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Saateks
Käesolev trendide kogumik annab ülevaate 2010. 
ja 2011. aastal Eesti tööturul aset leidnud aren-
gutest. Taustana on välja toodud majanduskriisi 
algusaastate (2008–2009) andmeid, mis aitavad 
toimunud muutuste ulatusest paremini aru saada. 
Üleilmse majanduskriisi mõju Eesti tööturule oli 
eriti raske, kuna Eesti kuulus nende Euroopa Liidu 
riikide hulka, kus töötuse kasv oli kõige kiirem. 
2010. aasta jääb ajalukku kui kõige kõrgema töö-
puudusega ja madalaima tööhõivega aasta. 2010. 
aasta alguses suurenes töötute arv Eestis esma-
kordselt 137  000-ni, mis moodustas 19,8% töö-
jõust. Seevastu 2011. aastat võib nimetada kriisist 
taastumise aastaks, mil tänu positiivsele majandus-
kasvule hakkas hõivatute arv kiires tempos tõusma 
ning töötus langema. Järgneva paari aasta jooksul 
on prognooside kohaselt oodata siiski mõõduka-
mat hõive kasvu ja töötuse langust, kuna majan-
duskasv on taas pidurdunud. 

Kogumik koosneb kuuest peatükist. Esimeses 
peatükis võrreldakse Eesti tööturunäitajaid teiste 
Euroopa Liidu liikmesriikide vastavate näitajatega, 
et saada ülevaade 2010. ja 2011. aastal toimunud 
muutustest eri riikide tööturgudel. Kui veel 2010. 
aastal Eesti ja ka teiste Balti riikide tööturunäita-
jad halvenesid märksa kiiremas tempos kui enami-
kus teistes Euroopa Liidu riikides, siis 2011. aastal 
võis täheldada vastupidiseid trende  – hõive kasv 
ja töötuse langus olid Eestis kõige kiiremad kogu 
Euroopa Liidus. 

Kogumiku teine peatükk kirjeldab inimeste hõive-
seisundite muutusi tööturul. Käsitletakse hõivet, 
hõive muutusi tegevus- ja ametialade kaupa, töö-
tust ja mitteaktiivsust. Kolmandas peatükis analüü-
sitakse töökorraldust ja töötasustamist. Vaatluse all 
on tähtajaline töötamine, osaajaga töö, keskmine 
tööaeg, ületunnitöö, tööaja ajastus, samuti kaug-
töö. Töötasustamise all käsitletakse töötasu alam-
määra ja töötasu suurust, mis pärast majanduslan-
gust on hakanud uuesti kasvama. 

Neljas peatükk iseloomustab põhjalikumalt töö-
turu riskirühmi, kelle sisenemine tööturule on 
mitmetel põhjustel raskendatud. Vaatluse all on 

noored, vanemaealised, mitte-eestlased ja pika-
ajalised töötud. Selgus, et kõikide riskirühmade 
olukord tööturul paranes 2011. aastal, kuid tõsist 
tähelepanu vajavaks probleemiks on endiselt pika-
ajaline töötus ning eriti ülipikaajaline töötus. 

Viies peatükk annab Eesti Töötukassa andmete 
põhjal ülevaate registreeritud töötutest, pakuta-
vatest vakantsidest ja tööle rakendumisest, töö-
turuteenuste kasutajatest, makstavatest toetustest 
ja hüvitistest ning kulutustest tööturupoliitikale. 
Analüüsist selgub, et registreeritud töötute arvu 
dünaamika on olnud sarnane üldise töötuse tren-
didega, kuid registreeritud töötus on väiksem kui 
üldine töötus, moodustades viimasest vaid ca 63%. 

Oluline on pöörata tähelepanu keskkonnale, kus 
inimesed töötavad. Töökeskkond peab olema töö-
tajatele ohutu ja nende tervist hoidev. Kogumiku 
kuuendas peatükis analüüsitaksegi põhjalikumalt 
töökeskkonda ja töö mõju tervisele. Antakse üle-
vaade registreeritud ja küsitlusuuringutel põhine-
vast tööõnnetuste statistikast ning tööga seotud 
tervisehäiretest.

Andmeallikatena on käesolevas kogumikus kasuta-
tud tööjõu-uuringute ja teiste Statistikaameti vaat-
luste andmeid, Euroopa töötingimuste uuringu, 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri, 
Euroopa Statistikaameti (Eurostati), Eesti Töötu-
kassa ja Tööinspektsiooni andmeid. Töövaldkonna 
trendide kogumik on suunatud eelkõige lugejatele, 
kes puutuvad oma igapäevatöös kokku töötemaa-
tikaga, aga ka kõigile neile, kellel on sügavam huvi 
töövaldkonna arengute vastu. Loodame, et rohke 
statistiline materjal on poliitikakujundajatele abiks 
õigete valikute tegemisel. 

Autorite nimel Ülle Marksoo,
toimetaja



1. Eesti tööturu areng võrdluses 
teiste Euroopa Liidu riikidega

Ülle Marksoo

Üleilmne majanduskriis mõjutab jätkuvalt Euroopa 
Liidu (EL) riikide tööturge. 2010. aastal võis palju-
des liikmesriikides märgata tööturu olukorra para-
nemist, kuid alates 2011. aasta märtsist on kriisist 
taastumine pidurdunud. Hõive kasv on peatunud 
ning töötute arv hakanud uuesti kasvama. Samal 
ajal riikides, kus kriisi ajal hõive langus ja töötuse 
kasv olid eriti kiired, on olukord märgatavalt para-
nenud.

Kui võrrelda 2010. ja 2011. aasta hõivemäära, siis 
ilmneb, et Eestis on pärast suurt langust olnud 
hõivekasv kõige kiirem (3,7 protsendipunkti) ning 
hõivemäär (70,4%) ületab isegi EL vastavat näitajat 
(68,6%). 2010. aastaga võrreldes tõusis Eesti hõive-
määralt 27 riigi hulgas 16. kohalt 10. kohale. Suh-

teliselt kiirema kasvu on teinud ka teised Balti rii-
gid Läti ja Leedu, kuid nende hõivenäitajad jäävad 
siiski allapoole EL keskmist. Ainsa riigina ulatus 
80%-lise hõivemäärani Rootsi, üle 75% oli hõive-
määr veel Hollandis, Saksamaal, Taanis ja Austrias. 
Absoluutarvudes loodi uusi töökohti kõige enam 
Saksamaal (560  0001). Kõige madalam oli hõive 
Kreekas (59,9%), seal oli ka ühtlasi suurim hõi-
velangus. Lisaks Kreekale langes hõivemäär teis-
test enam veel Sloveenias, Bulgaarias ja Küprosel. 
Hõive muutustest EL liikmesriikides annab üle-
vaate joonis 1.1.

