inimeste heaolu 
Parandada inimeste elujärge 
Parandada inimeste elujärge 
Parandada EV olukorda 
Parandada Euroopat, luua võrdsed tingimused 
liikmesriikidele 
Parandada ettevõtlust 
Parandada ettevõtete konkurentsivõimet 
Parandada eluolu 
Parandada elukvaliteeti 
Parandada elujärge 
Parandada elu Eestis 
Parandada elu Eestis 
Parandada Eesti riigi olukorda 
Parandada Eesti majandust 
Parandada Eesti elu 
Osta kaupa mujalt 
On kasulik 
Olulisem on majandusruum ühtlustada 
Olen pessimistlik, maksame ajapikku rohkem tagasi 
kui täna saame 
Olen kuulnud, aga ei tea 
Nõukogude Liidu jälgede vähendamine 
Nõrkade abistamine 
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Nõrgemate järgi aitamine 
Nõrgemate järeleaitamine 
Nõrgemaid toetada, abistada 
Nõrgemaid riike aidata 
Nõrgemaid järgi aidata 
Nõrgemaid aidata 
Noorte sfääride toetus 
Neile on see kuidagi kasulik, igatahes pole see 
meie huvides 
Mingite asjade parandamiseks (inimeste, 
majanduse), taseme tõstmiseks 
Mingisugune abi, aga ei tea, kellele ja milleks 
jagatakse 
Mingisugune abi 
Mingi sotsiaalabi andmine 
Mingi abi 
Mingi abi 
Midagi rahaga, annab võlgu Eestile 
Midagi nagunii ei saa 
Midagi 
Meil tuleb need kõik kinni maksta 
Meieni pole midagi jõudnud. Võiks toetada 
maa inimesi 
Meid EL tasemele viia, ühtlustada 
Majandustasakaal 
Majandust, sotsiaalelu abistada ja toetada 
Majandust kiirendada 
Majandusliku ja sotsiaalse mahajäämuse 
likvideerimine 
Majandusliku ja sotsiaalse keskkonna 
tugevdamist riikides, mis on kehvad 
Majandusliku arengutaseme ühtlustamine EL 
piires 
Majandusliku arengu kaasaaitamine 
vähemarenenud Euroopa Liidu riikides 
Majanduslangusest välja aidata 
Majanduse tõstmine 
Majanduse toetamine 
Majanduse toetamine 
Majanduse toetamine 
Majanduse stabiliseerimine Euroopa Liidu 
riikides, et järele tõmmata need, kes on 
nõrgemad 

Majanduse sotsiaalsfääri ja infrastruktuuri 
toetuseks 
Majanduse paremaks muutmiseks 
Majanduse parandamine 
Majanduse ja kultuuri arendamine 
Majanduse ja hariduse parandamine 
Majanduse elavnemine 
Majanduse edendamine 
Majanduse arenguks 
Majanduse arengu ja heaolu parandamine 
Majanduse arendamine 
Majanduse aktiviseerimine 
Majandusarengu toetamine 
Mahajäänute taseme tõstmine 
Mahajäänud tootmisharude arendamine Eestis 
Mahajäänud riikide elanike elujärje parandmine 
Mahajäänud riikide aitamine 
Mahajäänud riikide abistamine 
Mahajäänud riike toetada 
Maalehe vahendusel olen kuulnud 
pindalatoetuste andmisest ja äravõtmistest, mis 
on arusaadav. Üldiselt keeruline teema 
Maaelu edendamine 
Lükata arengule hoog sisse 
Läheneda eurostandarditele 
Läheneda EL-le 
Luua uusi töökohti 
Luua usaldusväärtus 
Luua tööde nähtavus 
Luua noortele töökohad 
Loob juurde uusi töökohti 
Liit on Liit! 
Liikmesriikide olukorra ühtlustamine 
Liikmesriikide majanduse turgutamine 
Liikmesriikide arengutaseme ühtlustamine 
Liikmesriikide abistamine 
Liikmesriikide (uute) järeleaitamine 
Liikmesriike toetada 
Liikmesriike aidata 
Lihtsam, parem elu liikmesriikides 
Laena teistelt ja pärast hakka tagasi nõudma 
intressidega 
Kõiki toetada, sealhulgas ka Eestit 
Kõik liikmesriigid võrdsele tasemele 
Kõik Euroopa riigid aidata ühele tasemele 
 
