Ida-Virumaa õiglase ülemineku arvamuskorje tulemused
Arvamuskorje viidi läbi ajavahemikul 03.08.2020 – 14.09.2020. Sisendit oli võimalik esitada nii interneti
teel kui ka paberkandjal (maakonna raamatukogudes). Alltoodud analüüs käsitleb kõiki laekunud
vastuseid.
Vastanute profiil
Kokku oli vastanuid 1573 inimest.

Ca 10% vastanutest ei ela Ida-Virumaal. Vastanute hulgas on Ida-Virumaa rahvastikustruktuuriga võrreldes oluliselt
enam (ca 20% ulatuses) eestikeelseid vastanuid ning vastavalt vähem esindatud venekeelsed vastajad.
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Mehed on vastanute hulgas mõnevõrra (ca 10% ulatuses) alaesindatud ning naised vastavalt üleesindatud.
Vastanute vanusstruktuuris on üleesindatud nooremas ja keskmises tööeas inimesed (20-49.a.), alaesindatud on
alla 20-aastaste ja enam kui 60-aastaste arvamus (vastavalt -11% ja -26%).

Vastanute hulgas on rahvastiku struktuuriga võrreldes oluliselt enam kõrgharidusega inimesi (+35%), alaesindatud
on nii kesk/kutsehariduse kui ka alg/põhiharidusega inimesed (vastavalt -24% ja -11%).
Põhitegevuse osas vastab vastanute struktuur üldiselt piirkonna tööealiste elanike struktuurile. Kui üldse, siis on
töötavate inimeste grupp veidike üleesindatud ja mittetöötavate grupp alaesindatud. Samas on maakonna
kogurahvastikus oluliselt enam lapsi (kellest suur osa ei saakski iseseisvalt arvamuskorjes osaleda) ning
vanemaealisi inimesi.

Enamus (või vähemalt) pooled vastanutest on rahul looduse ja külastusobjektidega, ligi kolmandik ka kultuurilise
mitmekesisuse, avaliku ruumi, haritud/töökate/ettevõtlike inimeste ning transpordiühendustega.
Enamus inimesi ei ole rahul Ida-Virumaa töövõimaluste ja kohalike omavalitsustega (piirkonna arengu eestvedaja
vaatest), enam kui kolmandik ka noortele antud võimaluste, avalike teenuste, ettevõtluse arengu ja vaba aja
veetmise võimalustega.
Arvamused lahknevad avaliku ruumi, transpordiühenduste ja erialahariduse osas – nendest on puudust tundvaid ja
nendega rahulolevaid inimesi peaaegu samapalju.
Analüüsides vastanute profiili, tulevad esile mõned keskmisest eristuvad rõhuasetused:






Eesti keeles vastanud on teistest mõnevõrra enam rahul aktiivse ja kokkuhoidva kogukonna,
vaatamisväärsuste/külastusobjektide ning vaba aja veetmise võimalustega. Samas ollakse mõnevõrra
vähem rahul kui teised vastajad avaliku ruumi, transpordiühenduste ja haritud/töökate/ettevõtlike
inimestega. Puudust tuntakse teiste vastanutega võrreldes vähem ettevõtluse arengu, noortele suunatud
ja töösaamise võimalustest ning piirkonna arengut toetavatest omavalitsustest.
Vene keeles vastanud on teistest mõnevõrra enam rahul transpordiühenduste ja avaliku ruumiga. Teiste
vastanutega võrreldes tuntakse puudust enam ettevõtluse arenguvõimalustest, noortele suunatud ja
töösaamise võimalustest ja piirkonna arengut toetavatest omavalitsustest ning vähem puudust
transpordiühendustest ja haritud/töökatest/ettevõtlikest inimestest.
Väljaspool Ida-Virumaad elavad vastanud on teistest enam rahul sarnaselt eestikeelsete vastajatega
aktiivse ja kokkuhoidva kogukonna ja vaatamisväärsuste/külastusobjektidega ning vähem rahul sealsete
elamistingimuste, avaliku ruumi ja avalike teenustega. Teistest enam tuntakse puudust ka avalikust
ruumist, transpordiühendustest, puhtast loodusest ja headest elamistingimustest, samuti muu valdkonna