Võrreldes 2010. aastaga langes meeste hõivemäär 
2011. aastal 0,1 protsendipunkti võrra ning naiste 
hõivemäär kasvas 0,2 protsendipunkti võrra. Kõr-

Allikas: Eurostat3

1 EU Employment and Social Situation, Social Europe I Quarterly Review, European Commission 2012.
2 Tööhõive määr = töötajate osatähtsus rahvastikus vanuses 20–64 aastat.
3 Eurostati (Euroopa Statistikaamet) andmed pärinevad avalikust andmebaasist: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database

Joonis 1.1. Tööhõive määr2 2010. ja 2011. aastal (%) 
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega6

geim meeste ja naiste hõivemäär on Rootsis (vasta-
valt 82,8% ja 77,2%). Meeste hõivemäär ulatus üle 
80% veel Hollandis, Saksamaal, Austrias ja Küpro-
sel ning oli madalaim Bulgaarias (66,6%).

Naiste hõiveerinevused on tunduvalt suuremad 
kui meestel, kõikudes 43,4%-st Maltal 77,2%-ni 
Rootsis. Üle 70% ulatus hõivemäär ka Taanis, Sak-
samaal, Hollandis ja Soomes. Alla 50% jäi hõive 
lisaks Maltale veel Itaalias ja Kreekas. Seega on ka 
hõivelõhed suuremad Lõuna-Euroopa riikides. Kui 

naiste hõivemäär on EL-is 12,7 protsendipunkti 
võrra madalam kui meestel, siis näiteks Maltal ula-
tus hõivelõhe koguni 35,4 protsendipunktini ning 
Itaalias ja Kreekas üle 22 protsendipunkti. Seevastu 
väikseim on hõivelõhe Balti riikides ja Rootsis. 
Eesti naiste hõivemäär on olnud kogu aeg kõrgem 
kui EL-is keskmiselt, seda ka sügava majandus-
kriisi ajal.

55–64-aastaste hõivemäär kasvas 2011. aastal 1,1 
protsendipunkti võrra. Kui üldist hõive kasvu võis 

Joonis 1.2. Meeste ja naiste tööhõive määr 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat

Joonis 1.3. 55–64-aastaste tööhõivemäär 2010. ja 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat
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täheldada 14 riigis, siis vanemaealiste hõive kas-
vas kokku 18 riigis (joonis 1.3). Teistest tunduvalt 
rohkem töötab vanemaealisi Rootsis (72,3%). Üle-
jäänud riikides jääb vanemaealiste hõive allapoole 
60%, enamikus koguni allapoole 50%. Madalaim 
on hõivemäär Sloveenias (31,2%) ja Maltal (31,7%). 
Eesti oli 57,2%-lise hõivemääraga kuuendal kohal 
ning võrreldes eelneva aastaga kõige kiirema hõi-
vekasvuga. 

Eestile on iseloomulik nii vanemaealiste kõrge 
hõive kui kõrge töötus (11,6%). Sellest järeldub, 
et Eestis on vanemaealiste aktiivsus tööturul väga 
kõrge. Aktiivsuse määralt on Eesti koguni teisel 
kohal Rootsi järel. Kui EL-is keskmiselt töötab 
või otsib tööd vanemaealistest 50,9%, siis Eestis 
on vastav protsent 64,7 ning Rootsis 75,9%. Eesti 
vanemaealiste aktiivsust tõstab naiste aktiivne osa-
lemine tööelus. Ka siin on Eesti naised Rootsi järel 
teisel kohal. EL-is keskmiselt on vanemaealiste 
naiste aktiivsuse määr 42,8%, Eestis koguni kahe-
kümne protsendipunkti võrra enam (62,9%). Üle 
60% on naiste aktiivsus veel ka Soomes.  

Osaajaga töötamine4 varieerub EL-i riikides väga 
suurel määral. Keskmiselt töötab osaajaga 8,9% 

meestest ja 32% naistest. Esikohal on Holland, kus 
ligikaudu pooled töötajatest (49,1%) töötavad osa-
ajaga. Osaajaga töötajate kõrge protsent on tingi-
tud naiste ülikõrgest osaajaga töötamise osatähtsu-
sest (76,6%), samuti on kõrgeim meeste osaajaga 
töötajate osatähtsus ja ületab 25%. Üle neljandiku 
on osaajaga töötajaid Taanis, Ühendkuningrii-
kides, Rootsis, Saksamaal, Austrias ja Belgias. 
Lõuna-Euroopa ja eriti Ida-Euroopa riikides on 
osaajatöö vähem levinud. Majanduskriisi aastatel 
on paljudes riikides osaajaga töötamine kasvanud, 
seda just nõudluse vähenemise tõttu tööturul. EL-i 
hõivatutest töötas 2011. aastal 19,5% osaajaga, mis 
on 0,3 protsendipunkti võrra rohkem kui eelneval 
aastal. Eestis oli osaajaga töötajaid 10,6 % (naistest 
15,4%, meestest 5,6%). Madalaim oli osaajaga töö-
tajate osatähtsus Bulgaarias (2,3%) (vt joonis 1.4). 

Kõrge tööpuudus on EL-i riikides endiselt prob-
leemiks. 2010. aasta teisel poolel võis täheldada 
majanduse taastumise märke ning tööpuudus lan-
ges paljudes riikides, kuid 2011. aasta teisest kvar-
talist alates on töötus hakanud uuesti kasvama. 
2011. aasta alguses oli EL-i riikides kokku 22,7 
miljonit töötut, kuid aasta lõpus juba ligikaudu 24 
miljonit. EL-i aasta keskmine töötuse määr oli nii 

Joonis 1.4. Osaajaga töötajate osatähtsus hõivatutest 2010. ja 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat

4  Täis- ja osaajaga töötamine määratletakse Eurostati definitsiooni kohaselt inimese ütluse põhjal. Erandiks on Holland, kus osaajaga 
töötajateks loetakse kõik, kes töötavad alla 35 tunni nädalas.
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega8

2010. kui 2011. aastal 9,6%. 2011. aastal panustasid 
töötuse kasvu kõige enam Hispaania, kus töötuse 
määr ulatus 21,7%-ni, ning Kreeka. Madalaim töö-
tus oli Austrias, Hollandis ja Luksemburgis, kus 
tööta oli alla 5% tööjõust. Kõige kiirem töötuse 
kasv iseloomustas Kreekat (12,6%-lt 17,7%-ni) 
ning suurim langus Eestit (16,9%-lt 12,5%-ni), kus 
veel 2010. aastal oli töötuse kasv kiireim. Töötus 
langes kiiresti ka teistes Balti riikides, mida samuti 

iseloomustas kiire töötuse kasv eelneval aastal. 

Töötuse suurenemisega on kaasnenud ka noorte 
töötuse kasv, seda nii meeste kui naiste hulgas. 
Noorte töötuse määr ulatus 2011. aastal 21,3%-ni, 
mis on viimase kümnendi kõrgeim näitaja. Aas-
taga suurenes noorte töötuse määr 0,4 protsendi-
punkti võrra (joonis 1.6). Sarnaselt üldise töötu-
sega on noorte töötus kõige kiiremini kasvanud 

Joonis 1.5. Töötuse määr 2010. ja 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat

Joonis 1.6. 15–24-aastaste töötuse määr 2010. ja 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega 9

Kreekas ning kõige kiirema languse läbi teinud 
Eestis. Töötuse määr varieerub vahemikus 7,6% 
Hollandis kuni 46,4% Hispaanias. Kuigi noorte 
töötus vähenes Eestis aastaga kolmandiku võrra ja 
langes teiselt kohalt 15. kohale, ületab see endiselt 
mõnevõrra EL-i keskmist. 