 

Kunagi kasumina see raha tagasi saada 
Kultuuri, sotsiaalelu, arhitektuuri, keele pärandite 
säilimise toetus 
Kultuuri toetamine 
Kuidas aidata vaeset riiki 
Kui lusikaga saad, siis pärast kulbiga maksad, parem 
neid mitte saada 
Kui ilma laenuprotsendita, siis on hea toetus 
Konkurentsis püsimiseks 
Kohaliku elu arendamine 
Kinnine rong, nemad meile ja meie neile aitamiseks 
Kindlustada turgu ja tööjõudu suurriikidele 
Kiiret arengut 
Kehvemate riikide aitamine parematele riikidele järgi 
Kehva võitu 
Kasvatada EL konkurentsivõimet 
Kaitsta ja toetada üksteist. Koos on kergem 
Kaasa aidata riigi arengule 
Kaasa aidata arengule 
Järgi aidata vaesemaid 
Järele aidata majandusliku arengu poolest nõrgemaid 
riike 
Järele aidata 
Jalule aitamine 
Integreerumine Euroopa Liitu 
Integratsioon EL 
Inimeste ümberõpe uuele ametile 
Inimeste võimaluste parandamine 
Inimeste elu-olu parandamine 
Inimeste elukvaliteeti tõsta 
Inimesi aidata 
Infrastruktuuri toetusi palju 
Infrastruktuuri parandamine; elu EL keskmisele 
tasemele 
Infrastruktuuri korrastamine 
Infrastruktuuri areng 
Infrastruktuuri arendamine 
Infrastruktuuri (taristu) parendamiseks 
Igakülgselt riigi arengule kaasaaitamine EL raames 
Igakülgne elu arendamine EL-i tasemele 
Hoida meid samal tasemel teiste Euroopa Liidu 
riikidega 
Hetkel püütakse aidata, aga edaspidi peab võla eest 
midagi tegema 
Heatahlik 
Heaolu teostamine 
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7. Avatud vastused originaalkujul 

Hea, aga võiks rohkem toetada 
Hea 
Haridus 
Firmade toetamine 
Finantsabi meie riigile 
Euroopas sama tase 
Euroopa Ühendus ja edasi maailma 
Euroopa riikide majanduse ühtlustamine 
Euroopa riikide majanduse turgutamine 
Euroopa Liidu vaesemate riikide abistamine 
Euroopa Liidu uute riikide majanduse 
turgutamiseks 
Euroopa Liidu riikide toetamine 
Euroopa Liidu riikide elu ühtlustamine 
Euroopa Liidu piires vähem arenenud riikide 
staatuse võrdsustamine arenenud riikidega 
Euroopa Liidu maadega võrdseks saamine 
Euroopa Liidu liikmete hüvanguks 
Euroliidu liikmesriikide majanduslik olukord 
ühtlustada 
Ettevõtluse toetused on head 
Ettevõtluse soodustamine 
Ettevõtluse arendamine, tööhõive abistamine, 
sotsiaaltoetused 
Ettevõtluse arendamine, sotsiaaltoetused 
Ettevõtjaid toetada 
Ettevõtete pankrotistamine 
Et ühtlustada riikide majanduslikku taset 
Et vähendada töötust 
Et vaesed riigid jalule saaks 
Et tõsta EL riikide taset ühtlasemaks 
Et tugevamaks saada (terve EL) 
Et toetada liikmesriike 
Et suuta täita eurodirektiive 
Et sotsiaalsfäär oleks parem 
Et saaksime oma elu paremaks 
Et rohkem reklaamitaks kaupu Saksamaalt ja 
Euroopast 
Et rahu oleks, et üksmeel 
Et peaksime kiiremini liituma Euroopa esimese 
ešeloniga; et vahed riikide vahel poleks nii 
suured 