all märgitud eestikeelsest/-meelsest keskkonnast. On loogiline, et mujal elavad inimesest tunnevad vähem
puudust sealsetest avalikest teenustest, vaba aja veetmise võimalustest, töö saamise võimalustest või
piirkonna arengut toetavatest omavalitsustest.
Noored (alla 30-aastased) on teistest vastanutest enam rahul aktiivse ja kokkuhoidva kogukonna, noortele
suunatud võimaluste, transpordiühenduste ja avalike teenustega ning mõnevõrra vähem rahul piirkonna
vaatamisväärsuste/külastusobjektide, haritud/töökate/ettevõtlike inimeste, kultuurilise mitmekesisuse ja
avaliku ruumiga. Noored tunnevad enam puudust kui teised vastanud ka avalikust ruumist ja ettevõtlikest
inimestest ning vähem puudust ettevõtluse arenguvõimalustest, avalikest teenustest ja piirkonna arengut
toetavatest omavalitsustest.
Mittetöötavad inimesed on teistest enam rahul piirkonna transpordiühenduste ja avalike teenustega ning
vähem rahul kultuurilise mitmekesisusega. Teistest vastanutest vähem tuntakse puudust avalikest
teenustest ja piirkonna arengut toetavatest omavalitsustest.
Hariduse lõikes märkimisväärseid erinevusi vastustes ei esinenud. Kui siis väärib mainimist, et
kõrgharidusega inimesed tunnevad vähem puudust hästi tasustatud töövõimalustest, mis aga madalama
haridustasemega inimeste jaoks on seevastu olulisem teema.

*** - tehnilistel põhjustel puudus eesti keeles vastajatel võimalus seda vastust valida. Eeldatud on, et seda valikut pidas oluliselt sarnane proportsioon vastanutest, nagu vene
keeleski

Enam kui kolmandik vastanutest peab oluliseks keskenduda 3 teemale –kasutuseta jäänud kaevandus- ja
tööstusmaadele uue funktsiooni leidmisele, tööstussektori arendamisele ning uute ettevõtete loomisele. 20-30%
vastanutest pidas suhteliselt võrdselt oluliseks mitmeid erinevaid teemasid. Kõige vähem oluliseks pidasid vastanud
sotsiaalse kaasatuse suurendamist, põlevkivisektori töötajate sissetulekute kompenseerimist, ühiskondliku
aktiivsuse suurendamist, internetiühenduste arendamist ja avaliku ruumi arendamist.
Analüüsides vastanute profiili, tulevad esile mõned keskmisest eristuvad rõhuasetused:


Eesti keeles vastanud peavad teistest mõnevõrra olulisemaks hoonete energiatõhusust, avaliku ruumi,
internetiühendusi, transpordiühendusi ja kasutuseta jäänud maade taaskasutuselevõttu. Vähemoluliseks










peetakse põlevkivitööstuse kaasajastamist tööstussektori arendamist, põlevkivi sektori töötajate
sissetulekute kompenseerimist ja sotsiaal-tervishoiu valdkonna arendamist.
Vene keeles vastanud peavad seevastu olulisemaks just põlevkivitööstuse kaasajastamist ja tööstussektori
arendamist. Vähem oluliseks peetakse avaliku ruumi.
Väljaspool Ida-Virumaad elavad teistest olulisemaks põlevkivisektori töötajate ümberõpet, uute
tehnoloogiate alast teadus-arendustegevust ning taastuvenergia tootmise suurendamist. Vähem oluliseks
peetakse uute maavarade kasutuselevõttu, põlevkivitööstuse kaasajastamist ja sotsiaal-tervishoiu
arendamist.
Noored (alla 30-aastased) peavad teistest mõnevõrra olulisemaks taastuvenergia tootmist ja
transpordiühendusi ning vähemoluliseks tööstussektori arendamist, uute maavarade kasutuselevõttu,
põlevkivitööstuse kaasajastamist ja uute ettevõtete loomise toetamist.
Mittetöötavad inimesed peavad teistest mõnevõrra olulisemaks transpordiühendusi, taastuvenergia
tootmist ja puhta looduskeskkonna tagamist ning vähemoluliseks sarnaselt noortega tööstussektori
arendamist, põlevkivisektori kaasajastamist ja sealsete töötajate ümberõpet ning ka uute ettevõtete
loomist ja kasutuseta jäänud kaevandus-tööstusmaale uue funktsiooni andmist.
Hariduse lõikes peavad kõrgharidusega inimesed madalama haridustasemega inimestega võrreldes
olulisemaks teadus-arendustegevus ja vähemoluliseks uute maavarade kasutuselevõttu,
transpordiühendusi ja tööotsijate toetamist ning vastupidi.