Töötuse kasv avaldas mõju ka tööotsingute pikene-
misele ning pikaajalise töötuse kasvule. 4,1% töö-
jõust on otsinud tööd aasta ja kauem. Madalaim 
on pikaajalise töötuse määr Austrias (1,1%) ning 
kõrgeim Slovakkias (9,2%). Kiireim pikaajalise 
töötuse kasv oli jällegi Kreekas, samuti Bulgaarias, 
Iirimaal ja Hispaanias ning kiireim langus Eestis ja 
Belgias. 2010. aastal ulatus pikaajalise töötuse määr 
Eestis 7,7%-ni, olles kolmandal kohal Slovakkia ja 
Läti järel. Aasta hiljem oli Eesti langenud juba 7. 
kohale, samal ajal kui Lätis püsis pikaajaline töötus 
samal tasemel, Leedus aga pikaajalise töötuse kasv 

jätkus, ulatudes 8%-ni tööjõust (joonis 1.7). Pika-
ajaliste töötute osatähtsus töötutest oli aga 2011. 
aastal Eestis üks kõrgemaid (56,8%), jäädes alla 
ainult Slovakkiale (67,8%) ja Iirimaale (59,4%). 
Naiste hulgas oli pikaajaline töötus kõrgeim Kree-
kas (11,5%), Hispaanias ja Slovakkias, meeste hul-
gas aga Iirimaal (11,5%), Lätis ja Slovakkias. 

Kokkuvõttes nägime, et kui 2010. aastal võisime 
Eesti puhul rääkida suurimast hõivelangusest ja 
ühest kõrgeimast töötuse kasvust, siis 2011. aastal 
on Eesti tööturunäitajad paranenud teiste riikidega 
võrreldes tunduvalt kiiremas tempos. Eesti puhul 
võime rääkida EL-i suurimast hõivekasvust, sh 
suurimast meeste ja vanemaealiste hõive kasvust 
ning kiireimast töötuse langusest. Kõige enam hal-
venesid 2011. aastal tööturu näitajad Kreekas, kõr-
geima töötusega paistis silma Hispaania. 

Joonis 1.7. Pikaajalise töötuse määr 2010. ja 2011. aastal (%)

Allikas: Eurostat
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2. Tööturu olukord Eestis 2010. ja 
2011. aastal

Ülle Marksoo

2.1. Üldised trendid

2009. ja 2010. aastal olid Eesti tööturul rasked ajad. 
Üleilmse majandus- ja finantskriisi mõjul kaota-
sid oma töö kümned tuhanded inimesed. Hõive 
vähenemine ja töötuse suurenemine, mis olid saa-
nud alguse 2008. aasta lõpus, jätkusid kogu 2009. 
aasta vältel ning ka 2010. aasta esimeses kvartalis, 
mil töötute arv kasvas rekordtasemele – 137 000-
ni. Kahe aastaga (2008.  aasta esimene kvartal vs. 
2010.  aasta esimene kvartal) langes hõivatute arv 
ligikaudu 108  000 võrra ning töötute arv kasvas 
103 000 võrra. 2010. aasta teisest kvartalist alates 
võis täheldada hõive mõningast suurenemist ja 
töötuse vähenemist, ühtlasi oli majanduskasv üle 
pika aja taas positiivne. Vaatamata sellele oli 2010. 
aasta keskmine 20–64-aastaste hõivemäär kõigi 
aegade madalaim (66,4%).

2011. aastal jätkusid eelmise aasta teisel poolel ala-
nud positiivsed muutused majanduses. Hakkasid 
taastuma kriisi ajal kadunud töökohad, töötus lan-
ges ja hõive kasvas prognoositust kiiremas tempos. 
Hõivatute arv kasvas aastaga ca 38 000 võrra ning 
töötute arv langes ca 29 000 võrra. Statistikaameti 
tööjõu-uuringu andmetel oli 2011. aastal Eestis 
15–74-aastaste seas hõivatuid 609  100, töötuid 
86  800 ning mitteaktiivseid 333  800. Aasta kesk-
miseks hõivemääraks kujunes 70,1% ning töötuse 
määraks 12,5%. Võrreldes 2010. aastaga kasvas 
tööhõive määr 3,7 protsendipunkti võrra ning 
töötuse määr langes 4,4 protsendipunkti võrra. 
Hõive ja töötuse näitajad olid soodsamad ka võrd-
luses 2009. aastaga. Samuti kasvas tööturul osale-
mise aktiivsus, mis oli kõrgeim 1992. aastast alates 
(74,4%).

Tabel 2.1. Tööturu põhinäitajad ja rahvastik hõiveseisundi järgi, 2008–2011

2008 2009 2010 2011

SKT kasv, % -3,7 -14,3 2,3 7,6

Tööhõive kasv, % 0,2 -9,2 -4,2 6,7

Rahvastik vanuses (15–74 a), tuhandetes 1042,8 1038,8 1034,8 1029,8

Hõivatud, tuhandetes 656,5 595,8 570,9 609,1

mehed 330,9 288,1 275,1 301,4

naised 325,6 307,7 295,8 307,7

Töötud, tuhandetes 38,4 95,1 115,9 86,8

mehed 20,2 58,5 66,5 45,6

naised 18,1 36,5 49,4 41,3

Mitteaktiivsed, tuhandetes 347,9 348 348 333,8

mehed 136,7 139,7 143,1 136,1

naised 211,2 208,3 204,8 197,8

Tööjõus osalemise määr5 
(15–64-aastased), %

73,6 73,6 73,4 74,4

Tööhõive määr6 (20–64-aastased), % 76,6 69,5 66,4 70,1

Töötuse määr7 (15–74-aastased), % 5,5 13,8 16,9 12,5

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

5 Tööjõus osalemise määr – tööjõu (hõivatud ja töötud) osatähtsus 15–64-aastaste elanike seas.
6 Tööhõive määr – hõivatute osatähtsus 20–64-aastaste elanike seas.
7 Töötuse määr – töötute osatähtsus tööjõus vanuses 15–74 a.
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Kui võrrelda meeste ja naiste hõive trende majan-
duskriisi ajal (joonis 2.1), siis näeme, et meeste 
hõivemäär langes väga kiiresti erakordselt mada-
lale tasemele (esmakordselt alla 70%) ning jäi kol-
mes kvartalis (2009 IV kv  – 2010 II kv) koguni 
allapoole naiste hõivemäära. Selle põhjuseks oli 
eelkõige nende tegevusalade kokkutõmbumine, 
kus töötasid valdavalt mehed (ehitus, töötlev töös-
tus). Majanduskasvu taastudes olid need tegevus-
alad jällegi esimesed, kus hakkasid töökohad taas-
tekkima. Tööga hõivatute arv kasvas 2011. aastal 
nii meeste kui naiste seas, kuid eriti kiiresti meeste 
hulgas, kes moodustasid rohkem kui ⅔ hõivekas-
vust. Seega meeste hõive muutus kriisi ajal tundu-
valt suuremas ulatuses kui naiste hõive. 2011. aasta 

keskmiseks hõivemääraks kujunes meestel 73%, 
mis ületas ka 2009. aasta näitaja. Naiste hõivemäär 
kasvas 67,5%-ni, kuid jäi 2009. aasta tasemele alla. 