Et nõrgemaid riike aidata 
Et meilt hiljem midagi saada 
Et me teistega samale järjele jõuaks 
Et me elaksime paremini 
Et liikmesriikide majandus ja inimeste toimetulek 
ühtlustuks 
Et kõik saaks võrdseks 
Et kõik elaksid suht sarnast elu Euroopas 
Et kõigil hästi läheks 
Et jõuaksime kiiremini Euroopasse 
Et inimestel oleks parem elu 
Et Euroopat ühtsele tasemele viia 
Et Euroopas elu lihtsam oleks 
Et Euroopa Liit tugevamaks saaks 
Et Euroopa Liit toimiks 
Et Euroopa Liit ei laguneks laiali 
Et endal taskuid täita, rahvast petta 
Et elu paremaks läheks mahajäänud piirkonnas 
Et elu paraneks 
Et Eestis elatustase tõuseks 
Et Eesti olukorda parandada? 
Et Eesti jõuaks Euroopale järele 
Et Eesti elu kiiremini arendada 
Et asi paremaks läheks 
Et arenevatele maadele abi anda 
Et aidata majandusraskustes olevaid riike 
Et aidata liikmesriike 
Erinevuste vahed väiksemaks 
Erinevate sfääride areng 
Erinevate majandusalade toetamine 
Erinevate eluvaldkondade toetamine 
Erinevate elualade toetamine 
Elukvaliteedi tõstmine 
Elukvaliteedi parandamine 
Elujärje parandamine 
Elu paremaks muutmine, abistamine 
Elu paremaks muuta 
Elu parandamine 
Elu kvaliteedi parandamine 
Elu edendamine 
Elu edendamine 
Elu edendada 
Elu edasiviimine 
Elatustaset parandada 
Elatustaseme tõusu 

EL riikides elavate inimeste elukvaliteedi tõstmine 
EL riikide ühendamine 
EL riikide taseme ühtlustamine 
EL riikide arenguks 
EL riikide arengu toetamine 
EL kasum 
EL integratsioon 
EL abivajavate riikide toetuseks 
Eks ikka vaesemate abistamine 
Ei tea, vist et aidata meid 
Ei tea, mind ei toeta 
Eestis lisaraha tekitada 
Eesti toetamine rahaliselt 
Eesti toetamine 
Eesti taset tõsta 
Eesti sotsiaalfondi toetus 
Eesti riigi abistamine 
Eesti riigi abistamine 
Eesti majandusliku arengu toetamine 
Eesti majanduse arendamine 
Eesti majanduse abistamine 
Eesti lähendamine Euroopa keskmisele tasemele 
Eesti ja Euroopa Liidu elanike elatustasemete 
ühtlustamine 
Eesti integreerimine Euroopasse 
Eesti elu Euroopa keskmisele upitada 
Eesti elu edendamine 
Eesti arengu toetamine 
Eesti areng 
Eesti aitamine 
Eesti abistamine 
Eesti abistamine 
Eesmärk on aidata 
Eesmärgitu, suht raske tavainimesel järge hoida 
Edendada majandust, elu 
Edendada Eesti elu, toimimas hoida 
Edendada Eesti elu 
Demokraatia suurendamine Euroopas, võrdsete 
võimaluste tagamine 
Arvan, et samuti abi 
Arengu toetamine 
Arengu kiirendamist 
Areng 
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Arendada majandust, tõsta liikmesriikide heaolu 
Arendada majandust 
Arendada majandust 
Arendada infrastruktuuri 
Arendada elu Eestis 
Arendada Eesti majandust 
Arendada Eesti infrastruktuuri nii, et raha tuleks 
tagasi Euroopa Liitu 
Annavad tuge vaesematele riikidele 
Annab võimaluse oma ideid teostada 
Anda võlgu ja võtta rohkem tagasi 
Anda toetust nendele, kes elavad puuduses 
Anda rahasüst 
Anda neile, kes oskavad paremini projekte 
kirjutada 
Anda finatsilist abi nõrgematele EL 
liikmesriikidele 
Anda abi 
Aitavad 
Aitamine, toetamine 
Aitamine 
Aitamine 
Aitab tööturul kohti luua 
Aitab teiste riikide elu paremaks muutmisel 
Aitab nõrgenaid 
Aitab mahajääjaid 
Aita uusi liikmeid 
Aidata, aga miks, ei tea 
Aidata üldist heaolu ja majandust 
Aidata üldist Euroopat 
Aidata ühtsel majandusplaanil toimida 
Aidata väikese sissetulekuga inimesi 
Aidata vähemarenenud riike 
Aidata vähemarenenud riike 
Aidata vähema sissetulekuga riike 
Aidata võrdsemaks 
Aidata vaesemaid, suurendada toimetulekut 
Aidata vaesemaid riike 
Aidata vaesemaid riike 
Aidata vaesemaid riike 
Aidata vaesemaid ja nõrgemaid 
Aidata vaesemaid 
Aidata vaeseid 

