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Sotsiaalministeerium tellis 2013. aastal viiendat korda küsitlusuuringu, et selgitada välja, kui suur on 
Eesti tööealiste elanike väljarändepotentsiaal ehk kui palju on Eestis inimesi, kellel on kindel plaan 
välismaale tööle minna ja kes on selleks  ettevalmistusi teinud.  Küsitlustöö teostas 2013. aasta ke-
vadel AS Emor, mille käigus küsitleti 1504 Eesti elanikku vanuses 15-64 eluaastat.  Uuringut rahastati 
Euroopa Sotsiaalfondist.

Tuginedes küsitlustulemustele viidi läbi analüüs, mille käigus oli peale väljarändepotentsiaali oluline 
välja selgitada, kui kindlad on välismaale tööle minna soovijate plaanid, kui pikaks ajaks tahetakse 
välismaale minna, millised tunnused iseloomustavad võimalikke välismaale tööle minejaid, mis on 
välismaale tööle minemise põhjused ja millised on peamised väljarände takistused. Kõnealuste näi-
tajate analüüsimisel oli lisaks oluline välja tuua, kuidas on tulemused võrreldes varasemate küsitlus-
voorudega muutunud.  

Viimane Sotsiaalministeeriumi poolt läbi viidud väljarändepotentsiaali uuring toimus 2010. aastal, millest 
selgus, et välismaale tööle minna soovivate tööealiste inimeste hulk on võrreldes varasemaga suurene-
nud. Kui 2006. aastal oli Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal hinnanguliselt 3,9% tööea-
lisest rahvastikust (umbes 35 900 inimest), siis 2010. aastal ulatus see juba 8,5%-ni (umbes 76 400 
inimest). Tööturu arenguid jälgides ei olnud see tulemus üllatav, sest 2010. aasta I kvartalis saavutas 
töötute arv rekordtaseme, mistõttu oli mõistetav, et inimeste huvi ning soov välismaal töötamise vastu 
oli majanduskriisi perioodil erakordselt suur. 2013. aastaks on olukord tööturul teatavasti paranenud 
ning käesoleva uuringu tulemustest selgubki, et 2013. aastal väljarändepotentsiaal võrreldes 2010. 
aastaga kahanes 5,9%-ni, mis tähendab, et 51 600 tööealist inimest Eestis on teinud ettevalmistusi 
ning neil on kindel soov välismaal töötada.
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Mure tööjõu vähenemise pärast on Eestis 
tõusnud huviorbiiti kahel põhjusel. Esiteks 
on Eestis nagu ka paljudes teistes Euroopa 
riikides vananev rahvastik, mille tõttu lah-
kub tööturult igal aastal rohkem töökäsi, kui 
asemele tuleb. Teiseks mõjutab Eestis töötu-
rul hõivatud inimeste arvu väljaränne ja vä-
lismaal töötamine. Kui tööjõu vähenemisega 
kaasnevat tööjõupuudust ei tunnetata praegu 
veel teravalt, siis varem või hiljem tõuseb see 
probleem oluliselt tugevamalt päevakorda.

Liitumine Euroopa Liiduga on avanud Ees-
ti elanikele välisriikide tööturud, mille tu-
lemusel on inimestel olnud võimalus asuda 
tööle väljaspool Eestit. See on endaga kaasa 
toonud välismaal töötavate inimeste arvu 
kasvu. Välismaal elavate ja töötavate ini-
meste arvu määramiseks kasutatakse Eestis 
peamiselt kahte andmeallikat: Eesti Statisti-
kaameti poolt kogutavat rändestatistikat ja 
Eesti tööjõu-uuringut. Statistikaameti poolt 
kogutav rändestatistika põhineb inimeste 
vabatahtlikul elukoha registreerimisel rah-
vastikuregistris, mida on täiendatud Mak-
su- ja Tolliameti andmete ja Soomes elukoha 
registreerinud Eesti kodanike andmetega. 
Samas tuleb meeles pidada, et kõik välismaa-
le elama läinud Eesti kodanikud ei teavita 
rahvastikuregistrile oma uut elukohta, mis-
tõttu võib tegelikult välismaal elavate Eesti 
elanike arv olla suurem. Samuti ei saa, tugi-
nedes väljarändestatistikale, anda ülevaadet 
töörändest, sest väljarändamise põhjused 
võivad olla ka muud peale välismaale tööle 
minemise. 

Eesti tööjõu-uuringu andmed kajastavad 
välismaal töötavaid, kuid Eestis alaliselt re-
sideeruvaid inimesi, kuid ka see uuring ala-
hindab rändajate koguarvu, sest uuringusse 

on kaasatud vaid ajutiselt Eestist eemalviibi-
vad isikud1.  Seetõttu, tuginedes Eesti tööjõu-
uuringule, on võimalik kirjeldada välismaal 
töötavate inimeste, mitte väljarännanute 
suurusjärku. Siin tuleb samuti arvestada, et 
tegelik välismaal töötavate inimeste arv võib 
olla suurem, kui uuringus kajastatud, sest 
küsitluse valimis ei pruugi olla esindusli hulk 
välismaal töötavaid inimesi. 

Selleks, et eespool nimetatud statistilisi and-
meid täiendada ja tööjõuturul toimuvat pa-
remini jälgida, on oluline koguda lisateavet 
välismaal töötada plaanivate inimeste kogu-
arvust, sotsiaaldemograafilistest näitajatest, 
tööalasest taustast ja välismaale tööle mine-
mist soodustavatest ja takistavatest teguritest. 
Täitmaks püstitatud eesmärki tellis Sotsiaal-
ministeerium juba viiendat korda väljarän-
depotentsiaali uuringu. Seda on varem Sot-
siaalministeeriumi poolt tellitud aastatel 2000, 
2003, 2006 ja 2010. Kuna varasemate (2000, 
2003) uuringute metoodika ei ole üks ühele 
sama, siis kasutatakse käesolevas poliitikaana-
lüüsis 2006. ja 2010. aasta uuringu tulemusi. 
Joonistel kasutatavate andmete allikaks on 
2006. aastal OÜ Faktum & Ariko poolt läbi 
viidud küsitlusuuring2 ja 2010. aasta andmed 
pärinevad OÜ Eesti Uuringukeskuse ja AS 
Norstati poolt läbiviidud küsitluse tulemustel3.

Rändekavatsuse uuringud võimaldavad üsna 
täpselt hinnata tegelikult välismaale tööle 
minna soovivate inimeste arvu. 2010. aasta 
väljarändepotentsiaali uuringust selgus, et 
Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotent-
siaal on hinnanguliselt 8,5% ehk umbes 76 
400 tööealist inimest olid teinud etteval-
mistusi ning neil oli kindel soov välismaale 
tööle minna. 2013. aasta väljarändepotent-
siaali uuringust selgub aga, et viimase viie 

Sissejuhatus

1 Eesti tööjõu-uuringu üldkogumi moodustavad Eestis alaliselt (üle ühe aasta) elavad tööealised isikud ning ajutiselt   
  äraolevateks loetakse need, kes elavad Eesti riigis, kuid kavatsevad viibida välismaal alla aasta. Seega saab väljarännet       
  analüüsida varasema välismaal töötamise kogemuse ja praegu välisriigis töötamise põhjal. Tööjõu-uuring käsitleb 
  Eesti residenti hõivatuna, sõltumata sellest, kas tema töökoht asub Eesti territooriumil või sellest väljaspool.
2 2006. aasta küsitluse tulemustega on võimalik tutvuda Kaili Järve poolt koostatud Sotsiaalministeeriumi 
  poliitikaanalüüsis “Eesti tööealise elanikkonna väljarände eelistused”.
3 2010. aasta küsitluse tulemustest on ülevaate teinud Brit Veidemann Sotsiaalministeeriumi poliitikanalüüsis “Eesti 
  tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010”.
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aasta jooksul on välismaal töötanud 8,5% 
Eesti tööealisest elanikkonnast ehk 2013. 
aasta uuringu tulemused annavad sama tu-
lemuse, mis 2010. aastal prognoositud. 2013. 
aasta Eurobarameetri uuringu (European 
Commission, 2013) kohaselt on välismaal 
töötamise kogemusega inimesi mõnevõrra 
rohkemgi. Uuringu tulemustest selgub, et 
2013. aastal oli Eestis üle 15-aastaste seas 
15% inimesi, kellel olid välisriigis töötami-
se kogemused või töötasid hetkel välismaal. 
Euroopa Liidus keskmiselt oli 2013. aastal 
välismaal töötamise kogemusega ja hetkel 
välismaal töötavaid inimesi kokku 9% ehk 
Eesti elanikud on oluliselt agaramad välis-
maal töötama kui keskmine Euroopa Liidu 
kodanik. Samuti on Viira (2010) välja too-
nud, et Eesti on üks olulisemaid pendeltöö-
tajate päritoluriike Euroopas – Eestis on 15,8 
pendeltöötajat tuhande elaniku kohta. Sel-
leks, et välja selgitada, kas Eesti tööealised 
elanikud kavatsevad jätkata sama aktiivset 
välismaal töötamist nagu viimastel aastatel, 
ongi oluline välja selgitada, milline on väl-
jarändepotentsiaal 2013. aastal ehk kui palju 

on neid inimesi, kes soovivad tulevikus välis-
maale tööle minna. 

Järgnev poliitikaanalüüs on jaotatud viieks 
osaks. Esmalt antakse ülevaade Eesti tööeali-
se rahvastiku senistest väljarände trendidest 
ja välismaal töötamise praktikast, tuginedes 
nii olemasolevale rändestatistikale kui Eesti 
tööjõu-uuringule. Teises peatükis analüü-
sitakse 2013. aasta  väljarändepotentsiaali 
uuringu peamisi tulemusi, sealhulgas kirjel-
datakse, kui suur oli tööealise elanikkonna 
väljarändepotentsiaal 2013. aastal ja millis-
tesse sihtriikidesse eelistavad Eesti elanikud 
tööle minna ning kui kauaks nad plaanivad 
sinna jääda. Kolmandas peatükis iseloomus-
tatakse välismaal töötamise kavatsusega töö-
ealisi elanikke, sealhulgas antakse ülevaade 
nende soolisest ja vanuselisest jaotusest, ha-
riduslikust taustast ja oskuste tasemest. Nel-
jandas peatükis kirjeldatakse välismaal töö-
tada soovivate inimeste tööalast tausta ning 
viiendas peatükis antakse ülevaade välismaal 
töötamist soodustavatest ja takistavatest 
põhjustest. 

1. Ülevaade rahvastiku väljarändest ja välismaal töötamisest

Eesti elanike piiriülest töötamist ja väljarän-
net on viimase kümne aasta jooksul oluliselt 
mõjutanud kaks sündmust – Euroopa Lii-
duga ühinemine 2004. aastal ja 2008. aastal 
alguse saanud ülemaailmne majanduskriis. 
Euroopa Liiduga ühinemise tulemusena on 
nüüdseks avanud oma tööturud kõik Euroo-
pa Liidu riigid, mis on võimaldanud Eesti 
elanikel piiranguteta välismaale tööle minna. 
Samuti mõjutas majanduskriis Eesti elanike 
olukorda tööturul – kahe aastaga (2008 I kv 
kuni 2010 I kv) langes tööturul hõivatute arv 
ligikaudu 108 00 inimese võrra ning töötu-
te arv kasvas omakorda 106 000 töötu võrra. 
Majanduskriisi tulemusena vähenesid Eestis 
palgad ja kasvas tööpuudus ning  Eesti elani-
ke väljavaated leida Eesti tööturul soovitud 
ja oskustele vastavat tööd kahanesid oluliselt. 
Paratamatult olid töötajad  sunnitud otsima 
töökohta kodukohast kaugemalt, mistõttu 
võis mõningatel juhtudel pealinna kolimi-

sega võrdväärseks lahenduseks olla hoopis-
ki Soome või Skandinaaviasse tööle minek. 
Majanduskriisist tulenevalt võib põhjendada 
ka joonisel 1 nähtuvat väljarännanud ja vä-
lismaal töötavate inimeste arvu kasvu aasta-
tel 2009-2012. 

Oluliselt suurenes väljarännanud ja välismaal 
töötavate inimeste hulk just 2012. aastal. Kui 
Eesti tööjõu-uuringu kohaselt töötas 2011. 
aastal välismaal aastas keskmiselt 21 200 
inimest ehk 3,5% kõigist 15-74-aastatest hõi-
vatud inimestest, siis 2012. aastal välismaal 
töötavate inimeste arv kasvas 17%, mille 
tulemusena töötas Eestist väljaspool 24 800 
inimest ehk 4,0% kogu hõivatud tööealisest 
rahvastikust. 2013. aastal välismaal töötami-
ne mõnevõrra vähenes ehk välismaal töötas 
22 900 inimest, mis on 3,7% kõigist tööturul 
hõivatud inimestest. 
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Sarnaselt välismaal töötamisega kasvas 2012. 
aastal oluliselt ehk 76% välismaale emig-
reerunud inimeste hulk. Samas on Statisti-
kaamet (2014) kommenteerinud, et 2012. 
aasta rändajate numbrid on ülehinnatud, 
kuna 2012. aastal läksid väljarändajatena kir-
ja ka need inimesed,  kes tegelikult olid juba 
varem Eestist lahkunud. Kuid paralleelselt 
väljarändega on viimastel aastatel sagenenud 
ka tagasiränne. Nii näiteks on Eestisse taga-
siränne praegu suurem kui Eestist väljaränne 
kümmekond aastat tagasi. 2012. aastal olid 
sisserännanutest 70% Eesti kodanikud ehk 
Eestisse tulevad tagasi Eestis sündinud ini-
mesed ja nende välismaal sündinud lapsed. 
Statistikaameti (2013) andmetel on viimastel 
aastatel pöördunud Eestisse tagasi 30-40% 
väljarännanud Eesti kodanikest. 

Nii suurenenud väljarände kui suurenenud 
sisserände tulemusena on rändesaldo ol-
nud viimastel aastatel suhteliselt stabiilne 
ehk paari-kolme tuhande võrra negatiivne4, 
st Eestist välja on rännanud rohkem inime-
si, kui siia sisse tulnud. Eurostati pikaajaline 
rahvastikuprognoos eeldab, et negatiivne 
rändesaldo jääb Eestis püsima kuni 2030. 
aastani ning saavutab oma tipptaseme 2020. 
aastal, mil väljarännanute ja sisserännanu-
te vahe  on keskmiselt 1000 inimest aastas. 
Samas oli Eesti rändesaldo juba aastatel 

2010-2011 üle 2500 inimese.  Leetma ja Võrk 
(2013: 154) on välja toonud, et rändesaldot 
on rahvastikuprognoosides pigem alahinna-
tud, mistõttu võimendab väljaränne veelgi 
Eesti ettevõtjate kesiseid hinnanguid kva-
lifitseeritud tööjõu kättesaadavuse kohta ja 
suurendab vajadust olemasoleva tööjõupo-
tentsiaali paremaks kasutamiseks või siis 
hoopiski sisserände suurendamiseks. 

Kui aga vaadelda Eestist väljarännanuid ja 
välismaal töötavaid inimesi peamiste sot-
siaaldemograafiliste tunnuste alusel, siis 
eristub huvitav trend. Väljarändajate seas on 
rohkem naisi kui mehi, samas võib tähelda-
da, et välismaal töötavate, kuid Eestis resi-
deeruvate inimeste seas on mehi jälle oluli-
selt rohkem. Nii moodustasid naised 2012. 
aastal Eestist väljarännanutest 54% (5800 
inimest) ning mehed 46% (5100 inimest), 
kuid 2012. aastal välismaal töötanute seas oli 
vaid 13% naisi (3300 inimest) ja 86% mehi 
(21 400 inimest). 