Piirkonniti on hõive muutused olnud väga erine-
vad. Aastatel 2008–2011 vähenes tööhõive määr 
kõikides maakondades, kõige suurem langus oli 
aga Hiiumaal (86,7%-lt 71,8%-ni). 2011. aastal 
oli hõivemäär kõrgeim Harjumaal (75%), Viljan-
dimaal (72,8%) ja Läänemaal (71,3%). Võrreldes 
2010. aastaga vähenes hõive ainult Järvamaal ja 
Valgamaal. Seejuures Valgamaa oli ainus maakond, 
kus hõivemäär jäi alla 60% (58,6%). 

2.2. Liikumised hõiveseisundite vahel

Järgnevalt analüüsime tööealiste (15–74-aastaste) 
inimeste liikumist kolme hõiveseisundi  – hõive, 
töötuse ja mitteaktiivsuse – vahel. Liikumiste arvu 
saamiseks võrreldakse tööjõu-uuringus inimese 
hõiveseisundit uuringu hetkel ja samal kuul aasta 
tagasi.8 Kui majanduskasvu perioodil liigutakse 
rohkem hõivest hõivesse ja vähem hõivest töö-
tusse, siis majanduslanguse ajal suureneb liiku-

mine töötusesse. Seisundimuutuste analüüs näi-
tab, et ka käesolev majanduskriis mõjutas tööjõu 
mobiilsust väga tugevalt. Joonis 2.2 iseloomustab 
hõiveseisundi muutusi aastail 2009–2010 (numb-
rid sulgudes) ning 2010–2011.

Jooniselt ilmneb, et aastatel 2010–2011 oli püsinud 
hõives ligikaudu 543 000 inimest. Neist töökohta 

8 Liikumine on defineeritud kui seisundi muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Aasta keskmine liikumine = summa (jaanuar-
jaanuar, veebruar-veebruar, …)/12

Joonis 2.1. Meeste ja naiste tööhõive määr, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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oli vahetanud 40  600. Kui veel 2009–2010 üle-
tas hõivest väljavool sissevoolu ca 25 000 inimese 
võrra, siis aastatel 2010–2011 olid protsessid pöör-
dunud ning hõivesse tuli rohkem inimesi juurde, 
kui sealt väljus. Hõivest töötusesse liikus üle kahe 
korra vähem inimesi, kui eelneval aastal, mis näitab 
selgelt tööturu olukorra paranemist. Aasta jooksul 
oli hõivesse juurde tulnud 39 400 inimest töötute 

ning 27 000 inimest mitteaktiivsete hulgast. Kokku 
suundus hõivesse üle 21 000 inimese rohkem, kui 
sealt väljus. Mõnevõrra suurenes liikumine töötu-
sest mitteaktiivsusesse, mida näitab ka heitunute 
arvu kasv, kuid kokkuvõttes siiski töötute ja mitte-
aktiivsete arv 2011. aastal vähenes ja hõivatute arv 
kasvas. 

2.3. Tööhõive 

Tegevusalad

Majanduskriisi mõju tegevusalade struktuurile ise-
loomustavad tabelid 2.2 ja 2.3. Aastatel 2008–2010 
vähenes hõivatute arv kokku 85  600 võrra, neist 
kõige enam ehituses (33 100), töötlevas tööstuses 
(26 600) ja kaubanduses (12 500). 2011. aastal kas-
vas paranenud majandusolude tingimustes hõi-
vatute arv 38 200 võrra, seejuures üle 60% hõive-
kasvust moodustasid töötlev tööstus ja ehitus, ehk 
tegevusalad, kus töötajate hulka kriisi ajal kõige 
enam vähendati. Välisnõudluse suurenemine ja 
ekspordi kasv võimaldasid töökohti taasluua ja 
hõivel taastuda. Lisaks eelnimetatud tegevusala-

dele suurenes hõivatute arv 4000–5000 võrra veel 
veonduses ja laonduses ning info ja side alal. Üle-
jäänud tegevusalade kasv või kahanemine olid tun-
duvalt väiksemad ja jäid ühe kuni kahe tuhande 
piiresse.

Kokkuvõttes kasvas aastatel 2008–2011 primaar-
sektori osatähtsus 0,5 protsendipunkti võrra ning 
tertsiaarsektori osatähtsus 2,3 protsendipunkti 
võrra. Sekundaarsektori osatähtsus oli vähenenud 
2,9 protsendipunkti võrra.

Joonis 2.2. Liikumised hõiveseisundite vahel, 2009–2010 ja 2010–2011

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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9  Valgekraed: seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid; tippspetsialistid; keskastme spetsialistid ja tehnikud; ametnikud.
10 Sinikraed: teenindus- ja müügitöötajad; põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised; oskus- ja käsitöölised; seadme- ja 

masinaoperaatorid; lihttöölised; relvajõud.

Tabel 2.2. Hõivatute arvu osatähtsus majandussektorite järgi, 2008–2011 (%)

  2008 2009 2010 2011

Majandussektorid kokku 100 100 100 100

Primaarsektor 3,9 4,0 4,2 4,4

Sekundaarsektor 35,4 31,7 30,5 32,5

Tertsiaarsektor 60,7 64,3 65,3 63,0

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 2.3. Hõivatute jagunemine tegevusalade järgi, 2008–2011 (tuhandetes)

 2008 2009 2010 2011
Muutus 
2008/
2010

Muutus 
2010/
2011

Tegevusalad kokku 656,5 595,8 570,9 609,1 -85,6 38,2

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

25,3 24 24,1 26,9 -1,2 2,8

Mäetööstus 6 6,4 6,9 6,1 0,9 -0,8

Töötlev tööstus 135 113,8 108,4 121 -26,6 12,6

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine

8,2 7,7 8,7 8,2 0,5 -0,5

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 
saastekäitlus

2,3 2,4 2,3 3,9 0 1,6

Ehitus 81 58,3 47,9 59 -33,1 11,1

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite 
ja mootorrataste remont

92,5 83,2 80 81,3 -12,5 1,3

Veondus ja laondus 49,9 49,7 43,6 48,3 -6,3 4,7

Majutus ja toitlustus 23,6 20,1 19,4 19,2 -4,2 -0,2

Info ja side 15,3 14,3 12,4 16,7 -2,9 4,3

Finants- ja kindlustustegevus 10,4 11,4 9,4 10,2 -1,0 0,8

Kinnisvaraalane tegevus 10,2 9,2 10,1 10,4 -0,1 0,3

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 20,5 20,5 21,2 23,3 0,7 2,1