8. Avatud vastused originaalkujul 

Aidata teisele riikidele järgi 
Aidata sotsiaalsfääre vaesemates riikides 
Aidata riiki, Eestit 
Aidata riike järje peale 
Aidata rahaliselt 
Aidata pisemaid riike, et enam-vähem toimiks 
Aidata paremini hakkama saada 
Aidata oma liikmesriike 
Aidata nõrgemaid 
Aidata neid riike, kes halvemal järjel 
Aidata meid viie rikkama riigi hulka 
Aidata majandust 
Aidata majanduslikult toime tulla ja areneda 
Aidata mahajäänuid järele 
Aidata mahajäänud riike järgi, toetada 
Aidata kõiki võrdselt 
Aidata kehvemas seisus riikidel projekte ellu 
viia 
Aidata kehvemaid 
Aidata kaasa riikide ühtlasemale arengule 
Aidata kaasa riigi arengule 
Aidata kaasa rahaliselt 
Aidata kaasa Eesti jõudmisel ühtsele tasemele 
Euroopas 
Aidata kaasa Eesti arengule 
Aidata järje peale 
Aidata järgi mahajäänud riike Euroopas 
Aidata järgi 
Aidata jõuda järgi eesrindlikele EL riikidele 
Aidata inimesi, kes abi vajavad 
Aidata inimesi 
Aidata hädasolevaid riike, luua ühtset Euroopat 
Aidata hilisemaid Euroopa Liidu riike 
majanduses ja põllumajanduses järele 
Aidata EL mahajääjaid 
Aidata EL keskmisele tasemele 
Aidata Eestit Euroopa tasemele 
Aidata Eestit Euroopa Liidule järele 
Aidata Eestit EL-i tasemele 
Aidata Eestit 
Aidata Eesti riiki 
Aidata Eesti riiki 
Aidata Eesti riigi arengule kaasa 
Aidata Eesti majandust ja riiki 
Aidata Eesti majandust ja inimesi 
 

Aidata arengule kaasa 
Aidata areneda 
Aidata arendada maaelu 
Aidata abivajajaid, et taset ühtlustada 
Aidata abivajajaid 
Aidata abivajajaid 
Aidata abivajajaid 
Aidata 
Aidata kaasa majandusarengule 
Abivajajate toetamine 
Abivajajaid aidata 
Abivajajaid aidata 
Abistav 
Abistamine 
Abistada vaesemaid ja nõrgemaid 
Abistada uusi tulijaid Euroopa Liitu 
Abistada sotsiaalsfääris 
Abistada projektide esitajaid 
Abistada nõrgemaid riike 
Abistada majandust 
Abistada majandust 
Abistada mahajääjaid 
Abistada liikmesriikide majandust 
Abistada liikmesriike 
Abistada ettevõtteid, põllumajandust 
Abistada EL-is olevaid nõrgemaid riike 
Abistada Eestit majanduslikult 
Abistada Eestit 
Abistada Eesti riiki 
Abistada 
Abistada 
Abi vähemarenenud riikidele 
Abi võimu elatamiseks, see tähendab valitsuse 
Abi vajajatele 
Abi riigile 
Abi riigile 
Abi metsandusele, põllumajandusele 
Abi mahajäänud riikidele 
Abi liikmesriikidele 
Abi ettevõtluse toetuseks 
Abi elanikkonnale 
Abi Eestile 
Abi Eesti valitsusele 
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11. Milliseid ettepanekuid on Teil seoses 
info ja teavitustööga, mida tehakse 
Euroopa Sotsiaalfondi ja/või selle poolt 
rahastatud projektide kohta? 
 