Arvamuskorje kaudu küsiti, mis oleks kõige olulisem arendus/investeering/tegu Ida-Virumaal järgmise 10 aasta
jooksul. Vastuste grupeerimisel võeti aluseks nii


Vastuste grupeerimisel võeti aluseks nii kolmandas küsimuses etteantud teemaplokid, millele lisaks
moodustati uued teemad, mida toodi välja vähemalt ca 1% protsendi (teema skoor kokku 15 või rohkem)
ulatuses kõikidest vastustest. Teemad, mille nimetamise sagedus jäi alla 1% vastustest, lisati kõige
sarnasemasse teemagruppi või teema „Muu“ alla.



Kõige enam nimetati arvamuskorjes järgmise kümne aasta vajadust uute töökohtade loomise järele, sh
hästitasustatud töökohtade järele. Sellele järgnevalt toodi välja ka tegevused ja investeeringud
tööstussektori ja ka konkreetsemalt põlevkivitööstuse arendamiseks ning kaasajastamiseks. Kokkuvõtlikult
võib väita, et olulisem suund Ida-Virumaal järgmise kümne aasta jooksul peaksid olema seotud ettevõtluse
ja tööstuse arendamisega, mis võimaldab luua piirkonnas uusi töökohti ning parandada pakutava töötasu
konkurentsivõimelisust.



Lahtistes vastustes leidis vähem nimetamist muuhulgas teema „kasutuseta jäänud kaevandus- ja
tööstusmaadele uue funktsiooni leidmisele“, mida uuele majandusele ülemineku teemade seas peeti
prioriteetseks.





Eesti keeles ja vene keeles vastanute eelistustes leidub erinevusi. Kuigi mõlemas grupis on enim
eelistatud valdkonnaks töökohtade loomine, siis eesti keeles vastanute poolt eelistati lisaks
töökohtade loomisele rohkem elukeskkonna seotud valdkondi (kvaliteetse ja mitmekesise
hariduse, avaliku ruumi, transpordiühenduste ning keskkonnaseisundi parandamisega seotud
tegevusi) , samas vene keelsete vastajate hulgas toodi töökohtade loomise järel välja ootus
tööstussektori arendamisele ning põlevkivisektori kaasajastamisele ning domineerib pigem
ettevõtluskeskkonna arendamise suund.
Noored (alla 30 aastased vastanud) ootavad lisaks töökohtade loomisele kvaliteetsemat ja
mitmekesisemat haridust, noortele atraktiivsemat keskkonda, kaasaegsemat avalikku ruumi, ning
ka taastuvenergia suuremat kasutuselevõttu. Viimased kaks on noortele võrreldes
üldpopulatsiooniga ka teemadena olulisemad. Võrreldes üldise tulemusega peab mõnevõrra
vähem noori olulisemaks tööstussektori või põlevkivisektori arendamist.

Järgnevalt on toodud küsitlusele vastanute meelest olulisemad märksõnad, milline võiks olla Ida-Virumaa
aastal 2035. Iga vastanu võis välja tuua kuni kolm märksõna.





Märksõnade andmetöötluse tulemusel grupeeriti sarnast sisu kandvad märksõnad, neid vajadusel
ümber sõnastades mõtte paremaks edasi andmiseks. Märksõnade sageduse alusel koostati
sõnapilv, vaid ühekordselt esinenud ja teistega mitte kokkusobivad märksõnad jäeti sõnapilvest
välja.
Peamiste märksõnana nähakse Ida-Virumaad puhta keskkonna, turvalise ja arenenud ning edasi
areneva maakonnana.
Eraldi vaadelduna ei erine oluliselt ka kuni 29-aastaste noorte märksõnu, mõnevõrra rohkem on
enam levinud märksõnade seas nimetatud kaasaegsust ja innovatiivsust.