Haldus- ja abitegevused 17,3 16,8 18,9 17,1 1,6 -1,8

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

38,4 36,7 40,4 40,3 2,0 -0,1

Haridus 59,9 62,5 56,1 57,2 -3,8 1,1

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 31,1 33 34,6 35,5 3,5 0,9

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 14,8 14,2 14,7 14,3 -0,1 -0,4

Muud tegevusalad 14,8 11,5 11,9 10,3 -2,9 -1,6

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Ametialad

Ametialade järgi on hõivatute seas üha enam haka-
nud suurenema valgekraede9 osatähtsus. 2011. aas-
tal moodustasid valgekraed 47% ning sinikraed10 
53% hõivatutest. Seejuures naised töötavad rohkem 
valgekraede ametikohtadel kui mehed (vastavalt 

56% ja 38%). Aastatel 2008–2010 vähenes hõives 
kõige enam oskustöötajate ja käsitööliste (-33 100) 
ning seadme- ja masinaoperaatorite (-18 100) arv 
(tabel 2.4). Töökohtade juurdekasv 2011. aastal 
mõjutas ametirühmadest peamiselt tehnikute ja 
keskastme spetsialistide arvu (kasv +16 300), mis 
2010. aastal oli langenud väga madalale tasemele 
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ning oskustöötajate ja käsitööliste arvu (kasv ca 
+13 000). Kõige enam vähenes juhtide arv (-6300). 
Ainus ametiala pearühm, kus hõive on viimase 

nelja aasta jooksul pidevalt kasvanud, on tippspet-
sialistide pearühm (+29 000). Võrreldes 2008. aas-
taga on kasvanud ka ametnike arv. 

2.4. Töötus

Majanduskriisi tagajärjel kasvas töötute arv Eestis 
aastatel 2008–2010 ligikaudu kolm korda (tabel 
2.1). Töötus jäi kõrgele tasemele ka 2011. aas-
tal, kuigi vähenes 2010. aastaga võrreldes 25%, 
115 900-lt 86 800-ni. Töötuse kiire languse põhjus-
tas paranenud majanduse olukord, millega kaasnes 
suurenenud tööjõu nõudlus ja töökohtade teke. 
Töötuse langusele aitas kaasa ka välismaal tööta-
mine, kusjuures üle poole välismaal töötajatest on 
rakendust leidnud Soomes. Tööjõu-uuringu and-
metel oli 2011. aastal neid, kes elasid Eestis, kuid 
töötasid välismaal, kokku 21 600. 

Kuna töökohad taastusid eelkõige ehituses ja tööt-
levas tööstuses, langes meeste töötus naistega võr-
reldes tunduvalt kiiremini. Kui meeste töötuse 
tipphetk oli 2010. aasta I kvartalis (töötuse määr 
25,2%), siis naiste töötus saavutas kõrgeima taseme 
2010. aasta III kvartalis (14,9%). Alates 2010. aasta 
teisest poolaastast hakkas töötus kiiresti vähe-
nema. 2011. aasta lõpuks oli meeste töötus lange-
nud poole ja naistel ligikaudu kolmandiku võrra 
(joonis 2.3).

Vanuserühmade võrdluses oli nii 2010. kui ka 2011. 
aastal töötuid kõige enam vanuses 20–24 ja 25–29 
aastat, samuti vanuses 45–49. Samad vanuserüh-
mad on suurema töötute arvuga olnud ka varase-
matel aastatel. Noorte töötus on alati olnud kõrgem 
kui teistel vanuserühmadel, kuid eriti raskelt mõjus 
noortele viimane majanduskriis (joonis 2.4). 

2011. aasta andmetel oli 87% töötutest enne töö-
tuks jäämist olnud tööga hõivatud, 13% aga eel-
neva hõiveta (peamiselt koolilõpetajad või mitte-
töötavad (üli)õpilased). Töö kaotamine, kas siis 
koondamise, ettevõtte pankroti või vallandamise 
tõttu, oli töötuks jäämise peamine põhjus (60%). 
19% töötutest lahkus töölt omal algatusel. Valdav 
osa töötutest (72%) töötas varem nn sinikraede 
ametikohtadel (oskustöötajad ja käsitöölised, 
masinaoperaatorid, lihttöölised), samal ajal kui 
hõivatutest moodustasid nimetatud kohtadel töö-
tajad 53%. Seega puudutasid kriisiaegsed koonda-
mised märksa enam sinikraesid kui valgekraesid.

Tabel 2.4. Hõivatute jagunemine ametialade järgi, 2008–2011 (tuhandetes)

 2008 2009 2010 2011

Ametiala pearühmad kokku 656,5 595,8 570,9 609,1

Juhid 69,7 64,1 61,2 54,9

Tippspetsialistid 89,9 96,5 114,1 118,9

Tehnikud ja keskastme spetsialistid 89,1 83,6 62 78,3

Ametnikud 31,1 29,1 29,9 33,1

Teenindus- ja müügitöötajad 92,7 85,7 82,1 80,7

Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja 
kalanduse oskustöötajad

12,2 9,1 10,5 12,1

Oskustöötajad ja käsitöölised 114,2 88,9 81,1 94,2

Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 92,0 82,1 73,9 79,4

Lihttöölised 62,2 53,8 52,8 55,4

Sõjaväelased 3,4 2,9 3,3 2,1

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Joonis 2.3. Naiste ja meeste töötuse määr, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 2.4. Töötute arv vanusegrupiti, 2010–2011 (tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Kuna töötute hulgas on võrreldes hõivatutega suh-
teliselt rohkem madalamatel ametikohtadel olnud 
inimesi, on ka töötute haridustase keskmisest 
madalam. Samas on vähene haridus üheks olu-
liseks töölesaamist takistavaks teguriks. Madala 
haridustasemega inimeste töölesaamise tõenäo-
sus on mitu korda madalam kui kõrgharidusega 
inimestel, kuigi majanduskriisi aastatel on suure-
nenud ka kõrgharidusega töötute hulk. Mida kõr-
gema haridustaseme inimene on omandanud, seda 
aktiivsem on ta ka tööelus. Sellest, kuidas haridus-
tase mõjutab tööealiste inimeste hõive ja töötuse 
määrasid, annab ülevaate tabel 2.5.

Piirkonniti erineb töötuse määr Eestis mitmekord-
selt. Kui maakondlikud erinevused töötuse määra-
des majanduskriisi süvenedes vähenesid, siis 2010. 
aastal hakkasid need uuesti suurenema ning 2011. 
aastal oli kõige suurema ja väiksema töötuse määra 
vahe juba neljakordne. Läbi aegade on töötus kõr-
geim olnud Ida-Virumaal, kus ainsana ulatus töö-
tuse määr 2011. aastal üle 20%. Kõrge oli töötuse 
määr veel Raplamaal, Järvamaal ja Valgamaal, kus 
vastav näitaja oli üle 13%. Madalaim (5%) oli töö-
tuse määr Hiiumaal. Võrreldes 2010. aastaga langes 
töötus peaaegu kõigis maakondades, välja arvatud 
Saaremaal. Suurima töötuse languse tegi läbi Lää-
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nemaa, kus töötuse määr langes aastaga 22,3%-lt 
12,9%-ni. Rohkem kui kolmandiku võrra langes 
töötus ka Jõgevamaal, mis on Ida-Virumaa kõrval 
olnud siiani üks kõrgeima töötusega maakondi.

