
Üüriturul diskrimineerimise kampaania: 

“Absurdiga 
diskrimineerimise vastu!”



Klient: 

Soolise võrdõiguslikkuse ja 
võrdse kohtlemise volinik  

Kampaania periood: 

12.09-25.09.2022 



“Portaalis, avalikus sotsiaalmeediagrupis või maakleri vahendusel 
üürile pakutava eluruumi puhul on tegemist avaliku teenuse 

osutamisega, mille korral on keelatud inimestel vahe tegemine 
laste või põgenikustaatuse või muu inimesest endast mitte sõltuva 

tunnuse alusel. Rahaline nõue või karistus karistusseadustiku 
paragrahv 152 alusel võib ähvardada ka sellist seaduserikkumist 

üürilesoovijale vahendavat maaklerit“

— Võrdsete võimaluste endine volinik Liisa Pakosta
Allikas: Delfi Ärileht



PROBLEEM..

Eesti üüriturul valitseb olukord, kus maksujõulised 
ja viisakad inimesed on jäänud diskrimineerimise 

tõttu heast korterist ilma. Kuidas aga muuta 
korteriomanike (ja laiemalt ühiskonna) suhtumist?  



… JA LAHENDUS
Otsustasime tähelepanu äratamiseks olukorda absurdiga 

utreerida. Kui on absurdne keelduda üürimast punapeadele 
või vasakukäelistele, peaks olema sama absurdne keelduda 

üürimast üksikemadele, sõjapõgenikele või muudele 
vähemustele. Kuna tegemist on paljude jaoks tundliku 

teemaga, siis valisime lähenemise, mis ei tekitaks 
vastumeelsust ja pahameele laviini.   

Näitlikustasime olukorda süütute väliste omaduste abil. 



EESMÄRK

Kampaania eesmärgiks oli tuua tähelepanu üüriturul 
diskrimineerimisele, viies kasutajad maandumislehele 

Kriis.ee ja Volinik.ee, kust on võimalik leida teema kohta 
lisainfot ning tõsta üürikorterite vahendajate (maaklerid, 

üürileandjad) teadlikkust diskrimineerimisest.



Eesmärgi saavutamiseks kasutasime demograafilist ja 
huvide põhist sihtimist (korterite üürimine, üürileandjad, 

maaklerid) kasutajatele üle Eesti vanuses 25-65. 

Kampaania laiem eesmärk oli samuti teavitustöö —  
anda mõista, et üüriturul diskrimineerimine on karistatav 

ning et üürnikud teaksid, kuidas oma õigusi kaitsta.



TÖÖ ETAPID

Agentuur: 
• Loovidee vormistamine 
• Kliendiga kinnitamine & hinnastamine 
• Meediapartneri kaasamine 
• Materjalide tootmine ja erilahenduste kooskõlastamine 
• Aktiivne kampaania monitoorimine ja pro bono PR 



Meedia: 
• Kampaania briifing ja lähteülesande mõistmine 
• Meediastrateegia loomine ja kooskõlastamine loovpartneri 

ning kliendiga 
• Meediaplaneering ja läbirääkimised meediakanalitega, sh 

liba-kuulutuste kokku leppimine 
• Kampaania reklaammaterjalide koordineerimine, 

digikampaania ülesseadmine 
• Jooksev kampaania monitoorimine ja digimeedia mõõdikute 

jälgimine 
• Meediakampaania tulemuste kogumine ja analüüs 
• Meediakampaania raporti esitamine 



LOOVLAHENDUSED
DIGIMEEDIA BÄNNERID sotsiaal- ja välimeedias



LOOVLAHENDUSED
ERILAHENDUSED KORTERMAJA AKENDEL  

+ automaavastused telefoninumbritel



LOOVLAHENDUSED
KINNISVARAPORTAALIDE ERILAHENDUSED



KINNISVARAPORTAALIDE TULEMUSED
Kv.ee kinnisvaraportaalis kuvasime bännereid korterite 

otsingus ning kuulutuste juures lehe paremas servas.  
Kokku saime 738 000 näitamist ning 293 klikki, mis teeb 

klikimääraks 0,15%, mis on näitamistele optimeeritud 
bännerite kohta hea tulemus. Kanalisse postitatud fiktiivsed 

üürikuulutused said lausa 30 251 klikki.

Näitamised:  

738 000 
Klikid:  

 293
Fiktiivsete 
kuulutuste 

klikid:  

 30 251 



Kinnisvara24.ee kinnisvaraportaalis oli reklaambänner kuvatud 
mobiilivaates kuulutuste aadressi kõrval. Bänner sai 478 988 

näitamist ning 34 klikki. Portaali postitatud fiktiivne 
kinnisvarakuulutus sai 7201 klikki.  

Näitamised:  

478 988 
Klikid:  

 34
Fiktiivsete 
kuulutuste 

klikid:  

 7201



City24.ee kinnisvaraportaalis saime galeriibännerile 102 908 
näitamist, 17 518 unikaalset näitamist ning klikimääraks 

kujunes 0,54%. Üürikuulutusega saime 3620 klikki. 

Näitamised:  

102 908 
Unikaalsed 
näitamised:  

 17 518

Fiktiivsete 
kuulutuste 

klikid:  

 3620 

klikimäär

0,54%



SOTSIAALMEEDIA MAKSTUD 
REKLAAMIDE TULEMUSED

Facebookis ja Instagramis kuvasime bännereid ja video 
uudisvoos, Messenger-is ja story-des.  