Puuri ja teiste autorite arvates (2013) soo-
dustab 2000. aastate suurt väljarännet peale 
Euroopa Liiduga liitumise ja Eesti madalama 
elatustaseme ka see, et 2000. aastatel jõudsid 
peamisse rändeikka suurearvulised 1980. 
aastate põlvkonnad. Seetõttu pole imestada, 
et nii Eestis kui ka mujal Ida-Euroopas, kus 

Joonis 1. Välismaal hõivatud Eesti elanikud ja väljarännanud ning 
sisserännanud inimesed, 2004-2013

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, rändestatistika
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4 Statistikaamet (2014) on kommenteerinud, et 2012. aasta negatiivne rändesaldo on tegelikult joonisel esitatust oluliselt 
  väiksem ehk jääb 3700 inimeseni.
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sündimus 80-ndatel, võrreldes praegusega, 
oli oluliselt kõrgem, on parimas tööeas ini-
meste suurest arvust tingituna rahvastiku 
väljarändepotentsiaal kõrge. Nii moodusta-
sid 2012. aastal väljarännanutest 31% inime-
sed vanuses 25-34 ning välismaal töötavatest 
inimestest 40% olid 2012. aastal vanuses 25-
34 eluaastat.  

Peamiseks väljarände ja välismaal töötami-
se sihtriigiks on alates 2000. aastatest olnud 
Soome - iga teine väljarändaja sel kümnen-
dil on lahkunud Soome. Nii moodustasid 
Soome elama asunud inimesed 2012. aastal 
kõigist väljarännanutest 59% (6400 inimest 
10 900-st) ning Soomes töötavad inimesed 
2012. aastal 65% (16 200 inimest 24 800-st) 
kõigist välismaal töötavatest, kuid Eestis re-
sideeruvatest inimestest. Soomest on lühike-
se ajaga saanud suurima Eesti kogukonnaga 
riik maailmas. 

Samas ei tohiks üha populaarsemaks muu-
tuvat välismaal töötamist pidada ainult Ees-
tile iseäralikuks rahvastikuprotsessiks. Eesti 
rahvastikuteadlased Puur ja teised (2013) 
nõustuvad nende autoritega, kes väidavad, et 
rahvastiku areng on jõudnud uude rände aja-
järku (Castles, Miller 2008), kus on levimas 
uus mobiilsuse paradigma (Scheller, Urry 
2006) ning Eesti asub nende uute suundu-
muste eesotsas. See tähendab, et üha enam 
lõimuvas Euroopas on välismaal töötamine 
või õppimine saanud tavapäraseks, mille tu-
lemusena ületab kaasaegse inimese elu tihti-
peale riikide piire niisamuti, nagu see kunagi 
hakkas ületama sünnipaiga ja kogukonna 
piire (Puur jt 2013). 

2. Tööealise rahvastiku kavatsused töötada välismaal

Kuigi tööealiste elanike võimalused Eestis 
tööd leida on võrreldes 2010. aasta majan-
duskriisi aegse perioodiga oluliselt para-
nenud, võib tulenevalt eelnevas peatükis 
kirjeldatud 80ndatel sündinud suurte põlv-
kondade jõudmisest parimasse rändeikka 
uskuda, et Eesti elanike väljarändepotent-
siaal püsib järgnevatel aastatel endiselt kõrgel 
tasemel. Kuna 1990ndatel sündimus oluliselt 
langes, võib eeldada, et koos nende põlvkon-
dade rändeikka jõudmisega väheneb ka rah-
vastiku väljarändepotentsiaal. Samas tuleb 
tõdeda, et senikaua, kuni töötasud Eestis jää-
vad Euroopale alla, püsib töötajate motivat-
sioon välismaale tööle minna endiselt kõrge. 
Eestist välismaale tööleminejate suurt arvu 
ja väljarändepotentsiaali kõrgel püsimist so-
bib kirjeldada neoklassikalise makroteooria 
raamistikus. Krusell (2013) on kokku võt-
nud neoklassikalise makroteooria olemuse, 
mille kohaselt on just tööjõuturu olukord, 
nagu majanduslik heaolu, töötus ja palgad 

peamised rännet põhjustavad mehhanismid, 
mida on võimalik reguleerida vaid valitsuse 
sekkumisega. Russell usub (1995), et tööjõu-
liikumise põhjustajaks on riikidevahelised 
palgaerinevused, mis tulenevad tööjõu pak-
kumise ja nõudluse erinevusest. 

2.1. Soov töötada välismaal

Eesti tööealise elanikkonna väljarändepo-
tentsiaal aastal 2010, võrreldes 2006. aastaga 
kasvas oluliselt. Kui 2006. aastal oli väljarän-
depotentsiaaliks 3,9%, siis 2010. aastal tõusis 
see tulenevalt keerulistest oludest tööturul 
8,5%-ni. Väljarändepotentsiaal aastal 2013 
on aga võrreldes 2010. aastaga langenud. Kui 
2010. aasta uuringust selgus, et Eesti tööeali-
se (vanuses 15-64) rahvastiku väljarändepo-
tentsiaal on hinnanguliselt 8,5% ehk umbes 
76 4005 tööealist inimest on teinud etteval-
mistusi ja neil on kindel  soov välismaale 

5 2006. ja 2010. aasta väljarändepotentsiaali absoluutnumbrid on võrreldes varem avaldatud andmetega mõnevõrra 
  muutunud, kuna Statistikaamet korrigeeris kahe rahvaloenduse ja registrite andmete põhjal tagasiulatuvalt rahvaarvu   
  aastatel 2000-2013, mille tulemusel muutus ka tööealiste inimeste arv. 

Väljarände-
potentsiaal 
aastal 2013 
on võrreldes 
2010. aastaga 
langenud.
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tööle minna, siis käesoleva uuringu järgi on 
väljarändepotentsiaal 2013. aastal 5,9%. See 
tähendab, et 51 600  tööealist inimest Eestis 
on teinud ettevalmistusi ning neil on kindel 
soov välismaal töötada. 

Kui aga vaadelda tööealise rahvastiku üldi-
si kavatsusi välismaal töötada, siis näeme 
jooniselt 2, et 2013. aastal on need võrreldes 
2010. aastaga jäänud võrdlemisi samale tase-
mele. Kui 2010. aastal 36% Eesti tööealisest 
rahvastikust plaanis kindlasti  või oli mõel-
nud välismaale tööle minemise peale, siis 
2013. aastal oli taolisi inimesi 34%, samas 
2006. aastal oli välismaal töötamise kavat-
susega inimesi oluliselt vähem – 27%. 2013. 
aasta tulemustest selgub, et võrreldes 2010. 
aastaga on mõnevõrra vähenenud nende ini-
meste hulk, kellel on kindel plaan välismaale 
tööle minna. 

Sarnase tulemuseni jõudis ka 2013. aasta Eu-
robarameetri uuring (European Commission 
2013), mille kohaselt kaalus välismaale tööle-
minekut 36% Eesti inimestest. Kuigi eestlaste 
soov välismaal töötada on Euroopa võrdlu-
ses võrdlemisi kõrge, siis on  Eurobarameetri 
uuringu (European Commission 2013) ko-
haselt välismaal töötamise kavatsusega ini-
mesi Eestist rohkem Rootsis (54% rahvasti-
kust sooviks välismaal töötada), Horvaatias 
(43%) ja Sloveenias (39%).

Käsikäes tööealise rahvastiku väljarändepo-
tentsiaali vähenemisega on kahanenud ka 

nende välismaale tööle minna soovijate hulk, 
kes välismaale tööle minemiseks on teinud 
ettevalmistusi. Kui 2006. aastal väitis 49% vä-
lismaale tööle minna soovijatest, et nad on tei-
nud välismaale tööle minekuks ettevalmistusi 
ning 2010. aastaks kasvas taoliste inimeste 
osakaal 56%-ni, siis 2013. aastal oli vaid 43% 
välismaale tööle minna soovijatest teinud et-
tevalmistusi välismaale tööle minemiseks.  
Kui aga analüüsida tulemusi detailsemalt, 
siis selgub, et ettevalmistusi teinud inimes-
te seas on neid, kes on teinud konkreetseid 
ettevalmistusi (kandideerinud tööle, õppi-
nud keelt, uurinud majutusvõimaluste koh-
ta jne) 2013. aastal, võrreldes 2010. aastaga, 
enam. 2013. aastal 44% kõigist ettevalmistu-
si teinud inimestest oli teinud konkreetseid 
ettevalmistusi, samal ajal kui 2010. aastal oli 
taolisi inimesi 35%. Seega võib järeldada, et 
kuigi välismaal töötamise sooviga inimeste 
seas on neid, kes on välismaal töötamiseks 
ettevalmistusi teinud 2013. aastal vähem kui 
2010. aastal, siis on ettevalmistusi teinud ini-
mesed oma tegevuses konkreetsemad.

2.2. Välismaale tööleasumise 
kindlus ja teadlikkus

Tulenevalt neoklassikalisest makroteooriast, 
võib üheks põhjuseks, miks inimesed soovi-
vad välismaale tööle minna, olla tööpuudus. 
Kui 2010. aastal mõjutas sobiliku töö puudus 
oluliselt Eesti tööealise rahvastiku soovi välis-
maal tööd leida, siis kolme aasta jooksul on 

Joonis 2. Välismaale tööle minna soovivad Eesti elanikud ja 
väljarändepotentsiaal, 2006, 2010, 2013 

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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Joonis 3. Kas teil õnnestuks kindlasti leida oma kvalifikatsioonile 
vastav (uus) töökoht? 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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olukord tööturul paranenud ning koos selle-
ga kasvanud ka Eesti elanike optimism Eestis 
tööd leida (vt joonis 3). Kui 2010. aastal ar-
vas 15% välismaale tööle minna soovijatest, 
et neil õnnestuks kindlasti leida Eestis oma 
kvalifikatsioonile vastav töö, siis 2013. aastaks 
oli selliste inimeste osakaal tõusnud 43%-ni. 
Samas, koos selle arvamusega on tõusnud ka 
nende välismaale minna soovijate hulk, kes 
usuvad, et neil õnnestuks oma kvalifikatsioo-
nile vastav töökoht leida nii mõnes Euroopa 
kui ka Euroopa välises riigis. Seega võib järel-
dada, et Eesti elanikud on välismaal töö leid-
mise osas enesekindlamad kui kunagi varem. 

Kui üldiselt arvasid välismaale minna soovi-
jad 2013. aastal, et nende Eestist tööleidmise 
šansid on paremad kui 2010. aastal, siis mõ-
nevõrra vähem kasvas nende Eesti elanike 
osakaal, kes uskusid, et leiaksid oma kva-
lifikatsioonile vastava töökoha praegusest 

elu- või tööpiirkonnast. Kui 2010. aastal ar-
vas 12% välismaale tööle minna soovijatest ja 
11% Eestisse jääda soovijatest,  et nad leiaksid 
oma kvalifikatsioonile vastava töö praegusest 
elu- või tööpiirkonnast, siis 2013. aastal oli 
selliseid inimesi vastavalt 26% ja 21%. Samas 
nähtub jooniselt 3, et 2006. aastal olid inime-
sed oma elu- või tööpiirkonnas töö leidmi-
se osas optimistlikumad kui aastatel 2010 ja 
2013. Viimase uuringu tulemustest selgub, et 
Tallinnas elavad välismaale minna soovijad 
arvavad oluliselt enam (36% oli selles kindlalt 
veendunud), võrreldes maapiirkonnas elava-
te inimestega (16%), et neil õnnestuks oma 
elu- ja tööpiirkonnas leida kvalifikatsioonile 
vastav töökoht.  Samuti on välismaale minna 
soovivad eestlased enam veendunud (28%) 
kui mitte-eestlased (20%), et neil õnnestuks 
oma praegusest elu- või tööpiirkonnast leida 
kvalifikatsioonile vastav töökoht. 

Paralleelselt kindluse tõusuga leida välismaal 
kvalifikatsioonile vastavat tööd on tõusnud 
ka Eesti elanike teadlikkus välismaal tööta-
mise võimalustest. Kui 2010. aastal uskus 
47% nendest, kellel oli kindel plaan, või kes 
olid mõelnud välismaale tööle minemise 
peale, et nad on väga hästi või pigem hästi 
informeeritud võimalustest saada tööd välis-
riigis, siis 2013. aastal leidis 57% välismaale 
minna soovijatest, et nad on väga hästi või 
pigem hästi informeeritud.  2013. aastal us-
kus 33% kõigist välismaal töötamise sooviga 
inimestest, et nad ei tunne puudust mingi-
sugusest infost seoses välismaal töötamise 

võimalustega, samas kui 2010. aastal oli tao-
lisi inimesi 21%. Kui 2010. aastal tunti enim 
puudust teabest palga ja vabade töökohtade 
kohta (24%), siis 2013. aastal leidsid välis-
maale tööle minna soovijad, et kõige enam 
puudub neil informatsioon seoses dokumen-
tide ja asjaajamise korraga (19%). 

Eestlased on võrreldes mitte-eestlastega olu-
liselt enam teadlikud välismaal töötamise 
võimalustest. Kui 2013. aastal uskus 65% vä-
lismaale tööle minna soovivatest eestlastest, 
et nad on väga hästi või pigem hästi kursis 
välismaal töötamise võimalustega, siis mitte-
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Joonis 4. Kui pikaks ajaks Teil on kavas välismaale tööle minna? 
2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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6 ISCED-haridustasemed: esimene tase – algharidus, põhiharidus, kutseharidus põhihariduseta noortele; 
  teine tase – keskharidus, kutseharidus põhihariduse baasil, kutsekeskharidus keskhariduse baasil; 
  kolmas tase – keskeriharidus keskhariduse baasil, akadeemiline kõrgharidus, rakenduslik kõrgharidus, doktor.

eestlaste seas oli taolisi inimesi vaid 39%. Kui 
40% eestlastest leidis, et nad ei tunne välis-
maale tööle minemise osas puudust mingi-
sugusest informatsioonist, siis mitte-eestlas-
test välismaale tööle minna soovijatest arvas 
nii 19%. Mitte-eestlased (16%) tunnevad 
võrreldes eestlastega (4%) palju enam, et neil 
on puudu informatsioonist töötingimuste ja 
töö olemuse kohta. 

2.3. Välismaal töötamise 
soovitav kestus ja sihtriigid

Välismaal töötamine on ajutise iseloomuga 
ehk välismaal töötavaid, kuid Eestis residee-
ruvaid inimesi ei tohiks pidada riigist alali-
selt väljarännanuteks. Samas võib välismaal 
töötamine soodustada migreerumisotsuste 
tegemist ehk välisriigis töötav inimene võib 
otsustada sinna ka alatiseks elama jääda. See-
tõttu on oluline jälgida, kui pikaks ajaks ka-
vatsevad välismaal töötamise sooviga inime-
sed välismaale tööle minna. 

Jooniselt 4 nähtub, et välismaale tööle min-
na soovijate seas on vähenenud ajutiselt vä-
lismaale minna soovijate osakaal. Kui 2006. 
aastal arvas 43% välismaale tööle minna 
soovijatest, et nad tahaksid välismaal töö-
tada kuni aasta, siis 2010. aastal oli selliseid 
inimesi juba 36% ning 2013. aastal arvas vaid 
26%, et nad sooviksid välismaal töötada kuni 
aasta.  Seetõttu on viimaste aastate jooksul 

oluliselt suurenenud just nende inimeste arv, 
kes sooviksid välismaal töötada kauem kui 
aasta või sooviksid välismaale tööle minnes 
jääda sinna alatiseks. Kui soov töötada välis-
maal kauem kui aasta tõusis 2010. aastal võr-
reldes 2006. aastaga 6 protsendipunkti ning 
2013. aastal võrreldes 2010. aastaga omakor-
da 4 protsendipunkti, siis soov minna välis-
maale tööle alatiseks on kasvanud veel kiire-
mini. Nii leidis 2013. aastal 23% välismaale 
tööle minna soovijatest, et nad sooviksid vä-
lismaale minna alatiseks. 