Majanduskriisi negatiivseks kaasnähtuseks on 
pikaajalise töötuse suurenemine. Tööotsingute 
kestus on viimase paari aasta jooksul hüppeliselt 
pikenenud ning 2011. aastal oli juba üle poole töö-

tutest (57%) tööd otsinud aasta ja kauem. Kuna 
lühemat aega tööd otsinud inimestel on lihtsam 
tööd leida, kui neil, kes on tööturult eemal olnud 
pikemat aega, suureneb nende töötute hulk, kellel 
on raskusi tööturule naasmisega. Pikaajaliste töö-
tute ja teiste tööturu riskirühmade (noorte, vane-
maealiste, mitte-eestlaste) olukorda tööturul on 
põhjalikumalt analüüsitud peatükis 4.

11 ISCED haridustasemed: I tase – algharidus, põhiharidus, kutseharidus põhihariduseta noortele; II tase – üldkeskharidus, 
kutsekeskharidus põhihariduse baasil, keskeriharidus põhihariduse baasil, kutseõpe põhihariduse baasil, kutsekeskharidus 
keskhariduse baasil; III tase – keskeriharidus keskhariduse baasil, akadeemiline kõrgharidus, rakenduslik kõrgharidus, doktor.

Joonis 2.5. Töötuse määr maakonniti 2011. aastal, %

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Tabel 2.5. Tööjõus osalemise määr, tööhõive määr ja töötuse määr ISCED-i 
haridustasemete11 lõikes, 2010–2011 (vanus 16 aastat kuni pensioniiga, %)

Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Kokku 76,1 76,9 62,7 67,0 17,6 12,9

 I tase 42,5 46,5 28,5 33,6 32,8 27,8

II tase 80,3 80,4 64,3 69,9 19,9 13,1

III tase 88,3 87,7 79,9 80,4 9,5 8,3

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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2.5. Mitteaktiivsus

Majanduslikult mitteaktiivsete inimeste all mõel-
dakse neid isikuid, kes ühel või teisel põhjusel ei 
tööta ega otsi tööd. 2011. aastal oli Eestis vanuses 
16 aastat kuni pensioniiga mitteaktiivseid inimesi 
ca 197 000 ehk 6700 võrra vähem kui 2010. aas-
tal. Vähenemise põhjus oli eelkõige 15–24-aastaste 
noorte vanusegrupi vähenemine ca 8000 võrra. Sel 
põhjusel vähenes ka õpilaste arv.

Mittetöötamise põhjused sõltuvad suurel määral 
inimese soost ja vanusest. Tööealistel domineeri-
vad sellised põhjused nagu õppimine, tervislikud 
põhjused ja lapsehoolduspuhkusel olemine. Eraldi 
põhjusena tuuakse välja heitumus. Heitunud ini-
mesed on need, kes sooviksid tööd teha, kuid on 
tööotsingutest loobunud. Majanduskriisi ajal on 

heitunute arv mõnevõrra kasvanud, kuid jääb 
siiski kahekordselt alla eelmise kriisi järgse 2001. 
aasta heitunute arvule. 

Tööealiste (16-aastased kuni pensioniiga) mitteak-
tiivsuse peamiseks põhjuseks on õppimine (46%). 
15–24-aastastest on õppimise tõttu mitteaktiivseid 
87%. Suurenenud on üle 25-aastaste õppijate arv, 
millest võib järeldada, et töö mitteleidmisel on asu-
tud poolelijäänud õpinguid jätkama. 25–49-aas-
taste peamiseks mitteaktiivsuse põhjuseks on 
aga rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus 
(43%). Üle 50-aastased on mitteaktiivsed peami-
selt haiguse tõttu. Kokku oli haiguse, vigastuse või 
puude tõttu tööturult eemal ligikaudu 41 000 töö-
ealist inimest (21% mitteaktiivsetest).

Tabel 2.6. Mitteaktiivsuse põhjused vanusegrupiti, 2010–2011 (tuhandetes)

 15–24 25–49 50–74
16 eluaastat 

kuni 
pensioniiga

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Kokku 117,2 108,2 54,5 53,3 176,3 172,4 203,6 196,9

Õpingud 103,1 94,1 2,5 4,9 ...* ... 94,5 89,7

Haigus või vigastus 1,7 1,7 16,1 14,9 32,8 33,7 43,7 41,3

Rasedus-, sünnitus- või 
lapsehoolduspuhkus

6,2 4,9 22,9 22,8 ... ... 29,2 27,7

Vajadus hoolitseda laste või teiste 
pereliikmete eest

1,4 1,4 6,3 4,7 3,4 3,5 9,6 8,4

Pensioniiga ... ... ... ... 133,3 125,1 10,1 10,6

Heitunud isikud (kaotanud lootuse 
tööd leida)

1,4 1,6 4,4 3,8 3 4,6 8,2 8,8

Muud põhjused 3,4 4,5 2,3 2,2 3,1 4,9 8,2 10,4

* Hinnangud, mis põhinevad valimi vähem kui 20 isikul, ei ole avaldamiseks usaldusväärsed.

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Kokkuvõttes nägime, et üleilmse majanduskriisi 
raskeim periood jäi 2010. aasta algusesse. Ala-
tes 2010. aasta keskpaigast hakkas tööjõunõudlus 
majanduskasvu tingimustes suurenema, mis tõi 
kaasa kiire hõive kasvu ja töötuse languse. Samad 

trendid jätkusid ka kogu 2011. aasta jooksul. 2012. 
ja 2013. aastaks prognoosib Rahandusministee-
rium12 hõive kasvu jätkumist ja töötute arvu lan-
gust, kuid märksa mõõdukamas tempos. 

12 Rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadine majandusprognoos.



3. Töökorraldus ja töötasustamine
Liina Malk

3.1. Töökorraldus

Töökorraldus iseloomustab töö organiseerimist ehk 
töövormide mitmekesisust ja seda, millist tööd töö-
tajad teevad. Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse 
erisuguseid töövorme ja tööajakorraldust Eesti 
organisatsioonides. Käsitlemist leiab nii tähtajaline 
kui ka osaajaga töötamine. Keskendutakse ka töö 
ajalise korralduse erinevatele aspektidele  – kesk-
mine tööaeg, ületunnitöö ja tööaja ajastus. Töö ruu-
milise korralduse iseloomustamiseks analüüsitakse 
kaugtöövormide kasutamist organisatsioonides.

Töökorralduse iseloomustamiseks vaadeldakse 
palgatöötajate põhitöökohta ehk mitme töökoha 
puhul töökohta, kus töötaja töötab kõige rohkem 
tunde. Palgatöötajad on isikud, kes on hõivatud 
täis- või osaajatööga asutuse, ettevõtte või muu töö-
andja heaks, mille eest talle tasutakse kas rahas või 
natuuras. Seejuures ei ole oluline, kas see töökoht 
on ametlikult registreeritud või mitte. 2011. aastal 
oli Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel palga-
töötajaid 91,6% hõivatutest ehk 557 700 töötajat. 