Saime kokku 681 039 näitamist, jõudsime 361 597 unikaalse 
kasutajani ning kogusime 1713 klikki. Katvusele optimeeritud 

kampaania kohta saime eeskujuliku klikimäära ehk 0,25%.



Tasub pöörata tähelepanu sellele, et klikimäär oli oluliselt 
suurem venekeelsele kasutajale suunatud reklaamidel,  

st 0,41% vs eestikeelsetel reklaamidel 0,16%.  
CPM hinnaks (tuhande näitamise hind) kujunes 1,54€/CPM,  
mis on oluliselt soodsam kui esialgselt planeeritud 3€/CPM.  

näitamised:   

681 039 
Klikid:  

 2943
Facebook 

 ja IG

Unikaalsed 
kasutajad:   

361 597 
Klikid:   

1713 
Google  
Display



Kõnesid 
kokku:  

70 
Eesti keeles:  

 47
Vene keeles: 

 23

AUTOMAATVASTUSTE TULEMUSED



UNIKAALNE ASPEKT

Lisaks traditsioonilisele meediale panime enda kasuks tööle ka 
teised teemakohased kanalid. Näiteks postitasime 

kinnisvaraportaalidesse diskrimineeriva pealkirjaga fiktiivsed 
üürikuulutused ning riputasime üüripindade akendele ehtsana 
näivad printreklaamid. Eesmärk oli näida võimalikult tõetruu, 

saavutada orgaanilist jagamist ning teha end nähtavaks 
digireklaame mitte märganud inimeste seas. Kusjuures mõlema 

erilahenduse puhul oli vastus vaid ühe kliki või telefonikõne 
kaugusel.  

MIS OLI TÖÖS SELLIST, MIS VÄÄRIKS LOOMINGULISUSE  
JA UUENDUSLIKKUSE OSAS ESILETÕSTMIST?



Reklaam kinnisvaraportaalides pole midagi uut, kuid uudseks 
võib pidada meie lähenemist. Esmapilgul üürikuulutusena 

näivad postitused olid hoopis hästi maskeeritud kampaania 
infolehed. Jagamistest ja kommentaaridest sotsiaalmeedias 
võib välja lugeda, et selline lahendus läks rahvale väga hästi 

peale. Reklaamid jäid silma nii kogenud reklaamiinimestele kui 
ka niinimetatud “Twitteri põlvkonnale”. Üks jagamine sai 

Twitteris koguni 288 like-i ja 16 retweet-i. 

KINNISVARAPORTAALID 

*Tegemist oli erikokkuleppel koostöös kinnisvaraportaalidega avaldatud liba-üürikuulutustega. 





Läksime meediakasutuses sammu võrra edasi, ent püsisime 
temaatikas — kasutasime välimeedias müügi- ja üürikuulutuste 

levinud vormi. Efekti saavutamiseks pidid reklaamid välja 
nägema autentsed.  

Kampaaniasõnumi levitamiseks ning tulemuste mõõtmiseks 
avasime kampaania ajaks telefoniliinid (eraldi eesti ja vene 

keeles), kuhu oli võimalik minna nii uudishimu rahuldama kui 
pahameelt väljendama.  

Logi näitab, et kõnesid tehti kahe nädala jooksul kokku 70. Hea 
tulemus tuli märkamise ja viraalsusega sotsiaalmeedias ja 

ajakirjanduses. 

VÄLIMEEDIA ERILAHENDUSED





Kuna kliendil polnud vahendeid PR tegemiseks,  
võtsime ajakirjanikega suhtlemise oma südameasjaks.  
Meil õnnestus kaasata Delfi Ärileht, Elu24 ja Õhtuleht,  

kes kirjutasid kampaaniast ajendatult üüriturul 
diskrimineerimisest. 

PR





Õhtuleht: 

7889 
Delfi 

Ärileht:  

 12 035 

Postimees  
Elu24 

 11 450

PR artiklite lugemiste arvud



Võime kindlalt väita, et digikampaania osutus igati edukaks – 
saime kokku kahe nädala jooksul vähemalt 2 169 337 näitamist 
reklaambänneritele ning 16 387 klikki nii reklaamidele kui ka 

üürikuulutustele. Lisaks küttis kampaania kirgi ka 
uudisteportaalides ja sotsiaalmeedias.  

KOKKUVÕTE

Näitamisi 
reklaam- 

bänneritele: 

2 169 337
Klikke:  

 16 387



Meediakanalitena olid kasutuses Eesti populaarseimad 
kinnisvaraportaalid kv.ee, kinnisvara24.ee ja city24.ee, kus 

kuvasime bännerreklaame ja fiktiivseid üürikuulutusi. 
Reklaamid ja kuulutused olid kuvatud eestikeelsena. 

Lisaks kuvasime Facebookis, Instagramis ja Google Display-s 
kahekeelseid bännerreklaame, et jõuda võimalikult suure osani 

sihtrühmast.  
Kõik kanalid olid eetris kogu kampaaniaperioodi jooksul.



Üüriturul ebavõrdse kohtlemise teemal on voliniku poole 
pöördutud ka varasematel aastatel, kuid seoses sõja eest 

põgenenud ukrainlastega tuli see probleem veelkord 
teravamalt esile.  

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku  
nõunik Siiri Grünbaum: 

 „Leiame, et ebavõrdse kohtlemise lõpetamiseks on vajalik 
teavitus ja veelkord teavitus, see oli ka eesmärk 

sotsiaalkampaania käivitamisel.“