Murettekitavaks võib pidada seda, et välis-
maale alatiseks tööle minna soovijate osakaal 
on suurem just nende Eesti elanike seas, kes 
väidavad, et neil on kindel plaan Eestist väl-
japoole tööle minna. Nii arvas 37% kindla 
plaaniga välismaale tööle minejatest, et nad 
jäävad sinna alatiseks, kuid nendest, kes olid 
välismaal töötamise peale mõelnud, kuid pol-
nud veel kindlat plaani teinud, leidis 19%, et 
nad jääksid sinna alatiseks. Välismaale alati-
seks tööle minemise soov on suurem parimas 
tööeas inimeste (25-44) ja kõige vanemas 
(45-64) vanusegrupis inimeste hulgas, samal 
ajal kui noorte (15-24) välismaal töötamise 
plaanid on ajutisema iseloomuga. Soov välis-
maale alatiseks tööle minna on seda suurem, 
mida kõrgem on välismaale tööle minna soo-
vijate haridustase. Nii arvas 2013. aastal 30% 
kolmanda haridustasemega6 välismaale tööle 
minna soovivatest inimestest, et nad tahaksid 
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Joonis 5. Välismaale tööle minna soovijate eelistatumad sihtriigid, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuring aastal 2013, autori arvutused

Soome
49%

Suurbritannia ja
Iirimaa

7%

USA
5%

Venemaa
4%

Muu
9%

Austraalia
2% Norra

11%

Rootsi
8%

Saksamaa
5%

sinna minna alatiseks, kuid esimese haridus-
tasemega välismaale tööle minna soovijate 
seas oli selliseid inimesi 11%. 

Nii nagu välismaal töötavate inimeste seas 
on ka välismaale tööle minna soovijate seas 
kõige populaarsemaks sihtriigiks Soome. 
Tuginedes Eesti tööjõu-uuringu andmetele, 
teame, et 2013. aastal töötas kõigist välismaal 
töötajatest 68% Soomes, siis jooniselt 5 näe-
me, et 2013. aastal soovib 49% vastanutest 
samuti minna tööle Soome. Võrreldes 2010. 
aastaga on nende inimeste osakaal suurene-
nud 6 protsendipunkti.  Potentsiaalse siht-
riigina on Soome populaarsem just madala-
ma haridusega inimeste seas – 59% esimese 
haridustasemega välismaale tööle minna 
soovijatest läheks Soome, kuid kolmanda 
haridustasemega välismaale minna soovi-
jate seas oleks selliseid inimesi 39%. Soome 
tööle minna soovijad väidavad, et eelistavad 
seda sihtriiki hea asukoha, kõrgemate palka-
de, tuttava keele ja sellepärast, et seal on ees 
ootamas juba palju sõpru ja tuttavaid.

Soomele järgnevad teised Skandinaavia riigid: 
Norrasse soovib minna 11% (2010. a samuti 
11%) välismaale tööle minna soovijatest ning 
Rootsi 8% (2010. a 7%). Võrreldes 2010. aasta-
ga on kõige enam vähenenud Suurbritannia ja 
Iirimaa kui potentsiaalse sihtriigi populaarsus. 
Kui 2010. aastal arvas 12% välismaale tööle 
minna soovijatest, et nende eelistatud sihtrii-
giks oleks Suurbritannia ja Iirimaa, siis 2013. 
aastal oli selliseid inimesi 7%. 

2.4. Ootused välismaal oleva 
töö suhtes 

Kuigi tööealise rahvastiku väljarändepotent-
siaal 2013. aastal langes, ei muutunud Ees-
ti elanikud võrreldes varasemaga välismaal 
töötamise osas valivamaks. Kui majandus-
kriisi ajal Eesti elanike väljavaated tööturul 
halvenesid ning ootused välismaal töötami-
se suhtes alanesid, siis aastaks 2013 on oo-
tused välismaal töötamise osas jäänud  ma-
janduskriisiaegsele tasemele. Nii on endiselt 
ligikaudu  üks kolmandik (2013. aastal 30% 
ja 2010. aasta 29%) välismaale tööle minna 
soovijatest nõus välismaal tegema madalama 
kvalifikatsiooniga tööd kui praegusel või vii-
masel töökohal. Samuti on endiselt iga viies 
välismaale tööle minna soovija nõus tegema 
ükskõik mis tööd (2010. aastal 21% ja 2013. 
aastal 22%), samal ajal, kui taolisi inimesi 
oli 2006. aastal välismaale tööle minna soo-
vijate seas vähem (16%).  Ootuspäraselt on 
madalama haridustasemega välismaale tööle 
minna soovijate seas rohkem neid, kes olek-
sid seal nõus tegema ükskõik mis tööd. Kui 
esimese haridustasemega välismaale minna 
soovijate seas oli taolisi inimesi 32%, siis kol-
manda haridustasemega inimeste seas 13%. 

Samas pole välismaale tööle minna soovi-
jate eelistatud tegevusalad enam nii konk-
reetsetele valdkondadele suunatud kui va-
rem. 2010. aastal uskus 39% välismaale tööle 
minna soovijatest, et nad leiaksid endale 
töö ehituse valdkonnas, kuid 2013. aastaks 
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Joonis 6. Kui suur peaks olema välismaal töötades teie töötasu, 
võrreldes sellega, mida sama töö eest saavad kohalikud elanikud? 
2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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on taoliste inimeste hulk kahenenud 23%-
ni. Niisamuti on vähenenud nende inimeste 
hulk, kes usuvad, et nad võiksid tööd saada 
majutuse ja toitlustuse valdkonnas (2010. 
aastal 28% välismaale tööle minna soovija-
test ja 2013. aastal 17%), põllumajanduse ja 
metsanduse tegevusvaldkonnas (2010. aas-
tal 21%, 2013. aastal 12%) ning veonduse ja 
laonduse alal (2010. aastal 15% ja 2013. aas-
tal 9%). Seega ei ole ehitus ja teised välismaal 
töötamise populaarsed valdkonnad inimeste 
eelistustes enam nii domineerivad kui varem. 

Kui majanduskriisiaegsel perioodil olid Eesti 
elanikud enim nõus välismaal töötades saa-
ma madalamat töötasu kui kohalikud tööta-
jad, siis jooniselt 6 nähtub, et kriisist taastu-
misega on tõusnud ka Eesti elanike ootused 
töötasu kohta. 2010. aastal väitis 54% välis-
maale tööle minna soovijatest, et sooviksid 
välismaal töötades saada vähemalt sama 
suurt töötasu kui kohalikud elanikud ning 
2013. aastaks on nende inimeste osakaal 
tõusnud 64%-ni.

Kõrgemad ootused välismaal töötamise eest 
saadava töötasu osas peegelduvad ka konk-
reetsetes töötasu soovides. Kui 2010. aastal 
väitsid Eesti elanikud, kellel oli kindel soov 
välismaale tööle minna või kes olid välis-
maal töötamise peale mõelnud, et oleksid 
nõus välismaale tööle minema, kui nende 
netotöötasu kuus oleks välismaal keskmi-
selt 1400 eurot (mediaan 1300 eurot), siis 
2013. aastal tahaksid välismaale tööle min-

na soovijad saada välismaal keskmiselt 1900 
euro suurust netotöötasu (mediaan 1500 
eurot). Seega on palgaootused 2013. aastal 
võrreldes 2010. aastaga kasvanud 36%. Kui 
vaadelda netotöötasu kasvu Eestis perioodil 
2010-2013, siis Statistikaameti andmetel oli 
keskmine netotöötasu 2010. aastal 637 eurot 
ning 2013. aasta II kvartaliks oli see tõus-
nud 22% ehk netotöötasuks oli 778 eurot. 
Väljarändepotentsiaali uuringu tulemustele 
tuginedes selgub aga, et Eesti elanike ootu-
sed töötasu osas on kasvanud kiiremini kui 
reaalne netotöötasu Eestis. Seetõttu on mõis-
tetav, et peamine põhjus, miks Eesti elanikud 
välismaale tööle soovivad minna, on kõrgem 
töötasu (väljarännet soodustavatest teguri-
test on täpsemalt juttu 5. peatükis).  

Välismaal töötamise eest saadava töötasu 
ootuste osas on mehed palju nõudlikumad 
kui naised, kusjuures meeste palgaootused 
on võrreldes 2010. aastaga kasvanud kiire-
mini kui naistel. Kui 2010. aastal soovisid 
mehed välismaal töötamise eest saada neto-
töötasuna kätte 1600 eurot (mediaan 1600 
eurot) ja naised 1100 eurot (mediaan 1000 
eurot), siis 2013. aastal soovisid mehed vä-
lismaal töötades saada kätte 44% enam ehk 
2300 eurot (mediaan 2000 eurot) ja naised 
27% rohkem ehk 1400 eurot (mediaan 1500 
eurot). Tähelepanuväärne siinjuures on, et 
naiste välismaal töötamise eest saadava töö-
tasu ootused on 2013. aastal madalamad, kui 
meestel 2010. aastal. Lisaks selgub, et naiste 
palgaootused on paremini kooskõlas reaalse 

2013. aastal 
tahaksid 

välismaale 
tööle minna 

soovijad saada 
välismaal 

keskmiselt 
1900 euro 

suurust 
netotöötasu.



11

Joonis 7. Viimane amet ja välismaale tööle minna soovijate soovitud 
keskmine netotöötasu välismaal, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuring aastal 2013, autori arvutused
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netotöötasu kasvuga Eestis perioodil 2010-
2013 ning meeste palgaootused on jällegi 
ligikaudu 2 korda kõrgemad kui reaalne ne-
totöötasu kasv.

Välismaal töötamise eest saadava töötasu 
ootused ei erine omandatud haridustaseme 
või rahvuste poolest, kuid noorte välismaal 
töötamise eest saadava töötasu ootused on 
madalamad kui teistel vanuserühmadel. Nii 
soovisid 2013. aastal 15-24-aastased välis-
maal töötamise eest saada kätte 1600 eurot 
kuus (mediaan 1200 eurot), samal ajal kui 
25-44-aastaste ootus töötasule oli 2000 eurot 
kuus (mediaan 1800 eurot) ja 45-64-aastastel 
1800 eurot kuus (mediaan 2000 eurot). Sa-
muti eristuvad välismaale tööle minna soo-

vijad töötasu ootuse poolest selles osas, kel-
lena nad Eestis töötavad või töötasid – mida 
kõrgemas ametirühmas välismaale tööle 
minna soovijad töötavad, seda suuremad on 
ka nende palgaootused. Jooniselt 7 nähtub, 
et seadusandjate või tippjuhtidena töötavad 
välismaale minna soovijad tahaksid saada 
välismaal töötamise eest kätte keskmiselt 
3400 eurot kuus, sama ajal kui teenindus- või 
müügitöötajate soovitud netotöötasu kuus 
oleks 1600 eurot. Teistest ametialadest eris-
tuvad mõnevõrra seadme- või masinaope-
raatorina või mootorsõidukijuhina töötavad 
inimesed, kelle palgaootused on kõrgemad 
kui tippspetsialistidel. 

3. Välismaal töötada soovijate sotsiaal-demograafiline 
profiil
Soov välismaale tööle minna võib rahvas-
tikurühmades erineda. Selleks, et omada 
paremat ülevaadet, millise profiiliga on vä-
lismaale tööle minna soovijad, on oluline 
selgitada välja nende soolised ja vanuselised 
iseärasused, rahvus ja leibkonnatüüp ning 
anda ülevaade välismaal töötada soovivate 
Eesti elanike haridus- ja oskustasemest. Sel-
lest kõigest täpsemalt järgnevas peatükis. 

3.1. Sugu

Tuginedes registreeritud rändestatistikale, 
selgub, et Eestist väljarännanute hulgas on 
mõnevõrra enam naisi, samas kui Eesti töö-
jõu-uuringu kohaselt on välismaal töötava-
test, kuid Eestis resideeruvatest inimestest 
suurem osa mehed. Seega võib järeldada, et 
meeste välismaal töötamine on pigem ajutise 
iseloomuga, kuid naised soovivad võrreldes 
meestega enam välismaale alaliselt elama mi-
nema.  
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Joonis 8. Välismaale tööle minna soovijad ja väljarändepotentsiaal soo 
järgi,  2006, 2010 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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Jooniselt 8 nähtub, et naiste ja meeste välja-
rändepotentsiaal enne majanduskriisi aastal 
2006 ei erinenud palju, kuid tõusis aastaks 
2010 meeste seas oluliselt enam kui naiste 
hulgas. Kuna majanduskriisi tulemusel tõm-
busid kokku need tegevusalad, kus töötasid 
valdavalt mehed (ehitus, töötlev tööstus), 
siis sobiva töö puudumise tõttu Eestis hak-
kasid mehed seda välismaalt otsima. Teiselt 
poolt ei mõjutanud majanduskriis naiste 

välismaal töötamise soove oluliselt, mille tu-
lemusel on naiste väljarändepotentsiaal aas-
tatel 2006-2013 kõikunud vähem kui meeste 
väljarändepotentsiaal. Kui meeste väljarän-
depotentsiaal ehk nende meeste hulk, kellel 
oli välismaal töötamiseks kindel soov ja olid 
selleks teinud ka ettevalmistusi, langes aastal 
2013 võrreldes 2010. aastaga 12,7%-lt 8,3%-
ni, siis naiste väljarändepotentsiaal kahanes 
oluliselt vähem –  4,5%-lt 3,7%-ni. 

Välismaale tööle minna soovijate hulgas on 
2013. aastal nii meeste kui naiste puhul tõus-
nud nende hulk, kes soovivad välismaale 
tööle minna pikemaks ajaks ehk kauemaks 
kui aasta. Võrreldes 2010. aastaga on 2013. 
aastal pikemaajaliselt välismaale tööle minna 
soovivate meeste hulk kõigi välismaale tööle 
minna soovivate meeste seas tõusnud 48%-
lt 62%-ni ning naiste hulgas 43%-lt 58%-ni. 
Välismaale tööle minna soovivate meeste 
seas on ootuspäraselt kõige populaarsemaks 
soovitud töövaldkonnaks ehitus (42%), mil-
lele järgnevad töötlev tööstus (18%), veon-
duse ja laonduse tegevusalad (16%).  Naised 
eelistaksid aga välismaale tööle minnes kõige 
enam töötada majutus- ja toitlustusvaldkon-
nas (29%), muudel teenindavatel tegevusala-
del (20%) ja tervisehoiu ja sotsiaalhoolekan-
de valdkonnas (15%). Sealjuures on meeste 
ootused välismaal asuva töö osas kõrgemad 
kui naistel ehk mehed sooviksid võrreldes 
naistega palju enam välismaal töötada vähe-
malt sama kvalifikatsiooni ja tasemega töö-
kohal kui Eestis. Nii väitis 52% välismaale 
tööle minna soovivatest meestest ning 37% 

naistest. Kuigi naiste ootused välismaal tee-
nitava töötasu osas on absoluutnumbrites 
väiksemad kui meestel, siis usub mõnevõrra 
enam naisi (69%) kui mehi (62%), et välis-
maal töötades peaks nende töötasu olema 
vähemalt sama suur, kui selle töö eest saavad 
kohalikud elanikud. 

Kui 2010. aastal eelistas mõnevõrra enam 
välismaale tööle minna soovivatest mees-
test (44%), võrreldes naistega (35%), töötada 
Soomes, siis 2013. aastal on võrdväärselt nii 
meeste (44%) kui ka naiste (44%) seas kõige 
populaarsemaks sihtriigiks Soome, millele 
järgnevad, olenemata soost, teised Skan-
dinaavia riigid. Küll on aga Suurbritannia 
töörände sihtriigina naiste seas (8%) popu-
laarsuselt teisel positsioonil olevana oluliselt 
eelistatum kui meeste hulgas (3%). Sihtrii-
kide valiku peamise põhjusena on meeste 
(57%) jaoks mõnevõrra olulisem kui naiste 
(46%) jaoks välisriigi kõrgem palgatase. 
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Joonis 9. Välismaale tööle minna soovijad ja väljarändepotentsiaal 
vanuse järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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* 2006. aasta küsitlusuuringu valim ei olnud nendes sihtgruppides piisavalt suur, et võimaldaks esitada väljarände-
 potentsiaali. 