Üldkokkuvõtted teha lihtsamad, et oleks 
arusaadavad ka tavainimestele 
Välja lasta mingid brozüürid projektide 
finantseerimisest 
Võiksid olla voldikud - brozüürid koolis ja 
raamatukogus 
Võiks saata meilile; rohkem maaelu toetamist 
Võiks rohkem teles näidata ja üleriiklikes 
ajalehtedes kirjutada 
Võiks rohkem rääkida asja alguskuupäevast ja 
lõpust ja mis siis toimus, realiseerus 
Võiks rohkem reklaamida neid 
Võiks rohkem olla televisioonis 
Võiks olla TVs saateid, ei hakka ise internetis 
otsima 
Võiks olla televisioonis eraldi saade 
Võiks olla sellest rohkem juttu avalikkuses 
Võiks olla rohkem infot maakonnalehes 
Võiks olla paberkandjal kogumik vastava info 
kohta 
Võiks olla info internetis sellistes kohtades, kus 
tavainimene käib. Sotsiaalministeeriumi ja 
üldse ministeeriumide kodulehti tavainimene ei 
külasta 
Võiks olla info igale inimesele kättesaadav, nt 
Linnalehes, seda loevad ju kõik 
Võiks olla ajalehes eraldi lõik - europrojektide 
teavitused 
Võiks kokkuvõtlikum olla, et ei peaks otsima 
Võiks inimestele selgeks teha, kuidas seda abi 
saadakse 
Võiks infot rohkem olla 
Võib-olla peaks TV ja ajalehed seda 
konkreetselt rääkima ja kirjutama 
Võib-olla peaks sellest gümnaasiumi klassides 
rohkem rääkima 
Voldikuid projektide kohta tuua postkastidesse 
 
 

9. Avatud vastused originaalkujul 

Vastavalt valdkondadele peaks neis kohtades 
olema ka rohkem sellist teavitust 
Valla lehtedes peaks olema rohkem infot, kui 
äkki vald saab mingit toetust 
Valgustada laiemalt infot meedias 
Veelgi enam lahtirääkimist 
Veebileht erinevates keeltes 
Voldikud postkasti 
Voldikud jagada postkasti; tutvustada koolis 
Venekeelses pressis võiks olla infot 
Veelgi enam lahtirääkimist 
Veebileht erinevates keeltes 
Vastavalt valdkondadele peaks neis kohtades 
olema ka rohkem sellist teavitust 
Valla lehtedes peaks olema rohkem infot, kui 
äkki vald saab mingit toetust 
Valgustada laiemalt infot meedias 
Vajalik parem info levitamine 
Vaja rohkem teavet nendest asjadest 
Töötute ümberõpe 
Tööturg peaks neid projekte reklaamima 
Täpsemat ja konkreetsemat infot erinevate 
fondide kohta 
Täpsem raadio ja tele teadvustamine 
Tõlkida Euroopa Sotsiaalfondide koduleht vene 
keelde, et oleks enam kättesaadav 
Tutvustada rohkem raadios ja televisioonis 
Tutvustada rohkem raadios ja televisioonis 
Tuleks rohkem teavitada, kust saab sobivat 
infot erinevate projektide kohta 
Tuleks rohkem maainimestele selgitada 
Tuleks külastada ettevõtteid ja rääkida sellest 
inimestele 
Tuleb küllaldaselt anda informatsiooni, et 
rahvas teaks toetustest rohkem 
Tuleb järjekindlamalt ja rohkem teada anda 
Toodaks infot postkasti 
Toetuste saamine peaks olema läbipaistvam 
Toetada majandust, meditsiini 
Toetada haridust 
Televisioonis peaks rohkem infot olema 
Televisioonis on info piisav 
Televiisoris võiks olla mingi reklaam või saade, 
et teavitada, kuidas sealt raha kätte saada ja 
mida seal tehtud on 
 