3.1.1. Tähtajaline töö

Töötaja ja tööandja kokkulepe töötamiseks võib 
olla sõlmitud tähtajatult või tähtajaliselt. Viimasel 
juhul lepitakse kokku kas kindel tähtaeg või muu 
tingimus, mil töösuhe lõpeb. Töö lõputähtaeg võib 
olla fikseeritud töölepingus, suulise kokkuleppega 
või muul viisil ette määratud (näiteks kui tegemist 
on hooajatööga, teise töötaja asendamisega tema 
äraolekul või tööga valitaval ametikohal). Töö-
lepingu seaduse järgi (vt töölepingu seadus, RT I 
2009, 5, 35, §9) võib tähtajalise töölepingu sõlmida 
kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö aju-
tisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad 
põhjused, milleks võivad olla näiteks ajutised töö-
ülesanded, osalemine ajaliselt piiritletud projektis, 
töö hooajalisus, töömahu ajutine suurendamine, 
äraoleva töötaja asendamine. Samuti sõlmitakse 
ajutine kokkulepe kindla töö tegemiseks võlaõi-
guslike töövõtulepingute puhul. 

Statistikaameti andmetel pidas 2011. aastal oma 
tööd tähtajaliseks 4,5% kõigist palgatöötajatest. 
Järgnev tabel 3.1 iseloomustab tähtajalise töösuhte 
trendi aastatel 2008–2011. Ilmneb, et tähtajalise töö 
levik on viimaste aastate jooksul suurenenud. Ühelt 
poolt võib selle taga olla majanduskriis, mis suu-
rendas tööandjate ebakindlust ja soovi maandada 
võimalikke pikaajaliste töösuhete sõlmimisega 
seonduvaid majanduslikke riske. Teisalt võib selle 
kasvutendentsi taga olla ka uue töölepingu seaduse 

jõustumine 1. juulil 2009. aastal. Kui vana õiguse 
järgi oli kehtestatud kuus tähtajalise töölepingu 
sõlmimise alust, siis uue seadusega see formaalselt 
kinnine loetelu kaotati ning seega suurenesid kok-
kuleppevõimalused tähtajaliste töösuhete loomisel. 
Soo lõikes tähtajalise töö osatähtsust analüüsides 
selgub, et see on rohkem levinud meeste seas. 

Tabel 3.1. Tähtajalise töö osatähtsus 
palgatöötajate hulgas, 2008–2011 (%)

 2008 2009 2010 2011

Kokku 2,4 2,5 3,7 4,5

Mehed 3,4 3 4,7 5,4

Naised 1,4 2 2,8 3,6

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tähtajalise töö iseloomustamisel on oluline vaa-
data seda, kumma töösuhte osapoole valikuna 
töötaja sellisel viisil töötab. 2011. aastal töötajatelt 
küsitud hinnangute järgi ei pea 58% vastanutest 
töösuhte juures oluliseks, kas see on tähtajatu või 
tähtajaline, rahul ollakse mõlemaga. 11% eelistab 
tähtajaliselt kindlaks määratud töösuhet ning 31% 
sooviks tähtajatut tööd, kuid ei ole seda leidnud. 
Kusjuures nende osakaal, kes on rahul nii tähtaja-
lise kui ka tähtajatu töösuhtega, on võrreldes 2008. 
aastaga kasvanud ning tähtajaliselt töötada soo-
vijate osakaal on kahanenud. Tähtajatut töökohta 
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soovivate palgatöötajate arv 2009. aastal küll kas-
vas, kuid pärast seda hakkas langema jõudes 2011. 
aastaks tagasi 2008. aasta tasemele.

Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on täht-
ajaline töösuhe Eestis vähe levinud. Euroopa Liidu 
27 riigi palgatöötajatest 14,1% töötas 2011. aastal 

tähtajaliselt (Eurostati andmed). Eesti lähinaabri-
tel Lätis ja Leedus on tähtajaline töösuhe samuti 
võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega vähe levi-
nud  – tähtajaliste palgatöötajate osakaalud vasta-
valt 6,5% ja 2,8%. Soomes aga on tähtajalisi palga-
töötajaid 15,6%. 

3.1.2. Osalise tööajaga töötamine

Osalise tööajaga töötamise korral on tööandja juu-
res kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, mida 
rakendatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel (vt 
töölepingu seadus, § 43). Tööandjate jaoks on osa-
ajaga töötamine vajalik siis, kui teatud tööde maht 
ei ole nii suur selleks, et nende täitmiseks on vaja 
täisajaga töötajat. Töötaja jaoks on osaajaga töö 
aga üheks võimaluseks töö ja eraeluliste tegevuste 
(õppimine, perekondlikud kohustused jms) pare-
mal ühildamisel. 

Kuigi riikliku tööaja regulatsiooni järgi on osa-
ajaga töötamise aeg väiksem kui 40 tundi seitsme-
päevase ajavahemiku jooksul, lähtutakse järgnevas 
kirjelduses Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) poolt välja töötatud tööjõu-uuringu defi-
nitsioonist, mille järgi on osaajatöötajateks need 
inimesed, kelle tavaline tööaeg ühes nädalas on 
alla 35 tunni. Seega vaadatakse osalise tööajaga 
töötamise iseloomustamiseks, kui palju on palga-
töötajaid, kes enda sõnul töötavad tavaliselt alla 35 
tunni nädalas.

Tabelist 3.2 ilmneb, et umbes kümnendik palgatöö-
tajatest töötab osaajaga. Naiste, noorte ning eakate 
seas on osaajaga töötajate osakaal suurem, mis on 
seletatav näiteks sooviga ühildada töö-, pere- ja 
eraelu. Vaadates osaajaga töötamise trendi, siis 
võib näha, et 2009. aastal toimus selles tõus ning 
sellest alates on see enam-vähem samale tasemele 
jäänud. Seda võib seostada majanduslangusega, 
mis tööturule jõudis 2009. aastal. Kuivõrd majan-
duslangusega nõudlus ettevõtete toodangu järele 
vähenes ja ettevõtjad otsisid võimalusi kulusid kär-
pida, et raskeid aegasid üle elada, siis tehti seda ka 
tööaja vähendamise teel.