3.2. Vanus

Nooremad inimesed on tööturul alati mo-
biilsemad kui teised vanuserühmad, mis-
tõttu pole ka imestada, et üha sagedamini 
eelistavad noored välismaal töötada. Eesti 
tööjõu-uuringu kohaselt töötas 2012. aastal 
välismaal keskmiselt 3400 noort (15-24-aas-
tast), mis on isegi mõnevõrra rohkem kui 
majanduskriisi perioodil (2010. aastal töötas 
välismaal 3100 noort).  Rändestatistikale tu-
ginedes saab välja tuua, et  2012. aastal emig-
reerus Eestist ligi 1800 15-24-aastast ehk üle 
poole rohkem noori kui kriisiaegsel perioo-
dil. Seega on välismaal elamine ja töötamine 
muutunud Eesti noorte seas üha populaar-
semaks, mistõttu pole ka üllatuseks, et vanu-
serühmas 15-24 on välismaale tööle minna 
soovijaid kõige enam. Kui võrreldes 2010. 
aastaga on väljarändepotentsiaal ehk nende 
inimeste hulk, kellel on kindel soov välis-
maale tööle minna ning kes on selleks teinud 
ka ettevalmistusi,  parimas tööeas inimeste 
ja kõige vanemas vanusegrupis paiknevate 
inimeste seas langenud, siis 15-24-aastaste 
seas on see jäänud samale tasemele või isegi 
mõnevõrra tõusnud. Küll aga on kasvanud 
nende noorte osakaal, kes on välismaale 
tööle minemiseks teinud konkreetseid et-

tevalmistusi, nagu näiteks kandideerinud 
tööle, õppinud keelt vms. Kui 2010. aastal 
oli konkreetseid ettevalmistusi teinud 19% 
15-24-aastastest välismaale tööle minna soo-
vijatest, siis 2013. aastal 24% noortest. 

2013. aastal on võrreldes 2010. aastaga välis-
maale tööle minna soovijate plaanid kõigis 
vanuserühmades palju pikaajalisemad kui 
varem. Mõnevõrra üllatavalt on pikaajalis-
te välismaale tööle minemise plaanidega 
just 45-64-aastased inimesed. Nimelt arvab 
70% (2010. aastal 47%) 45-64-aastastest vä-
lismaale tööle minna soovijatest, et nad ta-
haksid välismaale jääda kauemaks kui aasta, 
samal ajal kui  25-44-aasaste välismaale tööle 
minna soovijate seas on taolisi inimesi 60% 
(2010. aastal 49%) ning 15-24-aasaste hulgas 
55% (2010. aastal 42%).

Noored eelistaksid välismaal töötada just 
nendes valdkondades, kus on hooajalised 
töökohad. Nii eelistab iga neljas välismaale 
tööle minna sooviv noor  töötada majutus- 
või toitlustusvaldkonnas. Samuti on noorte 
seas populaarseteks tegevusvaldkondadeks 
ehitus (17%), muud teenindavad valdkonnad 
(15%) ja  põllumajandus (13%). 25-44-aasta-
sed eelistaksid kõige enam aga töötada ehi-
tusel (27%) ja töötleva tööstuse valdkonnas 
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Joonis 10. Välismaale tööle minna soovijad ja väljarändepotentsiaal 
rahvuse järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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(19%) ning 45-64-aastased samuti ehituse 
(20%) ja tervishoiu ja sotsiaalhoolekan-
de (13%) valdkonnas. Kui üle poole (52%) 
45-64-aastaseid välismaale tööle minna soo-
vijaid eelistaks töötada Soomes, siis noortest 
välismaale tööle minna soovijatest läheks 
Soome pea iga kolmas (33%) noor. Noorte 
seas on, võrreldes teiste vanuserühmadega, 
populaarseks töörände sihtriigiks hoopiski 
USA, kuhu soovib minna 11% kõigist välis-
maale tööle minna soovivatest noortest.

3.3. Rahvus

Mitte-eestlaste olukord Eesti tööturul on 
teatavasti keerulisem kui eestlastel, mis võib 
ühelt poolt küll soodustada nende välismaal 
töötamist, kuid teiselt poolt ei pruugi Eu-
roopa Liiduga liitumise tulemusel avanenud 
tööturg mõjuda mitte-eestlastele nii soodus-
tava väljarände tegurina kui eestlastele. Seda 
seetõttu, et mitte-eestlaste seas on enim neid, 
kellel puudub Eesti kodakondsus, mistõttu 
ei ole neil Euroopa Liidu piires samasugust 
liikumisvabadust kui eestlastel. Mitte-eestla-
sed moodustasid Eesti tööjõu-uuringu and-
metel aastatel 2010-2012 kõigist välismaal 
tööl käivatest inimestest ligikaudu 20-25%, 
kuid  kõigist Eestis hõivatud inimestest li-
gikaudu 30%. Samas on välismaal töötavaid 
eestlasi kogu eesti rahvusest tööjõu seas isegi 
rohkem kui välismaal töötavaid mitte-eestla-
si. Nii moodustasid välismaal töötavad eest-
lased 2012. aastal 3,9% kogu eesti rahvusest 

tööjõust ja välismaal töötavad mitte-eestla-
sed moodustasid 2,8% kogu mitte-eesti rah-
vusest tööjõust.

Jooniselt 10 nähtub, et mitte-eestlaste väl-
jarändepotentsiaal oli kõrgem kui eestlastel 
just vahetult pärast Euroopa Liiduga liitu-
mist ja enne majanduskriisi ehk 2006. aastal. 
Majanduskriisi ajal 2010. aastal väljarän-
depotentsiaal ehk nende inimeste hulk, kes 
olid kindla välismaal töötamise sooviga ning 
olid selleks teinud ka ettevalmistusi, suure-
nes oluliselt just eestlaste hulgas, samal ajal 
mitte-eestlaste seas oli tõus väiksem. Eesti 
tööjõu-uuringu tulemustele tuginedes võibki 
kinnitada, et just majanduskriisi ajal suure-
nes eestlaste välismaal töötamine, kuid välis-
maal hõivatud mitte-eestlaste hulka majan-
duskriis nii oluliselt ei mõjutanud. Kui 2008. 
aastal töötas Eesti tööjõu-uuringu andmetel 
välismaal 11 200 eestlast ja 4500 mitte-eest-
last, siis 2010. aastaks välismaal töötavate 
eestlaste arv tõusis 16 900-ni ja mitte-eest-
laste arv langes 4200-ni. 

Tulles aga väljarändepotentsiaali uuringu 
tulemuste juurde, siis nähtub jooniselt 10, 
et 2013. aastal oli eestlaste ja mitte-eestlaste 
hulgas sama palju neid inimesi, kes soovik-
sid välismaal töötada (vastavalt 34% ja 33%), 
kuid eestlaste väljarändepotentsiaal (6,4%) 
oli mõnevõrra suurem kui mitte-eestlastel 
(4,8%), mis tulenes sellest, et eestlased olid 
välismaale tööle minemiseks teinud rohkem 
ettevalmistusi kui mitte-eestlased. 
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Välismaale tööle minemise soov oli nii 2010. 
kui ka 2013. aastal mitte-eestlastest noorte 
seas kõrgem kui eesti rahvusest noorte hul-
gas, kuid teistes vanuserühmades ei eristu 
eestlaste ja mitte-eestlaste välismaal tööta-
mise soovid. Nii oli 2010. aastal 60% ja 2013. 
aastal 64% mitte-eesti rahvusest noori mõel-
nud välismaale tööle minemise peale või oli 
neil kindel soov, kuid eestlaste seas oli taolisi 
noori 2010. aastal 55% ja 2013. aastal 54%.  
Seda, et noorte mitte-eestlaste seas on huvi 
väljarände vastu suurem, on tõdetud varem 
ka uuringus „Koolilõpetajad ja nende kar-
jäärivalikud“ (Mägi & Nestor 2012), mille 
kohaselt kolmandik vene gümnaasiumi lõpe-
tanud noori soovib õppimist jätkata väljas-
pool Eestit. Kuigi noori ei motiveeri sel juhul 
välismaale minema töö, vaid õpingud, siis 
selgus uuringust, et noorte mitte-eestlaste 
välismaale pürgimise soovide taga võib näha 
mõningast pettumist Eesti elus ja karjääri 
väljavaadete puudumist Eestis. 

Kui 2010. aastal oli nii eestlaste kui mitte-
eestlaste seas ühe palju neid, kes soovisid vä-
lismaale tööle minnes jääda sinna kauemaks 
kui aasta (eestlaste seas 48% ja mitte-eestlas-
te seas 46%), siis 2013. aastaks on eestlaste 
välismaal töötamise plaanid muutunud pike-
maajalisemaks kui mitte-eestlastel. Nii väitis 
63% välismaale tööle minna soovivatest 
eestlastest, võrreldes 54% mitte-eestlastega, 
et sooviksid välismaale tööle minnes jääda 
sinna kauemaks kui aasta. 

Kui eestlased eelistavad võrreldes mitte-
eestlastega välismaale tööle minna enam 
majutuse ja toitlustuse (19% vs 12%), põlu-
majanduse (14% vs 5%), muude teeninda-
vate tegevuste (14% vs 9%) ning kunsti ja 
meelelahutuse (8% vs 1%) valdkonda, siis 
mitte-eestlaste hulgas on rohkem neid, kes 
soovivad tööle minna ehituse (27% vs 21%) 
ja finants- ja kindlustustegevuse (6% vs 1%) 
sektorisse. Välismaale tööle minemise eelis-
tatud sihtriikide osas ei ole eestlaste ja mit-
te-eestlaste vahel olulisi erinevusi. Kuigi nii 
eestlaste kui ka mitte-eestlaste jaoks on vä-
lismaale tööle minemise kõige olulisemaks 
põhjuseks kõrgem palgatase, siis on mitte-
eestlastele, võrreldes eestlastega, sihtriigi va-

likul olulisim asjaolu, et seal on kerge sobivat 
tööd leida (17% vs 6%) ning eestlastele jälle-
gi see, et nad oskavad sihtriigi keelt (22% vs 
14%). 

3.4. Leibkonnatüüp 

Välismaale tööle minemise soovi võib olu-
liselt mõjutada laste olemasolu. Ühelt poolt 
võivad lapsed olla välismaale tööle mine-
misel takistuseks, sest inimesel tuleb leida 
lahendus, kuidas hoolitseda välismaal töö-
tamise ajal lapse või laste eest. Teiselt poolt 
võib laste olemasolu hoopiski soodustada vä-
lismaal töötamist, sest laste ülalpidamine on 
kulukas ning võimalus välismaal kõrgemat 
töötasu teenida on suurem kui Eestis. Kuna 
peamiseks põhjuseks, miks Eesti tööealised 
inimesed välismaale tööle lähevad, on soov 
teenida kõrgemat töötasu, siis võib siinjuures 
oluline olla ka suurem perekond. 

2013. aastal on, võrreldes 2010. aastaga, mär-
gatavalt suurenenud nende Eesti elanike hulk, 
kes välismaale tööle minnes võtaksid kaasa 
abikaasa/elukaaslase ja/või lapsed. Kuna Ees-
ti elanike välismaale tööle minemise plaanid 
on muutunud pikemaajalisemaks, siis on ka 
mõistetav, et pikemaks ajaks välismaale töö-
le minnes soovitakse minna koos perega. Kui 
2010. aastal kõigist välismaale tööle minna 
soovijatest võtaks abikaasa/elukaaslase kaasa 
20% ja lapse või lapsed 11% Eesti elanikest, 
siis 2013. aastal läheks 31% välismaale tööle 
koos abikaasa/elukaaslasega ning 28% koos 
lapse või lastega. Kui vaadelda teiselt poolt, siis 
kõigist Eesti elanikest, kellel on kindel plaan 
välismaale tööle minna või kes on välismaale 
tööle minemise peale mõelnud, 63%-l on vä-
hemalt 1 laps. Nendest isikutest 44% läheks 
välismaale tööle koos lapse või lastega ning 
56% jätaks lapse või lapsed Eestisse. Kõigist 
nendest lastest, kes jäetaks Eestisse, plaanitak-
se 63% jätta välismaale läinud isiku abikaasa/
elukaaslase hooleks ning 28% laste eest hoo-
litseks välismaale tööle läinud isiku vanemad 
või vanavanemad.  9%  lastest plaanitakse jätta 
sugulaste ja sõprade-tuttavate hoolde või pole 
lapsevanemad sellele veel mõelnud.
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Joonis 11. Välismaale tööle minna soovijad ja väljarändepotentsiaal 
leibkonnatüübi järgi, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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Kui aga uurida, kuidas välismaal töötami-
se kogemusega inimesed tegelikkuses las-
te hooldusprobleemi on lahendanud, siis 
selgub uuringust, et. välismaal töötamise 
kogemusega tööealisest elanikkonnast 94% 
jättis lapse või lapsed välismaal töötamise 
ajaks Eestisse. Kõigist Eestisse jäänud las-
test 70% eest hoolitses välismaale tööle läi-
nud isiku abikaasa või elukaaslane ning 30% 
eest hoolitsesid välismaale tööle läinud isiku 
vanemad või vanavanemad, sugulased, sõb-
rad-tuttavad, keegi teine või arvasid lapseva-
nemad, et laps saab ise hakkama. Seega võib 
järeldada, et inimeste soov välismaale tööle 
minnes laps või lapsed kaasa võtta on suu-
rem kui senine praktika näitab, ehk lapseva-
nematel tihti ei õnnestu lapsi välismaale töö-
le kaasa võtta ning nad jäetakse elukaaslase 
või abikaasa hoolde. Teiselt poolt väitis 2013. 
aastal 17% välismaal töötamise kogemusega 
lapsevanemaid, et käisid välismaal töötamise 
ajal Eestis vähemalt korra nädalas, 2010. aas-
tal oli taolisi lapsevanemaid vaid 7%.  Seega 
võib järeldada, kuigi lapsevanematel alati ei 
õnnestu alaealist last välismaale kaasa võtta, 
siis käiakse teda varasemast sagedamini Ees-
tis külastamas. Samuti on märkimisväärne, 
et 2013. aastal väitsid ligi pooled lapsevane-
mad, et suhtlesid välismaal töötamise ajal 
lastega peaaegu iga päev.

Kui aga vaadelda, kuidas mõjutab välismaal 
töötamise soovi laste olemasolu, siis nähtub 
jooniselt 11, et nende Eesti elanike arv, kes 
2010. või 2013. aastal on mõelnud välismaal 

töötamise peale või kellel on selles osas kin-
del plaan, on püsinud võrdlemisi ühtlasel ta-
semel, olenemata sellest, kas välismaale min-
na soovija leibkonda kuuluvad lapsed või 
mitte. Samas eristub, et väljarändepotentsiaal 
ehk nende inimeste hulk, kellel on kindel 
plaan välismaale minna ning kes on selleks 
teinud ka ettevalmistusi, oli kõige kõrgem 
just 2010. aastal nende seas, kelle leibkon-
da kuulus vähemalt üks alaealine laps. See 
tähendab, et lastega inimeste seas oli enim 
neid, kes olid kindla välismaale minemise 
plaaniga ning olid teinud selleks ka etteval-
mistusi. Seega võib järeldada, et majandus-
kriis ja sellest tulenevad raskused tööturul 
soodustasid välismaale tööle minema roh-
kem just neid Eesti elanikke, kes pidid taga-
ma peale enda ülalpidamise ka laste heaolu, 
kuid 2013. aastaks on väljarändepotentsiaal 
lastega ja lasteta leibkondades ühtlustunud. 