Televiisoris rohkem infot - PBK kanalil 
Teles rohkem kajastada 
Telekas räägitaks rohkem 
Tehku reklaami rohkem 
Tehku lühidalt ja selgelt rahvale selgeks (TV, 
raadio) 
Teha rohkem  tutvustamisüritusi 
Teemavaldkond on mulle võõras 
Teemadest endast lihtsamas keeles, ka neile, 
kes igapäevaselt ei ole selle sees 
Teavitustööd rohkem 
Teavitustööd peaks aktiivsemalt tegema 
Teavitustöö võiks suurem olla; infot enam ja 
selgemalt 
Teavituskampaania, sest infot liiga vähe 
Teavitada, kuhu rahad on suunatud, hetkel on 
asi väga segane 
Teavitada rohkem TV kaudu, vähem paberile 
trükkida voldikute näol 
Teavitada rohkem maanoori 
Teavitada rohkem konkreetsetest toetustest 
Teavitada rohkem ajalehtedes, et rahvas 
rohkem teada saaks (ka maakonnalehtedes) 
Teabe rohkendamine 
Tasuta keeleõpe; tööpuuduse likvideerimine; 
Eesti põllumajandus jalgadele - oma toit 
Tasuta keeleõpe (eesti); töötuse alandamine; 
erivajadustega inimestele abi 
Tasuta informeeritud kursused töökohtades 
Süsteemis töötajad peaksid kõik olema FIE-d, 
siis oleks neil vastutus oma töö ja tegevuse 
eest 
Sõnastus peaks olema arusaadavam 
Suve lastelaagrid lastekodulaste ja 
vähekindlustatud peredele 
Soovin, et kõik rahad, mis inimesi aitavad, 
jõuaksid vajajate juurde 
Sooviks rohkem teavet 
Soovib teavet, kes saab toetust ja mis eesmärk 
toetustel on 
Selgelt ja arusaadavalt lahti rääkida 
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Rohkem televisioonis kajastada 
Rohkem teha tutvustusi võimalustest 
Rohkem teavitustööd 
Rohkem teavitust televisioonis 
Rohkem teavitust rahva hulgas 
Rohkem teavitust raadios, televisioonis 
Rohkem teavitust inimeste hulgas 
Rohkem teavitada televiisori vahendusel 
Rohkem teavitada raadios 
Rohkem teavet toetuste kohta, mida rahval on 
õigus saada 
Rohkem teavet televisioonis, raadios ka 
voldikud 
Rohkem teavet internetis 
Rohkem teavet Edulugude kohta 
Rohkem teabelehti postkastidesse 
Rohkem suunata rahavoogu meditsiini 
Rohkem saateid meedias (raadios) 
Rohkem rääkida sellest televisioonis 
Rohkem rääkida sellest televisioonis 
Rohkem reklaamima, kus see on üleval 
Rohkem reklaamida 
Rohkem rahvast teavitada 
Rohkem rahvapärasemat selgitustööd 
Rohkem rahvale teavitus võimalustest 
Rohkem projekte siia Eesti kagunurka 
Rohkem oleks vaja teavet raadios ja 
televisioonis 
Rohkem oleks vaja infot meediakanaleis 
Rohkem meedias kajastada 
Rohkem lihtrahva teavitamist 
Rohkem kajastust venekeelses meedias; enda 
suuremat huvi teema vastu 
Rohkem kajastada raadios ja teles 
Rohkem iseenda aktiivsust; rohkem voldikuid 
postkasti, eriti projektide kohta 
Rohkem inimeste aktiivsust; usub, et infot on 
piisavalt 
Rohkem infovoldikuid 
Rohkem infot võiks olla 

10. Avatud vastused originaalkujul 

Rohkem infot televisioonis ja raadios 
Rohkem infot televisioonis 
Rohkem infot teles ja lehes 
Rohkem infot meedias 
Rohkem infot kohalikes lehtedes 
Rohkem infot edastada televiisoris ja raadios 
Rohkem infot ajakirjanduses 
Rohkem infot 
Rohkem informatsiooni televisioonist ja 
raadiost, kuna ma ei kasuta internetti 
Rohkem infolehti, võiks tulla kvartaalselt 
Rohkem infoallikaid; kasvõi raadios teemade 
arutusel ära mainida korduvalt ja korduvalt 
Rohkem avalikustamist 
Rohkem avalikustada rahastust 
Rohkem avalikustada rahastatud projekte 
Rohkem avalikustada ja grupeerida infot nii, et 
jõuaks vajajateni 
Rohkem argumente; otsepostitus 
Rohkem ajakirjanduses teavitada 
Rohkem aidata puuetega inimesi 
Riigi meedia, TV ja raadio võiks seda rohkem 
kajastada 
Reklaamida internetis - kes tunneb huvi, see 
leiab 
Reklaamid, plakatid tänaval 
Raha paremat kasutamist, eriti ääremaadel 
Raadios ja internetis rohkem infot ja saateid 
Puuduvad 
Puuduvad 
Puuduvad 
Puhkekeskused peredele 
Postkastidesse võiks panna infomaterjali 
teabega Euroopa Sotsiaalfondi kohta 
Postkastidesse flaierid 
Pole mõelnud 
Pole mulle 
Pole mingeid ettepanekuid 
Peaks veel rohkem seletama europrojektide 
teemavalikut 
Peaks TV-s ja raadios rohkem esitama selget 
infot 
Peaks rohkem ületama uudiste künnist 
Peaks rohkem avalikustama rahade kasutamist 
teatud projektide puhul 