3.5. Haridustase

Väljarände ja välismaal töötamise puhul on 
eriliselt tähelepanu pööratud väljarännanute 
haridus- ja oskustasemele, sest see on tihe-
dalt seotud nn ajude väljavoolu (brain drain) 
temaatikaga. Lähteriikides on peamiseks väl-
jarändega seotud mureks, et välismaale töö-
le lähevad just kõrgema kvalifikatsiooniga 
inimesed, mille tulemusena napib lähterii-
gis kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu. Samas 
on välja toodud (Wickramasekara 2008), et 
migratsiooni takistavad reeglid mõjutavad 
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Joonis 12. Välismaale tööle minna soovijad ja väljarändepotentsiaal 
haridustasemete järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

* 2006. aasta küsitlusuuringu valim ei olnud selles sihtgrupis piisavalt suur, et võimaldaks esitada väljarände-
 potentsiaali.  

olen mõelnud minna kindel plaan väljarändepotentsiaal

I tase* II tase III tase I tase II tase III tase I tase II tase III tase

2006 2010 2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35% 32%

7%

21%

7%

4,5%

16%

5%

4,1%

29%

17%

9,5%

23%

12%

8,9%

24%

8%

6,9%

31%

13%

8,2%

25%

8%

5,8%

24%

6%

4,6%

ennekõike just madala kvalifikatsiooni ja ha-
ridustasemega inimeste mobiilsust, mistõttu 
võib uskuda, et enne Euroopa Liiduga liitu-
mist oli just nimetatud gruppidel keerulisem 
välismaal tööd leida. Euroopa ühtse tööjõu-
turuga liitumine peaks seetõttu soodustama 
just madalama haridustasemega inimeste 
välismaal töötamist ning vähem mõjutama 
kõrgelt kvalifitseeritud ja haritud tööjõu mo-
biilsust.  Anniste ja teised autorid (2012) ongi 
regressioonanalüüsi abil välja selgitanud, et 
madalama haridustasemega Eesti tööealise 
elanikkonna väljarände tõenäosus on pärast 
Euroopa Liiduga ühinemist kõrgem kui kõr-
gema haridusega inimestel. See tähendab, et 
madala haridusega inimesed on tõenäolise-
mad väljarändajad kui kõrgema haridusega 
inimesed. Seda kinnitavad ka rändestatistika 
andmed, mille kohaselt suurenes kõrghari-
duseta väljarännanute hulk just pärast Eesti 
liitumist Euroopa Liiduga. Selleks, et mõista, 
kas välismaale tööle minna soovivate Eesti 
elanike seas on samuti rohkem madalama 
haridusega inimesi, on oluline vaadelda väl-
jarändepotentsiaali uuringu tulemusi.  

Joonisel 12 on välja toodud välismaale tööle 
minna soovijad ja väljarändepotentsiaal ha-
ridustasemete järgi ning nähtub, et kõigil ha-
ridustasemetel on nende inimeste hulk, kes 
on välismaale tööle minemise peale mõel-
nud või omavad kindlalt plaani välismaal 
töötada, mõne protsendipunkti võrra lange-

nud. Samas on langus olnud suurem just väl-
jarändepotentsiaali osas ehk nende inimeste 
seas, kes omavad kindlat plaani ja on teinud 
välismaal töötamiseks ka ettevalmistusi. Joo-
niselt ilmneb, et väljarändepotentsiaal on 
kõige enam langenud just teise haridustase-
mega inimeste hulgas (3,1 protsendipunkti) 
ja kolmanda haridustasemega inimeste seas 
(2,3 protsendipunkti). Seetõttu on välismaal 
töötamise kavatsusega elanikke ja väljarän-
depotentsiaaliga inimesi 2013. aastal endi-
selt kõige rohkem madala haridustasemega 
inimeste seas ning kõige vähem kõrgema ha-
ridusega inimeste hulgas, mis kinnitab An-
niste ja teiste autorite tulemust, et madalama 
haridustasemega inimesed on tõenäolised 
Eestist välja rändajad. Nende andmete alu-
sel ei saa kinnitada, et Eestit on lähiaastatel 
ootamas ees ebaproportsionaalselt n-ö suur 
ajude väljavool. 

Kui aga vaadelda välismaale tööle mineku 
kavatsust ajaliselt, siis selgub murettekitav 
tendents. Kui 2010. aastal oli pikemaajaliste 
plaanidega välismaale tööle minna soovijad 
haridustasemete lõikes üpriski võrdselt, siis 
nähtub jooniselt 13, et 2013. aastal on teise ja 
kolmanda haridustasemega välismaale tööle 
minemise kavatsusega inimeste seas oluliselt 
tõusnud nende inimeste hulk, kes plaanivad 
sinna tööle jääda pikemaajaliselt ehk kaue-
maks kui aasta. Samuti on teise ja kolmanda 
haridustasemega inimeste seas tõusnud nen-
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Välismaale 
tööle minemise 

soov on kõr-
gem madala 
haridustase-

mega inimeste 
seas.

Joonis 13. Lühiajalise ja pikaajalise kavatsusega välismaale tööle 
minna soovijad haridustaseme järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

I tase II tase III tase I tase II tase III tase I tase II tase III tase

2006 2010 2013

pole mõelnud

alatiseks lühiajaliselt (kuni aastaks)

pikaajaliselt (kauemaks kui aastaks)

32%

4%

26%

42%

23%

4%

33%

44%

23%

6%

31%

46%

21%

12%

44%

35%

16%

15%

48%

36%

14%

11%

47%

39%

18%

12%

45%

36%

13%

24%

60%

28%

15%

30%

71%

18%

de välismaale tööle minna soovijate hulk, kes 
tahaks välismaale jääda alatiseks. Nii usub 
24% teise haridustasemega ja 30% kolmanda 
haridustasemega välismaal töötamise kavat-
susega inimestest, et jääksid välismaale tööle 
alatiseks. Teiselt poolt pole aga esimese ha-
ridustasemega inimeste seas pikemaajaliselt 
välismaal töötamise soovid võrreldes 2010. 
aastaga oluliselt tõusnud. Seega võib järelda-
da, et kuigi väljarändepotentsiaal teise ja kol-
manda haridustasemega inimeste hulgas on 
mõnevõrra vähenenud, siis need inimesed, 
kes ikkagi sooviksid välismaale tööle minna, 
jääksid sinna kauemaks kui varasematel aas-
tatel.

Detailsemalt uurides selgub, et esimese ha-
ridustasemega inimeste seas on kõige eelis-
tatumaks välismaal töötamise valdkonda-
deks ehitus (33% eeldab, et saab seal tööd), 
millele järgneb majutuse ja toitlustuse (23%) 
ning põllumajanduse (18%) tegevusala. Teise 
haridustasemega inimeste hulgas on eelista-
tumaks töövaldkonnaks samuti ehitus (22%), 
teisel positsioonil on majutuse ja toitlustuse 
valdkond (18%) ning seejärel eeldatakse, et 
saadaks tööd töötleva tööstuse (16%) tege-
vusalal. Kõige populaarsema tegevusvald-
konna eelistuste osas ei eristu ka kolmanda 
haridustasemega inimesed, kes samuti eel-
davad, et saaksid välismaale tööle minnes 

tööd ehituse (16%) valdkonnas. Samas on 
kolmanda haridustasemega inimeste seas 
eelistuste poolest teisel ja kolmandal kohal 
hariduse (15%) ja tervishoiu ning sotisaal-
hoolekande (12%) valdkonnad. Kui võrrelda 
2013. aastal välismaale tööle minemise ka-
vatsusega inimeste eelistatud töötamise te-
gevusvaldkondi 2010. aasta eelistustega, siis 
paistab silma, et kolmanda haridustasemega 
inimeste eelistused ei ole enam nii konkreet-
selt suunitletud hooajatööd pakkuvatele te-
gevusvaldkondadele (ehitus, põllumajandus, 
majutus ja toitlustus), vaid jaotuvad tegevus-
valdkondade vahel võrdsemalt. See tähendab, 
et välismaal töötada soovivad kõrgema hari-
dusega Eesti elanikud ei ole enam nii palju 
nõus töötama juhuslikel tegevusaladel, mis 
võib-olla pakuvad küll kõrgemat töötasu kui 
kodumaal, kuid ei vasta nende kvalifikat-
sioonile. Kui 2010. aastal väitis 19% kolman-
da haridustasemega välismaale tööle minna 
soovijatest, et oleksid välismaal nõus tegema 
ükskõik millist tööd, siis 2013. aastaks on 
selliste inimeste hulk langenud 13%-ni.  

Eelistatud välismaal töötamise sihtriikide 
võrdluses on, olenemata haridustasemest, 
ootuspäraselt kõige populaarsem Soome, 
kuid madala haridusega inimeste seas on 
Soomes töötada soovivate inimeste hulk 
võrreldes 2010. aastaga oluliselt kasvanud. 
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Joonis 14. Välismaale tööle minna soovijad ametigruppide7 järgi, 2006, 
2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

spetsialistid/juhid kontoritöötajad/teenistujad oskustöölised lihttöölised

kindel plaan/on mõelnud välismaale tööle minna (2006)*

kindel plaan/on mõelnud välismaale tööle minna (2013)

kindel plaan/on mõelnud välismaale tööle minna (2010)

20%

28% 28%

22%
25%

29%

23%

45%

39%

27%
31%

* 2006. aasta küsitlusuuringu valim ei olnud madalat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel töötavate inimeste 
 hulgas piisavalt suur, et võimaldaks tulemusi esitada.

7  Spetsialistide/juhtide ametigruppi kuuluvad: juhid, kõrgemad ametnikud ja keskastme juhid, tippspetsialistid ning  
   keskastme spetsialistid või tehnikud. Kontoritöötajate/teenistujate ametirühma kuuluvad: kontoriametnikud ja 
   teenindus- või müügitöötajad. Oskustööliste ametirühma kuuluvad oskustöötajad ja käsitöölised ning seadme- 
   masinaoperaatorid ja mootorsõidukite juhid. Lihttööliste ametirühma kuuluvad vaid lihttöölised. 
8 Selle peatüki analüüsist on välja jäetud välismaale tööle minna soovijad, kes pole viimase 12 kuu jooksul töötanud, 
   kuid plaanivad tulevikus tööle minna. 

Kui 2010. aastal väitis 43% välismaal töötada 
soovivatest esimese haridustasemega inimes-
test, et eelistaksid töötada Soomes, siis 2013. 
aastal oli selliseid inimesi juba 59%. Soome 
populaarsuse kasvu varjus on madala hari-
dustasemega inimeste seas langenud soov 
töötada Venemaal ja Inglismaal. 

3.6. Ametigrupp

Lausanne’i Juhtimise Arendamise Instituu-
di (IMD) tööturuindeksi kohaselt on Eesti 
ettevõttejuhtide hinnangutes tööjõu kätte-
saadavuselt edetabeli viimaste riikide hulgas. 
Probleemidena tuuakse välja oskustega töö-
jõu vähene kättesaadavus, finantsteadmis-
tega tööjõu puudust, kompetentsete juhtide 
puudust, ajude väljavooluriski ja vähest at-
raktiivsust välismaise oskustööjõu meelita-
miseks. Seetõttu on ka väljarändekavatsuse 
uuringus oluline uurida, milline on välismaal 
töötada soovivate inimeste oskuste tase, sest 
oskustööliste suurem soov välismaal töötada 
mõjutab otseselt kvalifitseeritud tööjõu kät-
tesaadavust Eestis. 

Jooniselt 14 nähtuvad need välismaale tööle 
minna soovijad, kes hetkel töötavad, või on 

viimase 12 kuu jooksul töötanud8 ametigrup-
pide järgi ning selgub, et nende inimeste hulk, 
kellel on kindel plaan välismaale tööle min-
na või kes on selle peale mõelnud, on 2013. 
aastal kõige suurem just oskustööliste hulgas. 
Teiselt poolt on oskustöötajate rühm ainuke 
ametigrupp, mille hulgas on välismaale tööle 
minemise soov võrreldes 2010. aastaga vähe-
nenud. Seetõttu võibki öelda, et kuigi endi-
selt soovivad ametigruppide võrdluses just 
oskustöölised kõige enam välismaale tööle 
minna, siis on välismaale tööle minemise ül-
dine langus tulnud just oskustööliste  arvelt. 
Kontoritöötajate/teenistujate ning lihtööliste 
seas on nende inimeste hulk, kes sooviksid 
välismaal tööd teha 2013. aastal, jällegi mõne 
protsendipunkti võrra suurenenud (vastavalt 
25%-lt 29%-ni ja 27%-lt 31%-ni). Spetsialis-
tide ja juhtide seas on välismaal töötamise 
kavatsusega tööealiste elanike osakaal jää-
nud võrreldes 2010. aastaga samale tasemele 
(28%). Kuigi välismaal töötamise kavatsuse-
ga oskustööliste arv on 2013. aastal võrreldes 
2010. aastaga vähenenud, on oskustööliste 
seas endiselt kõige enam neid, kes sooviksid 
välismaal töötada, mistõttu võib järeldada, et 
oskustööjõu leidmise  probleem võib nende 
kõrge väljarände kavatsuse tõttu Eestis ainult 
süveneda. 

Oskustööliste 
seas on 
endiselt kõige 
enam neid, 
kes sooviksid 
välismaal 
töötada. 
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8    Selle peatüki analüüsist on välja jäetud välismaale tööle minna soovijad, kes pole viimase 12 kuu jooksul töötanud, 
    kuid plaanivad tulevikus tööle minna. 
9  Sinikraed on oskustööliste ja lihttööliste ametigruppi kuuluvad inimesed.
10 Valgekraed on spetsialistide/juhtide ja kontoritöötajate/teenistujate ametigruppi kuuluvad inimesed.

4. Välismaal töötada soovijate tööalane taust

Peale selle, et soov välismaale tööle minna 
võib erineda rahvastikurühmades, mõjutab 
välismaale tööle minemise otsuse tegemist 
kindlasti ka inimese tööalane taust. Sealhul-
gas võib määravaks saada, kas tööealine ela-
nik on üldse tööturul hõivatud või mitte, kui 
jah, siis  kuivõrd rahul on ta praeguse tööko-
haga ja millises tegevusvaldkonnas ta töötab. 
Järgneva peatüki eesmärgiks ongi anda üle-
vaade välismaale tööle minna soovivate Eesti 
elanike tööalasest taustast.    

4.1. Välismaal töötada 
soovijad hõiveseisundi järgi

Majanduskriisi ajal töö kaotanud inimeste 
soovid välismaal töötada olid 2010. aastal 

suuremad kui 2013. aastal, mil olukord töö-
turul on taastumas. Kui 2010. aastal oli iga 
neljas välismaal töötamise kavatsusega Eesti 
elanik töötu, siis 2013. aastal moodustasid 
tööd otsivad inimesed kõigist väljarände ka-
vatsustega inimestest 10%, mis on käesole-
va uuringu põhjal proportsioonis ka nende 
osakaaluga kogu rahvastikust. Selle arvelt on 
tõusnud töötavate inimeste arv nii tööealise 
rahvastiku kui ka välismaal töötada sooviva-
te inimeste hulgas, mille tulemusel moodus-
tasid 2013. aastal kõigist välismaal töötada 
soovijatest 64% hõivatud inimesed.

Nii nagu ka 2010. aastal on õpilaste/üliõpi-
laste seas kõige enam neid, kellel on kindel 
plaan välismaal töötada või kes on välismaal 
töötamise peale mõelnud. Kui 2010. aastal 

Kui 2010. 
aastal oli iga 

neljas välismaal 
töötamise 

kavatsusega 
Eesti elanik 

töötu, siis 
2013. aastal 

moodustasid 
tööd otsivad 
inimesed kõi-

gist väljarände 
kavatsustega 

inimestest 10%.

Kui uurida, millistes tegevusvaldkondades 
sooviksid välismaale tööle minejad töötada, 
siis selgub 2013. aasta tulemustest, et tüüpi-
liselt sinikraede9 poolt hõivatud tegevusalad 
(ehitus, hulgi- ja jaekaubandus, töötlev töös-
tus, majutus ja toitlustus) on valgekraede10 

osas populaarsust kaotanud. Majanduskriisi 
kõrgperioodil ehk 2010. aastal olid valge-
kraed praegusest enam nõus töötama pigem 
sinikraede poolt hõivatud sektorites. Näiteks, 
kui 2010. aastal lootis 28% spetsialistidest ja 
juhtidest, et nad saavad tööd ehituse vald-
konnas, siis 2013. aastal oli selliseid inimesi 
15%. Teiselt poolt on spetsialistide/juhtide 
seas 2013. aastal ehituse kõrval sama popu-
laarseks tõusnud hariduse valdkond (15%) 
ning võib järeldada, et valgekraed on välis-
maale tööle minejatena muutunud mõne-
võrra valivamaks kui majanduskriisi aegsel 
perioodil. 

Sinikraede hulgas on 2013. aastal aga oluli-
selt vähem neid, kes sooviksid töötada põllu-, 
metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas. 
Kui 2010. aastal väitis nii 23% oskustöölis-

test ja 28% lihtöölistest, siis 2013. aastal oli 
selliseid inimesi vastavalt 11% ja 20%. Koos 
põllumajandusega on sinikraede hulgas po-
pulaarsust kaotanud nii ehituse, veonduse/
laonduse kui ka majutuse ning toitlustuse 
valdkond. Huvitava tähelepanekuna võib 
välja tuua, et oskustööliste seas on popu-
laarsele ehitus- valdkonnale järele jõudnud 
töötleva tööstuse tegevusvaldkond (ehitust 
eelistas 38% ja töötlevat tööstust 27% oskus-
töölistest). Teiselt poolt tuleb rõhutada, et nii 
2010. kui ka 2013. aastal on just oskustööliste 
seas kõige enam neid välismaale tööle minna 
soovijad, kes oleksid välismaal nõus tegema 
vähemalt sama kvalifikatsiooni ja tasemega 
tööd. Nimelt arvas 2013. aastal 55% välis-
maale tööle minna soovivatest oskustöölis-
test, et nõustuksid tegema vaid sama kvali-
fikatsiooniga tööd, kuid selliseid inimesi oli 
juhtide/spetsialistide seas 44%. Seetõttu saab 
järeldada, et kuigi spetsialistid/juhid on muu-
tunud välismaal asuva töö osas varasemast va-
livamaks, siis soovivad oskus- ja lihttöölised 
valgekraedest enam minna välismaale oma 
kvalifikatsioonile vastavat tööd tegema.
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Joonis 15. Välismaale tööle minna soovijate jagunemine tööturu 
staatuse järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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25%

23%

47%

10%7%
8%

11%

65%

19%

64%

arvas nii 58% õppuritest, siis 2013. aastal 
56% õpilastest/üliõpilastest. Samas on töötu-
te seas 2013. aastal väljarändekavatsus vähe-
nenud. Kui 2010. aastal leidis 51% töötutest, 
et neil on kindel plaan või nad on mõelnud 
välismaal töötamise peale, siis 2013. aastal 
oli selliseid töötuid 42%. Väljarändekavat-
suse langust töötute hulgas toetab tõsiasi, et 
võrreldes 2010. aastaga langes töötute seas 
välismaal töötamiseks ettevalmistusi teinud 
Eesti elanike hulk 33%-lt 22%-ni. Eesti tule-
mused ei erine teiste Euroopa Liidu riikide 
trendidest. Värske Eurobarameetri uuringu 
kohaselt (European Commission 2013) oli 
2013. aastal 39% töötutest Euroopas mõel-
nud välismaal töötamise peale.

Töötavate inimeste seas on välismaal töötami-
se plaaniga tööealisi elanikke, võrreldes 2010. 
aastaga, sama palju (2010. 30% ja 2013. 31%), 
kuid mõnevõrra on suurenenud ajutisel töö-
kohal töötavate inimeste soov välismaal tööta-
da. Kui 2010. aastal 40% ajutisel töökohal töö-
tajatest olid kindla sooviga või olid mõelnud 
välismaal töötamise peale, siis 2013. aastal oli 
ajutisel töökohal töötavate inimeste seas välja-
rändekavatsusega elanikke 47%.

Samuti on koduste ja mittetöötavate (va pen-
sionärid) Eesti elanike hulgas  välismaal töö-
tamise soovid kasvanud. 2013. aastal leidis 
32% kodustest ja mittetöötavatest inimestest, 
et neil on kindel plaan välismaale tööle min-

na või nad on selle peale mõelnud. Teiselt 
poolt on välismaale tööle minemiseks ette-
valmistusi teinud vaid 7% kõigist kodustest 
ja mittetöötavatest inimestest, mistõttu võib 
järeldada, et koduste inimeste hulgas on te-
gelikult oluliselt vähem neid, kes reaalselt 
välismaale tööle lähevad. Kuid sellegipoo-
lest tuleks senisest enam pöörata tähelepanu 
mitteaktiivsete inimeste rakendamisele Eesti 
tööturul, sest nende soovid välismaal tööta-
da on kasvanud. 

4.2. Rahulolu praeguse tööga
 
Eesti tööealiste elanike välismaal töötamise 
soovi võib oluliselt mõjutada rahulolu prae-
guse tööga. Uurides hetkel töötavatelt või 
viimase 12 kuu jooksul töötanud inimestelt, 
kuivõrd rahul nad on või olid oma tööko-
ha erinevate aspektidega, siis nähtub jooni-
selt 17, et väljarändekavatsusega inimesed 
on võrreldes nendega, kes välismaale töö-
le minna ei soovi, mõnevõrra vähem rahul 
oma töökohaga. Kuigi olukord tööturul on 
võrreldes 2010. aastaga paranenud, siis pole 
välismaale tööle minna soovijate rahulolu 
oma praeguse töökohaga oluliselt tõusnud. 
Mõningase kasvu on teinud vaid välismaal 
töötamise kavatsusega inimeste rahulolu 
töösuhete jätkumise kindlusega, kuid see on 
ka, arvestades 2010. aasta keerulist töötuturu 
olukorda, mõistetav. Teistes töökohaga seo-
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Joonis 16. Oma töökoha eri aspektidega rahul või pigem rahul olevate 
välismaale tööle minna soovijate ja Eestisse jääda soovijate osakaal, 
2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused
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tud aspektides on väljarändekavatsusega ini-
meste rahulolu 2013. aastal isegi mõnevõrra 
langenud või jäänud samale tasemele. Selle 
tulemusena on suurenenud rahuloluhinnan-
gute lõhe välismaale tööle minna soovijate 
ja nende vahel, kes ei taha välismaale tööle 
minna, sest üleüldiselt on Eestisse jääda soo-
vijad 2013. aastal oma töökoha erinevate as-
pektidega enam rahul kui 2010. aastal. 

Välismaal töötamise kavatsusega ja Eestis 
töötada soovivate inimeste rahulolu olemas-
oleva tööga võib mõjutada kindlustunne, et 
nende töökoht säilib järgneva aasta jooksul. 
Kui 2013. aastal oli Eestisse jääda soovivate 
töötajate seas hirm olemasolev töökoht kao-
tada, võrreldes 2010. aastaga, langenud, siis 
välismaale tööle minna soovijate usk sellesse, 
et nad võivad lähiajal oma töökoha kaotada, 
pole 2013. aastal, võrreldes 2010. aastaga, lan-
genud. Kui 2010. aastal 30% ja 2013. aastal 
29% välismaal töötada soovijatest peab väga 
või küllaltki tõenäoliseks kaotada järgneva 12 
kuu jooksul töö, siis  Eestisse jääda soovija-
test leidis 2010. aastal nii 25% ja 2013. aastaks 
on nende inimeste osakaal langenud 13%-ni. 
Seega võib hirm töökaotuse pärast olla välis-
maal töötamise peale mõtlemise ajendiks. 

Välismaale tööle minna soovijad on 2013. 
aastal vähem rahul oma töötasu, töökesk-
konna ja tööaja korraldusega kui väljarän-

dekavatsusega inimesed 2010. aastal. Kõige 
suurem rahulolu langus on olnud seoses 
töökeskkonnaga – kui 2010. aastal väitis 84% 
välismaale tööle minna soovijatest, et nad on 
väga rahul oma töökeskkonnaga, siis 2013. 
aastaks oli selliseid inimesi 77%. Kui võiks 
arvata, et välismaale tööle minna soovijad on 
võrreldes nendega, kes soovivad Eestis tööd 
teha, rohkem rahulolematud töötasuga, siis 
selgub jooniselt 17, et kõige suurem erinevus 
on hoopiski töö sisu ning  tööaja- ja töökor-
ralduse osas. Kui Eestis tööd teha soovivatest 
inimest 90% väitsid, et nad on väga rahul 
või pigem rahul töö sisuga ja samuti 90% oli 
väga rahul või pigem rahul tööaja- ja töökor-
raldusega, siis välismaale tööle minna soo-
vijate seas oli väga või pigem rahulolevaid 
inimesi vastavalt 78% ja 77%. 

4.3. Välismaal töötada 
soovijad tegevusalade järgi

Selleks, et välja selgitada, milliseid tegevus-
alasid võib Eesti elanike välismaal töötamise 
tõttu ohustada töötajate nappus, on oluline 
vaadelda välismaal töötada soovivate inimes-
te jagunemist tegevusalade järgi. Kui kindla 
plaaniga või välismaal töötamise peale mõel-
nud ehituse valdkonnas töötavad Eesti ela-
nikud moodustasid välismaale tööle minna 
soovijatest majanduskriisi aegsel 2010. aastal 

 Kõige rohkem 
on välismaale 

tööle minna 
soovijate 
rahulolu 

langenud 
seoses töö-

keskkonnaga. 
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Joonis 17. Välismaale tööle minna soovijad ja tööturul hõivatud 
rahvastik tegevusalade järgi, 2013

  Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuring aastal 2013, autori arvutused
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hõivatud kindel plaan/on mõelnud välismaale tööle minna 

29%, siis 2013. aastaks on välismaale tööle 
minna soovijate seas ehituse valdkonna töö-
tajate ülekaal vähenenud ning ehitusvald-
konna töötajad moodustavad väljarändeka-
vatsusega inimestest 18%. Teiselt poolt on 
kõigi välismaal töötada soovivate inimeste 
seas tõusnud töötleva tööstuse valdkonnas 
hõivatud inimeste hulk. Kui  2010. aastal 
moodustasid töötlevas tööstuses töötavad 
inimesed 10% kõigist väljarändekavatsusega 
inimestest, siis 2013. aastal on välismaal töö-
tada soovivate inimeste seas töötleva töös-
tuse valdkonnas hõivatuid peaaegu sama 
palju kui ehituse valdkonnas hõivatuid ehk 
17%. Jooniselt 17 on näha, et mõnevõrra 
enam kui käesoleva uuringu kohaselt töö-
tavate inimeste seas, on välismaal töötamise 
kavatsusega inimesed hõivatud majutus- ja 
toitlustusvaldkonnas ning tervishoiu ja sot-
siaalhoolekande sektoris. 

Parema ülevaate saamiseks tuleks vaadata 
joonist 18, millelt nähtub välismaal töötada 
soovivate inimeste osatähtsus tööturul hõi-

vatutest tegevusalade järgi.  Kõige enam on 
välismaal töötamise sooviga inimesi endiselt 
ehituse valdkonnas hõivatute seas, kuid nen-
de osatähtsus on võrreldes 2010. aastaga olu-
liselt vähenenud. Kui 2010. aastal väitis 66% 
ehituses hõivatutest, et neil on kindel plaan 
või nad on mõelnud välismaal töötamise 
peale, siis 2013. aastal oli ehituse valdkonnas 
hõivatute seas väljarändekavatsusega inimesi 
47%. Teisalt on välismaal töötamise kavatsus 
tõusnud nii hariduse, majutuse ja toitlustu-
se, hulgi- ja jaekaubanduse kui ka tervishoiu 
ja sotsiaalhoolekande sektoris töötavate ini-
meste hulgas. Kui 2010. aastal soovis tervis-
hoius ja sotsiaalhoolekandes hõivatutest 27% 
välismaal töötada, siis 2013. aastaks oli välja-
rändekavatsusega inimesi selles sektoris juba 
37%. Samuti on välismaal töötamise soovid 
oluliselt tõusnud haridusvaldkonnas töötava-
te Eesti elanike seas. 2013. aastal on pea iga 
kolmas hariduse valdkonnas hõivatud inime-
ne välismaal töötamise peale mõelnud või on 
tal kindel plaani välismaale tööle minna. 

Kui 2010. 
aastal soovis 
tervishoius ja 
sotsiaalhoole-
kandes 
hõivatutest 27% 
välismaal 
töötada, siis 
2013. aastaks 
oli väljarände-
kavatsusega 
inimesi selles 
sektoris 
juba 37%. 

Kuigi jooniselt 18 nähtub, et välismaal tööta-
da soovivate inimeste osatähtsus on mitme-
tes tegevusvaldkondades tõusnud, siis pole 
Eesti elanike välismaal töötamise soovid 
2013. aastal nii kindlad kui kriisiaegsel 2010. 
aastal. See tähendab, et neid inimesi, kes on 
välismaal töötamise peale mõelnud või on 
selles kindlad, on mitme tegevusala seas küll 
rohkem kui 2010. aastal, kuid teiselt poolt 
on vähenenud nende inimeste hulk, kes on 
välismaal töötamiseks teinud ettevalmistusi. 
Tegevusalade järgi on 2013. aasta tulemustest 

võimalik välja tuua vaid välismaal töötami-
seks ettevalmistusi teinud ehituses ja tööt-
levas tööstuses hõivatud inimeste osakaal, 
kuid teistes valdkondades on ettevalmistusi 
teinud Eesti elanikke nii vähe, et valimi põh-
jal ei ole võimalik üldistusi teha. Kui 2010. 
aastal ehituse valdkonnas hõivatutest 43% 
ja töötlevas tööstuses töötavatest inimestest 
17% oli teinud välismaal töötamiseks ka ette-
valmistusi, siis 2013. . aastaks langes taoliste 
inimeste osakaal ehituses 27%-ni ja jäi tööt-
levas tööstuses samale tasemele. 
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Joonis 18. Välismaale tööle minna soovijate osatähtsus hõivatutest 
tegevusalade järgi, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

* 2006. aasta valim ei olnud majutuse ja toitlustusega hõivatute ja 2006./2010. aasta valim hariduse valdkonnas 
 hõivatute seas piisavalt suur, et võimaldaks tulemusi esitada.  
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5. Välismaal töötamise soovi soodustavad ja takistavad 
tegurid
Mis põhjustel on Eesti elanikud huvitatud 
välismaal töötamisest ja millised võivad olla 
piirangud, mis takistavad nende väljarännet? 
Varem viidatud neoklassikalise makroteooria 
kohaselt on rännet põhjustavateks teguriteks 
majanduslik heaolu, töötus ja töötasud. Samas 
on migratsiooni temaatilises erialakirjanduses 
laialt levinud ka tõuke- ja tõmbetegurite lähe-
nemine, mille kohaselt mõjutavad inimeste 
soove välismaal töötada ühelt poolt lähterii-
gist tulenevad tõuketegurid, nagu näiteks töö-
tus ja majanduslik allakäik ning teiselt poolt 
sihtriigipoolsed tõmbetegurid, nagu kõrge-
mad töötasud, paremad töötingimused ja 
tööalased arenguvõimalused vms. Võrreldes 
2010. aastaga, mil väljarändepotentsiaali uu-
ring viimane kord läbi viidi, on tööturg 2013. 
aastal majanduskriisi mõjudest taastumas, 
mistõttu võiks eeldada, et Eesti riigi poolsete 
tõuketegurite mõju Eesti elanike väljarände-
kavatsuste mõjutamisel on vähenenud. Teiselt 
poolt on jälle küsitav, kas sihtriikidepoolsed 
tõmbetegurid omavad eestlaste välismaal 
töötamise kavatsustele samasugust mõju kui 
majanduskriisiaegsel perioodil või mitte. Järg-
neva peatüki eesmärgiks ongi välja selgitada, 
kuivõrd on Eesti elanike välismaal töötamise 
põhjused, võrreldes majanduskriisiaegse 2010. 
aastaga, muutunud. 