Peaks rohkem avalike kampaaniate korras 
teavitama 
Peaks maarahvast toetama, väga raske on 
Parendada teavitust omavalitsuse tasandil 
Paremini selgitada meedias 
Paremaid projekti kirjutajaid 
Parandada teavitustööd 
Paberkandjatel võiks olla rohkem informatsiooni 
sh. ka viiteid veebiaadressidele, kust teavet 
saaks 
On vaja rohkem infot 
Omavalitsustel teha tuvustusi 
Omaette saade TVs 
Olen nii väike inimene, et ei oska öelda 
Olen liiga vana 
Olen kaotanud ühe jala, aga abi pole saanud 
Nendest tuleks rohkem rääkida - televisioon, 
internet 
Neid, keda see huvitab, need uurivad ise. 
Sellepärast ei oska midagi välja tuua 
Need, kes tahavad, saavad info ise kätte küll; 
ise ei huvitu 
Need projektid ei toimi, sest nad ei vasta meie 
ühiskonnale 
Müra, püüdma eristada Euroopa Sotsiaalfondi 
muudest teistest Euroopa fondidest, kõik on 
läbisegi 
Mul ei ole ettepanekuid 
Mitte mingisugust 
Mis siis saab kui raha enam ei tule? 
Minust ei olene midagi 
Meedias saateid; plaanid tulevikuks; mis firmad 
seda teevad jne; rahvalt rohkem küsida, mida 
nad soovivad 
Maal ei ole paljudel internetti, ka ei käi paljudel 
ajalehti. Võiks saata otsepostitusega voldikuid 
Ma ei tunne selle teema vastu huvi 
Ma ei tea, mida teha tuleks 
Ma ei tea sellest midagi 
Ma arvan, et üldiselt kes infot vajavad, leiavad 
selle ülesse, aga elu näitab - rohkem oleks vaja 
Ma arvan, et midagi võiks rohkem olla 
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Läbi meedia teha selliseid saateid, et rohkem 
teada saada sellest 
Luua bukletid ja jaotada neid 
Lasteaedade ehitus 
Las räägivad rohkem televisioonis ja raadios 
Laiendada tööturgu ja et inimesed ei peaks 
poes sente lugema 
Laialdasemalt reklaamida 
Kui otsida, on infot piisavalt, usub seda 
Kui on tahtmist, siis saab kätte! 
Kuhu see raha läheb? 
Konverentse võiks olla 
Kontroll raha kasutamise üle peaks olema 
tõhusam 
Konkreetne suunamine 
Kolmanda sektori töö parem korraldus ja 
rahalised vahendid paigas 
Kojusaadetised 
Kohalikud omavalitsused võiksid rohkem 
kodanikke informeerida 
Kohalikud omavalitsused peaksid inimesi 
rohkem valgustama nendel teemadel 
Kohalikud omavalitsused ja maavalitsused 
peaksid rohkem teavitama oma piirkonna 
elanikke 
Kohaliku omavalitsuse töö tõhusam kontroll, 
eriti sotsiaaltöötajate töö 
Kindel asutus ja haldur, kes viib minu asja 
algusest lõpuni, mitte et peaksin mitmes kohas 
või mitme inimesega suhtlema 
Kes soovib, see leiab vajaliku info 
Kes on vastutavatel kõrgetel kohtadel, võiks 
otse esineda ja selgitada 
Kes on nende fondide ja projektidega seotud ja 
kellel on vaja teada, see ka saab teada 
Kes huvi tunnevad, leiavad kõik üles, keda ei 
huvita, see ei saa aru ka siis, kui punaseks 
värvida 
Kes huvi tunneb, leiab nagunii vajaliku info 
Kellelegi vajalik 
Kajastamine päevalehtedes 
Jätkaku samas vaimus 