5.1. Välismaal töötamist 
soodustavad tegurid

Tabelist 1 nähtuvad vastused, mida Eesti 
elanikud mainisid, kui neil paluti nimeta-
da välismaale tööle asumise, või välismaal 
töötamise kõige olulisem põhjus. Ülekaalu-
kalt domineerib endiselt nii välismaale tööle 
minna kavatsejate kui välismaal töötamise 
kogemustega inimeste seas tõdemus, et Ees-
tis on madalad töötasud. 45% välismaale 
tööle minna soovijatest väidab, et peami-
seks põhjuseks, miks nad tahavad välismaale 
minna on madalad töötasud Eestis. Teiseks 
oluliseks põhjuseks peavad välismaal töö-
tamise kogemusega inimesed mõnevõrra 
enam (25%) kui välismaale tööle minna soo-
vijad (18%) sihtriigi kõrgemat elatustaset ja 
sotsiaalseid garantiisid. Tabelist 1 nähtub 
ilmekalt, et välismaale tööle minna soovijad 
on peamiste põhjustena maininud nii läht-
eriigipoolt põhjustatud tõuketegureid nagu 
madalad töötasud (45%), tööpuudus (7%) ja 
pettumus Eestis (2%), kui ka sihtriigipool-
seid tõmbetegureid nagu paremad sotsiaal-
sed garantiid (18%), maailma avastamine 
(9%) ja paremad arenguvõimalused (8%). 
Samas ei saa öelda, et Eesti elanike välismaal 
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töötamise soovi mõjutajana on tõmbetegu-
rid olulisemad kui tõuketegurid, sest lähterii-
gi poolne tõuketegur nagu madalad töötasud 
Eestis, võib olla jällegi sihtriigi poolne tõm-
betegur ehk kõrged töötasud välismaal. 

Joonis 19 täiendab eelnevat tabelit ning või-
maldab aastate lõikes võrdlevalt analüüsida 
välismaale töölemineku põhjuseid nende 
inimeste hulgas, kellel on kindel plaan välis-
maal töötada või kes on välismaal töötamise 
peale mõelnud. Jooniselt on näha juba eelne-
vas lõigus tõdetu, et välismaale tööle minna 
soovijate seas on aastate jooksul kõikumatult 
olnud peamiseks välismaale tööle minemise 
põhjuseks soov saada suuremat palka. Selles 
osas ei erine Eestist pärit välismaale tööle 
minna soovijad teistest Ida-Euroopa riiki-
dest pärit elanikest. Nimelt on 2013. aasta 
Eurobarameetri uuring (European Commis-
sion 2013) samuti välja toonud, et suurem 
töötasu on peamiseks välismaale tööle mi-
nemise soovi põhjuseks just Ida-Euroopast 
pärit välismaale tööle minna kavatsejate seas. 
Samas, kui 2010. aastal oli väljarändekavat-
suse uuringu tulemusel põhjustes teisel kohal 
soov leida üldse tööd (49% pidas seda väga 
oluliseks), siis 2013. aastaks on välismaale 
tööle minna soovijate seas tööpuudus kui 
välismaale tööle minemise põhjus oluliselt 
vähenenud (26% peab seda väga oluliseks). 
Teiselt poolt on välismaale tööle minna soo-
vivate naiste seas tööpuudus olulisemaks vä-

lismaale tööle minemise põhjuseks kui mees-
te hulgas. 2013. aastal väitis 31% naistest, et 
soov leida üldse tööd on väga oluliseks välis-
maale tööle minemise põhjuseks, kuid välis-
maale tööle minna soovivate meeste hulgas 
oli taoliselt arvavaid Eesti elanikke 20%.

Kõikide välismaale tööle minemise põhjus-
te loetelus on peale soovi teenida suuremat 
töötasu 2013. aastal ainukesena vähenenud 
veel välismaale tööle minemise väga olulise 
põhjusena soov teha erialast tööd (29%-lt 
22%-ni). Teiste välismaal töötamise põhjus-
te seas on nende inimeste hulk, kes peavad 
põhjust väga oluliseks, 2013. aastal tõusnud. 
2013. aastal peavad väljarändekavatsusega 
inimesed väga oluliseks välismaale tööle mi-
nemise põhjuseks veel sihtriigi paremat sot-
siaalkindlustussüsteemi (55%) ja soovi oma 
silmaringi avardada ning uusi kogemusi saa-
da (54%). Võrreldes 2010. aastaga on välis-
maale tööle minemise põhjustest kõige enam  
kasvanud „töötajate suurem väärtustamine“. 
Kui 2010. aastal pidas seda väga oluliseks vä-
lismaale tööle minemise põhjuseks 38%, siis 
2013. aastaks on taoliselt arvavate välismaale 
tööle minna soovijate hulk tõusnud 50%-ni.
Kui analüüsida välismaale tööle minemise 
põhjuseid vanuseliselt, siis paistab silma, et 
noorte seas (15-24-aastased) pole välismaale 
tööle minemise kõige olulisemaks põhjuseks, 
erinevalt teistest vanuserühmadest, mitte 
sihtriigis pakutav kõrgem töötasu, vaid soov 

Tabel 1. Vastajate poolt mainitud kõige olulisem välismaale 
töölemineku põhjus, vastajate osakaal, kes põhjust mainisid, 2013

Eestis on väikesed palgad,
töötasu

Kõrgem elatustase,
sotsiaalsed garantiid

Maailma avastamine,
enese arendamine

Paremad arenguvõimalsued

Tööpuuudus

Lähedased/perekond/
sugulased on välismaal

Eestis pettunud

Keskkonna vahetus, vaheldus

Keelepraktika, õppetöö

Muu

varem välismaal
töötanud inimesed

kindla plaaniga ja
on mõelnud 

välismaale minna 

46% 45%

25% 18%

6% 9%

8% 8%

1% 7%

1% 3%

0%

0%

0%

13%

2%

1%

1%

5%

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastal 2013, autori arvutused
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Joonis 19. Välismaale tööle minna soovijate töölemineku põhjuste 
olulisus, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

* 2006. ja 2010. aasta küsitlusuuringu ankeet ei sisaldanud vastusevarianti „parem sotsiaalkindlustussüsteem“. 
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silmaringi avardada (66% peab seda väga 
oluliseks).  Samuti ei kurda noored teiste va-
nusegruppidega võrreldes nii väga tööpuu-
duse üle. Kui 25-44-aastastest väljarändeka-
vatsusega inimestest arvab 31%, et soov leida 
üldse tööd on väga oluline välismaale tööle 
minemise põhjus ning 45-64-aastaste välis-
maale tööle minna soovijate seas on selliseid 
inimesi 26%, siis välismaale tööle minna 
soovivatest noortest arvab nii vaid 18%. 

Kuigi väljarändepotentsiaal ja –kavatsus on 
noorte seas kõige kõrgem, on noorte välis-
maale tööle siirdumise põhjused võrreldes 
vanemate inimestega mõnevõrra erinevad. 
Välismaal töötamise kavatsusega noorte 
jaoks on Eestist lahkumise põhjuseks pigem 
soov maailma avastada ja ennast erialaselt 
täiendada, mitte Eesti elus pettumine või eri-
alaste väljavaadete puudumine. Nimelt arvas 
42% kõige vanemas vanusegrupis olevatest 
ja 30% parimas tööeas välismaale tööle min-
na soovijatest, et välismaale tööle minemi-
se väga oluliseks põhjuseks on see, et Eestis 
puuduvad neil tööalased väljavaated, kuid 

välismaale tööle minna soovivate noorte seas 
oli selliseid inimesi 11%. Seetõttu ei tohiks 
noorte suuremate välismaal töötamise soo-
vide taga näha katastroofilisi põhjuseid, vaid 
pigem tuleks nõustuda nendega, kes usuvad, 
et oleme jõudnud uude rändeajastusse (Cast-
les, Miller 2008), kus välismaal töötamine ja 
õppimine on üha tavapärasem. Arusaada-
valt on noored just see grupp, kes piirideta 
Euroopa võimalusi kõige enam katsetada ja 
avastada soovivad. 

Välismaal tööle minemise soovide põhjuste 
analüüsist ilmnevad selgelt ka rahvuslikud 
erinevused. Teatavasti on töötus mitte-eest-
laste seas olnud alati kõrgem kui eestlaste 
seas, mistõttu peegelduvad mitte-eestlaste 
keerulised olud Eesti tööturul ka välismaale 
tööle minemise põhjustena. Kui eesti rahvu-
sest välismaale tööle minna soovijate seas on 
tööpuudus väga oluliseks põhjuseks 20%-l, 
siis mitte-eestlastest välismaale tööle min-
na soovijate hulgas leiab 39%, et tööpuudus 
Eestis on väga oluline põhjus, miks soovi-
takse välismaale tööle minna. Samuti arva-
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vad välismaale tööle minna soovivad mitte-
eestlased enam (36%) kui eestlased (21%), 
et väga oluliseks välismaal töötamise soovi 
ajendavaks põhjuseks on see, et neil puudu-
vad Eestis tööalased väljavaated.

Samuti on välismaale tööle minemise põh-
justes võimalik leida erinevusi välismaale 
tööle minna soovivate inimeste ametigrup-
pide võrdluses. Nimelt on välismaale tööle 
minemise põhjusena sinikraede jaoks, võr-
reldes valgekraedega, olulisem välismaal 
pakutav suurem töötasu. Kui see on väga 
oluliseks välismaale tööle minemise põhju-
seks 96%-le välismaale tööle minna soovi-
vale lihtöölisele ja 80%-le oskustöölisele, siis 
kontoritöötajatest/teenistujatest välismaa-
le tööle minna soovijatest arvab nii 67% ja 
spetsialistidest/juhtidest 49%. Samuti pea-
vad sinikraed (52% lihttöölistest ja 32% os-
kustöölistest), võrreldes valgekraedega (13% 
kontoritöötajatest/teenistujatest ja 14% spet-
sialistidest/juhtidest), enam välismaale tööle 
minemise väga oluliseks põhjuseks tööpuu-
dust Eestis. Lisaks on iga kolmanda välis-
maale tööle minna sooviva oskustöötaja ja 
lihttöölise jaoks välismaale tööle minemise 
väga oluliseks põhjuseks see, et Eestis puu-
duvad tööalased tuleviku väljavaated, samal 
ajal kui kontoritöötajatest/teenistujatest ar-
vab nii 7% ja spetsialistidest/juhtidest 23%.  

5.2. Välismaal töötamist 
takistavad tegurid

Välismaale tööle minemise soovid ei pruugi 
alati täituda, mistõttu on oluline analüüsi-
da, mis on peamised põhjused, mis takista-
vad Eesti elanikel välismaale tööle minemist. 
Euroopa Liidu elanike jaoks on peamiseks 
välismaale tööle siirdumise piiranguks pere-
kond ja isiklikud põhjused (European Com-
mission 2013). Jooniselt 20 nähtub, et Eesti 
elanikud ei erine selles ülejäänud Euroopast. 
Nii on aastate jooksul püsivalt välismaale 
tööle minna soovijate peamiseks takistuseks 
olnud pere ja sõbrad. Sarnaselt 2006. ja 2010. 
aastaga väidab 2013. aastal 59% välismaale 
tööle minna soovijatest, et pere ja sõbrad 

takistavad neil väga oluliselt välismaale töö-
le minekut. Kõigis teistes aspektides on aga 
välismaale tööle minna soovijate arvates ta-
kistused välismaal töötamiseks vähenenud. 
See tähendab, et välismaal töötada soovivad 
inimesed ei näe välismaal töötamise takistusi 
enam nii piiravatena kui varasematel aastatel. 
Peamised välismaale tööle minemise takis-
tused tulenevad siiski lähteriigist, st peale 
pere ja sõprade on välismaale tööle minna 
soovijate jaoks takistuseks ka „minu kodu 
on Eestis“ (45% välismaale minna soovijatest 
peab väga oluliseks takistuseks) ja vajadus 
hoolitseda Eestis alaealiste laste või pereliik-
mete/lähedaste eest (38%). Kui aga vaadelda 
sihtriigist tulenevaid põhjuseid, siis nähtub, 
et välismaal töötada soovijate jaoks on välis-
riigi poolsed takistused võrreldes 2010. aas-
taga veel enam kahanenud kui lähteriigist tu-
lenevad takistused. Kui majanduskriisiaegsel 
2010. aastal olid peamisteks sihtriigist tule-
nevateks piiranguteks välismaal töötamisega 
kaasnevad suured kulud (33% välismaale 
minna soovijatest pidas väga oluliseks takis-
tuseks) ja tõdemus, et ei osata välisriigi keelt 
(43%), siis 2013. aastaks on rahalised takis-
tused välismaale tööle minna soovijate jaoks 
oluliselt vähenenud (18%) ning võõrkeele 
osas tunnevad välismaal töötamise kavatsu-
sega inimesed ka ennast kindlamalt (30%).

Välismaale tööle minna soovivate naiste ja 
meeste võrdlusest ilmneb, et naiste jaoks on 
olulisemaks takistuseks võõrkeele mitteoska-
mine (37% peab seda väga oluliseks takistu-
seks), kuid mehed on võõrkeele oskuse osas 
kindlamad (23%). Kuigi naiste jaoks on pere 
ja sõprade Eestis elamine mõnevõrra oluli-
sem takistus (63% naistest ja 58% meestest 
peab seda väga oluliseks takistuseks), siis on 
hea meel tõdeda, et vajadus hoolitseda laste 
eest on võrdväärselt oluliseks välismaal töö-
tamise piiranguks nii naistel (39%) kui ka 
meestel (38%). Laste eest hoolitsemise vaja-
dus on mõistetavalt väga oluliseks välismaal 
töötamise takistuseks just parimas tööeas 
(25-44-aastaste) inimeste jaoks (61%), samal 
ajal noorte ja kõige vanemas vanusegrupis 
olevate elanike hulgas on samamoodi väit-
vaid inimesi oluliselt vähem (vastavalt 10% 
ja 23%). Seega, lähtudes välismaal töötamist 
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piiravatest teguritest, võiks järeldada, et ta-
gades parimas tööeas inimestele Eestis laste 
kasvatamiseks meelepärase keskkonna, on 
vähem tõenäoline, et nad soovivad välismaa-
le tööle minna, sest just lapsed ja pere on 
need tegurid, mis piiravad välismaal tööta-
mist.

Võrreldes välismaale tööle minna soovijate 
takistusi välismaal töötamiseks rahvusest 
lähtuvalt, paistab silma, et mitte-eestlaste 
jaoks on võõrkeeleoskus olulisemaks takistu-
seks (40% välismaale tööle minna soovijatest 
peab seda väga oluliseks) kui eestlaste jaoks 
(26%). Teisalt tunnevad eestlased (48%), 
võrreldes mitte-eestlastega (39%), enim, et 
nende kodu on Eestis, mis piirab nende vä-
lismaal töötamist. Seega pole mitte-eestlastel 
Eesti kui kodukohaga nii lähedasi sidemeid, 
mis võimaldab neil enam välismaale tööle 
minna. Olenemata rahvusest on kõrgema 
haridustasemega tööle minna soovijate jaoks 

„minu kodu on Eestis“ olulisemaks välismaa-
le tööle minemise takistuseks kui madalama 

haridustasemega inimeste jaoks. Nimelt väi-
dab 51% kolmanda haridustasemega välis-
maale tööle minna soovivatest inimestest, et 
kodu Eestis on neile väga oluliseks takistu-
seks, kuid teise haridustasemega välismaale 
tööle minna soovijate seas on selliseid inime-
si 44% ja esimese haridustasemega inimeste 
seas 37%. Seega võib järeldada, et kõrgema 
haridusega tööealised elanikud väärtustavad 
Eestit elukeskkonnana rohkem ning peavad 
Eestist kui kodukohast lahkumist välismaal 
töötamist piiravamaks takistuseks. 

Joonis 20. Välismaale tööle minna soovijate töölemineku takistuste 
olulisus, 2006, 2010, 2013

Allikas: Väljarändepotentsiaali küsitlusuuringud aastatel 2006, 2010, 2013, autori arvutused

* 2006. ja 2010. aasta küsitlusuuringu ankeet ei sisaldanud vastusevariante „vajadus hoolitseda Eestis alaealiste laste 
 eest“ ja „vajadus hoolitseda Eestis pereliikmete või lähedaste eest“.
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2008. aasta lõpus alguse saanud majandus-
kriis mõjutas Eesti tööealiste elanike välja-
rännet ja välismaal töötamist ning reaalse 
praktikaga käsikäes kasvas ka inimeste soov 
välismaale tööle minna. Eelmine Sotsiaalmi-
nisteeriumi poolt tellitud väljarändekavat-
suse uuring jäi kriisiaegsesse 2010. aastasse, 
mille tulemustest selgus, et 8,5% Eesti töö-
ealistest elanikest ehk 76 400 inimesel oli 
kindel soov välismaale tööle minna ning 
nad olid selleks teinud ettevalmistusi. 2013. 
aastaks on olukord tööturul paranenud ning 
tööealiste elanike võimalused Eestis tööd lei-
da on võrreldes 2010. aasta majanduskriisi 
aegse perioodiga oluliselt suurenenud. Käes-
oleva uuringu tulemustest selguski, et 2013. 
aastal väljarändepotentsiaal, võrreldes 2010. 
aastaga, kahanes 5,9%-ni, mis tähendab, et 
51 600 tööealist inimest Eestis on teinud et-
tevalmistusi ning neil on kindel soov välis-
maal töötada. 

Välismaal töötamine oli majanduskriisi ajal 
paljudele Eesti elanikele võimaluseks üldse 
mingisugust tööd teha. Kui kriisiaegsel 2010. 
aastal oli iga neljas välismaale tööle minna 
sooviv Eesti elanik töötu, siis 2013. aastaks 
on töötute osakaal välismaale tööle minna 
soovijate hulgas vähenenud, mille tulemu-
sena on välismaal töötada soovivate Eesti 
elanike profiil sarnane ülejäänud Eesti rah-
vastikuga. Küll aga ei ole kuhugi kadunud 
välismaale tööle minna soovijate hirm kao-
tada töökoht. Samal ajal, kui 2013. aastal oli 
Eestisse jääda soovivate töötajate seas hirm 
olemasolev töökoht kaotada, võrreldes 2010. 
aastaga, langenud, siis välismaale tööle min-
na soovijate usk sellesse, et nad võivad lähi-
ajal oma töökoha kaotada pole 2013. aastal, 
võrreldes 2010. aastaga, langenud. Seetõttu 
võib järeldada, et ebakindlus töösuhte jätku-
mises on ka üheks põhjuseks, mis motiveerib 
inimesi välismaal töötamise peale mõtlema.

Kui aga vaadelda välismaale tööle minna 
soovijaid sotsiaal-demograafiliste tunnuste 
alusel, siis selgub, et majanduskriis ei mõju-
tanud naiste välismaal töötamise soove nii 

oluliselt kui meestel. Kui  naiste hulgas püsis 
väljarändepotentsiaal aastatel 2006-2013 üp-
riski ühtlasel tasemel, siis meeste välismaal 
töötamise plaanid majanduskriisi ajal kasva-
sid, kuid kriisi taandudes jällegi kahanesid. 
Seetõttu vähenes väljarändepotentsiaal 2013. 
aastal meeste seas oluliselt enam kui naiste 
hulgas. Samuti vähenes väljarändepotent-
siaal enam just parimas tööeas inimeste (25-
44) ja kõige vanemas (45-64) vanusegrupis 
olevate elanike seas, kuid noorte (15-24) hul-
gas jäi väljarändepotentsiaal 2013. aastal võr-
reldes 2010. aastaga samale tasemele. Seetõt-
tu  võib eeldada, et noorte välismaale tööle 
minemine lähiaastatel tõenäoliselt ei vähene. 
Kui vaadelda noorte väljarändekavatsusi rah-
vusest lähtuvalt, siis eristub, et noorte mitte-
eestlaste soovid välismaal tööd teha on mõ-
nevõrra suuremad kui noorte eestlaste omad, 
mis võib tuleneda sellest, et mitte-eestlaste 
võimalused Eesti tööturul rakendust leida on 
keerulisemad kui eestlastel.  

Välismaale tööle minna soovijaid on 2013. 
aastal sarnaselt 2010. aastaga endiselt kõige 
enam madala haridustasemega Eesti elanike 
seas ning kõige vähem kõrgelt haritud ini-
meste hulgas, mistõttu ei saa käesoleva uu-
ringu tulemuste põhjal kinnitada,  et Eestit 
on lähiaastatel ootamas ees ebaproportsio-
naalselt n-ö suur ajude väljavool. Küll aga 
võib lähiaastatel süveneda oskustöölistest 
tööjõu puuduse probleem, sest nende väl-
jarändekavatsused püsivad endiselt kõrged. 
Kuigi välismaal töötamise kavatsusega os-
kustööliste arv on 2013. aastal, võrreldes 
2010. aastaga, vähenenud, on ametigruppide 
võrdluses just oskustööliste seas endiselt kõi-
ge enam neid, kes sooviks välismaal töötada. 
Samas on välismaale tööle minna soovivad 
Eesti elanikud tööalase tausta poolest muu-
tunud mitmekesisemaks kui varem. Selle 
tulemusel  ei domineeri ehitusvaldkonna 
töötajad enam nii tugevalt kõigi väljarän-
dekavatusega inimeste hulgas, kuigi kõige 
enam on välismaal töötamise sooviga ini-
mesi endiselt ehitussektoris hõivatute seas. 
Teiselt poolt jällegi on välismaal töötamise 

Kokkuvõte
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kavatsus tõusnud nii hariduse, majutuse ja 
toitlustuse, hulgi- ja jaekaubanduse kui ka 
tervishoiu ja sotsiaalhoolekande sektoris 
töötavate inimeste seas.

Mõnevõrra murettekitava faktina selgus uu-
ringust, et Eesti elanike välismaal töötamise 
plaanid on võrreldes 2010. aastaga muutu-
nud pikemaajalisemaks ehk palju enam kui 
kriisiaegsel perioodil on neid, kes sooviksid 
välismaale tööle minnes jääda sinna kaue-
maks kui aastaks või lausa alatiseks. Seetõttu 
soovitakse pikemaks ajaks välismaale tööle 
minnes Eestist välja rännata koos perega. Nii 
selguski käesolevast uuringust, et 2013. aas-
tal on, võrreldes 2010. aastaga, märgatavalt 
suurenenud nende Eesti elanike arv, kes lä-
heksid välismaale tööle koos abikaasa/elu-
kaaslase ja/või lastega

Nii nagu välismaal töötavate inimeste seas 
on ka välismaale tööle minna soovijate seas 
2013. aastal endiselt kõige populaarsemaks 
sihtriigiks Soome, mis on potentsiaalse siht-
riigina kõige enam eelistatud just madala-
ma haridusega inimeste hulgas. Küll aga on 
muutunud see, et võrreldes majanduskriisi-
aegse perioodiga on kasvanud Eesti elanike 
ootused töötasu suhtes. Kui majanduskrii-
siaegsel perioodil olid Eesti elanikud enam 
nõus välismaal töötades saama madalamat 
töötasu kui kohalikud töötajad, siis kriisist 
taastumise ajal on tõusnud ka nende Ees-
ti elanike hulk, kes usuvad, et peaksid vä-
lismaal saama kohalikega võrdset töötasu. 
Kõrgemad ootused välismaal töötamise eest 
saadava töötasu osas peegelduvad ka konk-
reetsetes töötasu numbrites. Kui 2010. aastal 

väitsid välismaale tööle minna soovijad, et 
oleksid nõus välismaale tööle minema, kui 
nende netotöötasu kuus oleks keskmiselt 
1400 eurot (mediaan 1300 eurot), siis 2013. 
aastal tahaksid välismaale tööle minna soo-
vijad saada välismaal keskmiselt 1900 euro 
suurust netotöötasu (mediaan 1500 eurot). 
Kuna Eesti elanike ootused töötasu osas on 
kasvanud kiiremini kui reaalne netotöötasu 
Eestis, siis on arusaadav, et peamine põhjus, 
miks Eesti elanikud välismaale tööle soovi-
vad minna, on kõrgem töötasu. Küll aga tu-
leks veel välja tuua, et võrreldes 2010. aastaga 
on kõige enam kasvanud nende välismaale 
tööle minna soovijate hulk, kes peavad väga 
oluliseks välismaale tööle minemise põhju-
seks seda, et välismaal väärtustatakse tööta-
jat rohkem kui Eestis. Peamiseks takistuseks, 
mis piirab Eesti elanike välismaale tööle mi-
nemist on 2013. aastal endiselt Eestis elavad 
pere ja sõbrad. 

Võib eeldada, et senikaua, kuni töötasud 
Eestis jäävad teistele Euroopa Liidu riikidele 
ja eriti meile nii lähedal paiknevale Soome 
alla, püsib Eesti elanike motivatsioon välis-
maal töötada endiselt kõrge. Kuna arenenud 
riikide rändepoliitika reguleerib sisserän-
net, mitte väljarännet, siis puuduvad Ees-
ti riigil jõulised poliitikameetmed, millega 
välismaale minekut piirata. Samuti ei oleks 
selline tegevus kuidagi vastavuses Euroopa 
Liidu ühtse majandusruumi arusaamadega. 
Küll aga võib, tuginedes käesoleva uuringu 
tulemusele, esitada mõned poliitikasoovitu-
sed, mis võivad aidata migratsioonipoliitikat 
kujundada. 
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• Kuigi üldiselt mitte-eestlaste välismaale 
tööle minemise soovid ei erine eestlas-
te välismaal töötamise kavatsustest, siis 
selgus uuringust, et noorte (15-24-aas-
tased) mitte-eestlaste seas on välismaale 
tööle minna soovivaid noori enam kui 
noorte eestlaste hulgas. Mitte-eestlaste ja 
sealhulgas noorte mitte-eestlaste olukord 
Eesti tööturul on alati olnud mõnevõrra 
keerulisem kui eestlastel, kuid majandus-
kriisi tõttu tõusis mitte-eestlastest noorte 
töötus tunduvalt enam kui eesti noor-
te tööpuudus. Seetõttu tasuks senisest 
enam pöörata tähelepanu mitte-eestlas-
test noorte tööturu võimaluste paranda-
misele, sest käesoleva uuringu järgi soo-
vivad just noored mitte-eestlased enam 
välismaale tööle minna. 

• Teiselt poolt ei tohiks noorte suuremate 
välismaal töötamise soovide taga näha 
katastroofilisi põhjuseid, vaid pigem 
tuleks nõustuda nendega, kes usuvad, 
et oleme jõudnud uude rändeajastusse 
(Castles, Miller 2008), kus välismaal töö-
tamine ja õppimine on üha tavapärasem. 
Mõistetavalt on noored just see grupp, 
kes piirideta Euroopa võimalusi kõige 
enam katsetada ja avastada soovivad. 
Uuringust selgus, et välismaal töötamise 
kavatsusega noorte jaoks on Eestist lah-
kumise põhjuseks pigem soov maailma 
avastada ja ennast erialaselt täiendada, 
mitte Eesti elus pettumine või erialas-
te väljavaadete puudumine. Seetõttu ei 
tasuks noorte soovis ennast välismaal 
täiendada näha riigi positsioonilt kui ka-
duma läinud inimressurssi, vaid pigem 
mõelda sellele, kuidas toetada Eestist pä-
rit noorte tagasipöördumist kodumaale.  

• Uuringust selgus, et endiselt on Eesti 
elanike jaoks peamiseks välismaale töö-
le  minemise takistuseks pere ja sõbrad 
Eestis. Samuti on oluliseks piiranguks 
vajadus hoolitseda laste ja lähedaste 
eest. Seega, lähtudes  välismaal tööta-
mist piiravatest teguritest, võiks järelda-

da, et tagades parimas tööeas inimestele 
Eestis laste kasvatamiseks meelepärase 
keskkonna, on vähem tõenäoline, et nad 
soovivad välismaale tööle minna, sest 
just lapsed ja pere on need, mis piiravad 
välismaal töötamist. Seetõttu on perepo-
liitika meetmed olulised nii Eesti elanike 
välismaale tööle minemise soovide pi-
durdamiseks kui ka  väljarännanute ta-
gasi meelitamiseks. 

• Kuigi käesoleva uuringu järgi ei tohiks 
Eestit lähiaastatel oodata suurem n-ö 
ajude väljavool, sest välismaal töötamise 
soov on kõrgem madalama haridustase-
mega Eesti elanike seas, siis olenemata 
mõningasest langusest, püsis välismaal 
töötamise kavatsus kõige kõrgem just 
oskustööliste seas. Seetõttu võib oskus-
tööjõu leidmise probleem nende kõrge 
väljarändekavatsuse tõttu Eestis ainult 
süveneda. Oskustöötajate jaoks on, võr-
reldes valgekraedega, olulisemaks vä-
lismaal töötamist motiveerivaks põh-
juseks tööpuudus Eestis ning tööalase 
tulevikuväljavaate puudumine. Seetõttu 
on välismaale tööle minna soovivate 
oskustöötajate hulgas enam neid, kes ei 
leia omandatud kvalifikatsioonile Eestis 
rakendust, mistõttu on tulevikku silmas 
pidades oluline viia haridussüsteem pa-
remasse kooskõlla tööturul vajaminevate 
oskustega. 

Poliitikasoovitused
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Fakte uuringust
• 2013. aastal väljarändepotentsiaal võrreldes 2010. aastaga kahanes 8,5%-lt 5,9%-ni, mis 

tähendab, et tõenäoliselt asub lähiaastatel välismaale tööle 51 600 tööealist Eesti elanikku.

• Välismaale tööle minna soovijate teadlikkus välismaal töötamise võimalustest on võrreldes 
2010. aastaga tõusnud. 

• Eesti elanikud ei ole võrreldes varasemaga muutunud välismaal töötamise osas valivamaks - 
endiselt ligikaudu üks kolmandik välismaale tööle minna soovijatest on nõus välismaal tegema 
madalama kvalifikatsiooniga tööd kui praegusel või viimasel töökohal.

• Välismaale tööle minna soovijate seas on endiselt kõige populaarsemaks sihtriigiks Soome, 
mis on kõige populaarsem just madala haridustasemega inimeste hulgas. 

• 2013. aastal tahaksid välismaale tööle minna soovijad saada välismaal keskmiselt 1900 euro 
suurust netotöötasu (mediaan 1500 eurot).

• Väljarändepotentsiaal on kõrgem meeste ja noorte (15-24) Eesti elanike seas.

• Võrreldes eestlastega on välismaale tööle minemise soovid suuremad noortel mitte-eestlastel.

• Madala haridustasemega Eesti elanike väljarändepotentsiaal on endiselt kõige kõrgem.

• Oskustööliste väljarändepotentsiaal on võrreldes 2010. aastaga küll vähenenud, kuid endiselt 
on oskustööliste seas kõige enam neid, kes sooviksid välismaale tööle minna. 

• Välismaale tööle minna soovivad Eesti elanikud on tööalase tausta poolest muutunud mitme-
kesisemaks, kuid endiselt on kõige enam välismaal töötamise sooviga inimesi ehitussektoris 
hõivatute hulgas.

• 2013. aastal on oluliselt suurenenud nende Eesti elanike hulk, kes sooviksid välismaal töötada 
kauem kui aasta või sooviksid välismaale tööle minnes jääda sinna alatiseks.

• 2013. aastal on võrreldes 2010. aastaga märgatavalt suurenenud nende Eesti elanike hulk, 
kes välismaale tööle minnes võtaksid kaasa abikaasa/elukaaslase ja/või lapsed.

• Peamiseks põhjuseks, mis motiveerib Eesti elanikke välismaale tööle minema, on endiselt 
kõrgem töötasu ning välismaal töötamist takistavaks teguriks fakt, et pere ja sõbrad elavad 
Eestis.

Poliitikaanalüüs on sotsiaalministeeriumi eelretsenseeritav toimetiste sari, mille ees-
märk on esitada ülevaateid sotsiaal-, töö- ja tervisepoliitikaga seonduvatest analüü-
sidest ning seeläbi aidata kaasa teadmistepõhise poliitika kujundamisele.
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