11. Avatud vastused originaalkujul 

Infovoldikute jagamine 
Infot võiks rohkem olla nii televisioonis kui 
ajalehtedes kui ka internetis 
Infot võiks olla rohkem televisioonis ja raadios 
Infot võiks olla rohkem 
Infot rohkem 
Infot piisavalt, kes seda soovib saada 
Infot on täiesti piisavalt 
Infot on minu jaoks piisavalt 
Infot on minu arvates piisavalt 
Internetis peaks olema rohkem infot 
Internetis paremini nähtav oleks 
Inimesed peaksid ise olema aktiivsemad info 
hankimisel 
Inimese enda aktiivsust rohkem 
Investeeringud Ida-Virumaale, töökohtade 
loomine 
Ise tuleb olla aktiivsem info otsimisel; materjali 
selle kohta on piisavalt 
Infot levitada rohkem läbi Tööhõiveameti 
Infopunktide loomine ja nende reklaamimine; 
internetis rohkem selgust projektide 
rahastamise kohta 
Infoallikaid on piisavalt 
Info puudulik 
Info peaks olema tavainimesele kergem kätte 
saada ja lihtsamini mõistetav 
Info peaks olema selgemalt sõnastatud ja peaks 
olema konsultatsiooni võimalus (interneti teel) 
Info peaks olema ka vene keeles 
Info peaks olema inimestele rohkem 
arusaadavam, keelekasutus on ametkondlik, 
inimestele raskesti mõistetav 
Info peaks olema huvitavalt esitatud, liiga 
bürokraatlikku keelt on raske ja ebahuvitav 
lugeda 
Info on vilets, teema ei huvita 
Info on piisav 
Info olgu konkreetne 
Info oleks ühtne (ühes kohas) ja koos 
(kompaktne) 
Info kättesaadavuse kohta kergemini, lihtsamini 
leida infot 
Info jõuab aeglaselt, lihtinimesel pole siin 
midagi teha 
 
 
 
 

Et valitsus oleks midagi head rahva heaks 
teinud: uued töökohad, abi vaestele ja töötutele 
Et teave oleks selgemalt esitatud 
Et selgitataks inimestele selle saamise ja 
kasutamise põhimõtteid 
Et selgitada tavainimestele ka 
Et ratsionaalselt kasutada seda raha ja 
avalikustada rahvale, kus seda kasutatakse 
Et oleksid läbipaistvamad 
Et oleks tänavareklaami sel teemal 
Et oleks inimkeeles ja arusaadav inimestele - 
ajalehes 
Et leiaks kõik üles internetis. Kõigile nähtav ja 
selge 
Et jõuaks info nendeni, kes peavad abi 
taotlema, et projekte kirjutada oleks kergem 
Et info oleks suurema tähelepanu all, et tema 
tegemistega rohkem kursis olla 
Et info oleks mõistetav laiemale hulgale 
Et antaks rohkem teada 
Eesti riigi osalust tuleks rõhutada rohkem 
Avalikustada need kõik 
Asjakohast infot on väga raske saada 
Arvamus puudub 
Antud teemal rääkida rohkem koolides 
Anda rohkem informatsiooni ka muudest 
infoallikatest, kui internet - paljudel internet 
puudub 
Ajalehest (Pealinn) rohkem lugeda projekte 
Ajalehed 
Ajakirjanduses erinevaid projekte tutvustada 
Aidata vanemateta noori, nõrgemaid 
Abi otse vajajatele, mitte fondi, mis võtab kõik 
ära 
50% raha fondidest- meditsiini (ei maksta 
invakiididele spetsialistide külastuse eest 
visiiditasu - 35 eeki, niigi pole raha). 25% - 
sotsiaalabi vähekindlustatutele.       25% - 
abivahendid invaliididele. 
1. Võiks olla eraldi konkreetne lehekülg, kust 
võiks leida projektide nimekirja. 2. Võiks olla 
fondide nimekiri ja tingimused koos vormidega 
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Turu-Uuringute AS-i kontaktandmed: 

Telefon:  6 277 583 

Faks:  6 277 584 

E-post:  post@turu-uuringute.ee 

Kodulehekülg: www.turu-uuringute.ee 

Aadress:   Tatari 6 (3. korrus), 10 116 Tallinn 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne uuringu koordinaator: Aino Kiis 
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