Tabel 3.2. Osalise tööajaga töötajate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas, 
2008–2011 (%)

 2008 2009 2010 2011

Kokku 6,6 9,9 10,2 9,8

Mehed 3,3 6,1 6,2 4,3

Naised 9,7 13,1 13,8 14,8

15–24-aastased 12,4 17 21 16,2

25–49-aastased 4,1 7,1 6,5 6,3

50–74-aastased 9,4 12,9 14,5 14,6

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

2011. aasta tööjõu-uuringute andmetel teeb 19,9% 
osaajaga töötajatest osaajaga tööd õpingute, 5,1% 
terviseprobleemide või puude, 5,5% laste või pere-
liikmete eest hoolitsemise vajaduse tõttu ning 
20,4% lihtsalt ei soovi täisajaga töötada. Kokku-
võtvalt ligi 57% osaajaga töötajatest toob sellise 
töövormi kasutamise ajenditena välja isiklikud või 
pereeluga seotud põhjused. Ülejäänute ehk 43% 
osaajaga töötajate puhul on põhjuseks tööandja 
majandustegevus ja töökorraldus, näiteks töö 
vähesus või täisajaga töökoha puudus. Kusjuures 
osaajaga töötamise põhjuste vaatamine kinnitab 
ka seda, et osaajaga töötamise kasvu võib seostada 
majanduslangusega. Nimelt, kui töö vähesuse ja 
tööandja majandusraskuste osakaal osaajaga töö-
tamise põhjuste hulgas oli 2008. aastal 14%, siis 
2010. aastaks kasvas selle põhjuse osakaal 26%-ni 
ning 2011. aastal moodustas see põhjus 22,5% kõi-
kidest osaajaga töötamise põhjustest. 

Tööandja valikud töö korraldamisel tulenevad 
sageli tegevusalast ja töötajate tööst. Järgnevalt 
vaadatakse osaajatööd töötajate ametiala (vt tabel 
3.3) ning ettevõtte, asutuse tegevusala järgi (vt 
tabel 3.4) 2011. aastal. 
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Tabel 3.3. Osaajaga töötajate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas 
ametiala järgi, 2011

Ametiala %

Tippspetsialistid 14,0

Tehnikud ja keskastme spetsialistid 11,8

Ametnikud 14,6

Teenindus- ja müügitöötajad 12,7

Oskustöötajad ja käsitöölised 2,9

Lihttöölised 22,0

Muud ametialad 2,0

Kõik ametialad kokku 9,9

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 3.4. Osaajaga töötajate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas 
tegevusala järgi, 2011

Tegevusala %

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük 8,9

Töötlev tööstus 3,1

Ehitus 2,3

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite 
ja mootorrataste remont 9,0

Veondus ja laondus 4,2

Majutus ja toitlustus 18,1

Info ja side 11,5

Kinnisvaraalane tegevus 45,3

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 16,9

Haldus- ja abitegevused 23,8

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus 3,7

Haridus 20,1

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 17,5

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19,8

Muud tegevusalad 12,1

Kõik tegevusalad kokku 9,9

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Märgatavalt rohkem on osaajaga töötajaid lihttöö-
liste, ametnike ja tippspetsialistide seas. Tegevus-
aladest on osaajaga töötamine levinum kinnisvara-
tegevuses, haldus- ja abitegevuses, hariduses ning 
kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevuses. Seega 
kõige sagedamini kasutatakse osaajaga tööd tee-
nindavas sektoris. 

Kuivõrd riigiti seadustega kehtestatud tööajanorm 
erineb, siis osaajaga töötajate osakaalu hindamiseks 
Euroopa riikide lõikes tugineb Eurostat töötajate 
enesemääratlusele, kas põhitöökohal tehtav töö on 
osaajaga või täisajaga töö. Eurostati andmetel oli 
2011. aastal Eesti hõivatute seas osaajaga töötajaid 
10,6%,  Euroopa Liidu 27 riigis kokku aga 19,4%. 
Lätis ja Leedus oli osaajaga töötajaid vastavalt 9,2% 
ja 8,6% ning Soomes 14,9%. Seega võrreldes muu 
Euroopa keskmisega on osaajaga töötamine Eestis 
vähem levinud.

3.1.3. Tööaeg

Töökorraldust iseloomustab ka see, kui palju ajali-
selt tööd tehakse ning see, millal tööd tehakse ehk 
töö ajastatus. Seetõttu käsitletakse kahes järgnevas 
osas tööaja hulka koos ületunnitööga ning tööaja 
ajastamist.

3.1.3.1. Tööaja hulk ja ületunnitöö

Tööaja korraldust iseloomustab tehtavate töö-
tundide hulk. Põhitöökohal tehtavate töötundide 
hulga iseloomustamiseks vaadatakse keskmist töö-
aega nädalas (vt tabel 3.5). 

Tabelist 3.5 ilmneb, et töötajate töötunnid on vii-
mase nelja aasta jooksul olnud suhteliselt stabiil-
sed. Osaajaga töötajad töötavad keskmiselt 21 
tundi nädalas ning täisajaga töötajad 40,6 tundi 
nädalas.

Tööajahulk erineb mõnevõrra nii sooliselt kui ka 
vanuseliselt. Kui mehed töötavad keskmiselt 40,1 
tundi nädalas, siis naiste keskmine tööaeg näda-
las on 37,5 tundi. See on seletatav naiste suurema 
osakaaluga osaajaga töötajate seas. Samal põhjusel 
on ka noorema- ja vanemaealiste töötundide arv 
nädalas väiksem kui keskmiselt.
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Tabel 3.5. Palgatöötajate keskmine 
tööaeg nädalas, 2008–2011, tundides

 2008 2009 2010 2011

Palgatöötajad 
kokku 39,4 38,7 38,7 38,7

Osaajaga 
töötajad 20,7 21,6 21,3 21,0

Täisajaga 
töötajad 40,8 40,6 40,7 40,6

Mehed 40,6 39,9 40,0 40,1

Naised 38,2 37,6 37,6 37,5

Eestlased 39,3 38,8 38,7 38,7

Mitte-eestlased 39,7 38,5 38,8 38,9

15–24-aastased 38,7 37,4 36,4 37,2

25–49-aastased 39,9 39,4 39,5 39,5

50–74-aastased 38,8 37,8 37,7 37,7

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Võrreldes Euroopa riikidega, võib näha, et 2011. 
aastal oli Eesti töötajate nädalane tööaeg sarnane 
naaberriikide Läti ja Leedu töötajatega, kus töö-
tundide arv nädalas oli vastavalt 38,8 tundi ja 38,2 
tundi. Soomes aga oli keskmine tööaeg nädalas 36,5 
tundi ning  Euroopa Liidu 27 riigi keskmisena 36,4 
tundi. Seega ilmneb, et Eestis on töötajate töönädal 
mõnevõrra pikem kui Euroopa Liidus keskmiselt. 

Tööaja juures on oluline vaadelda ka ületunnitöö 
tegemist, mis on töötamine üle kokkulepitud töö-
aja normi. Ületunnitöö vajadus tekib siis, kui lisaks 
lepingujärgsetele tundidele tuleb teha teatud hulk 
tööd lisaks. Tavatööajast kauem töötanud inimeste 
osakaalud palgatöötajatest on esitatud järgnevas 
tabelis 3.6. 

Tabel 3.6. Ületunnitöö tegijate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas, 
2008–2011 (%)

 2008 2009 2010 2011

Kokku 6,9 8,9 10,5 10,1

Mehed 6,4 8,3 11,1 10,2

Naised 7,3 9,4 10 10,0

15–24-aastased 7,6 10,6 15,6 11,9

25–49-aastased 6,2 8,4 9,6 10,5

50–74-aastased 7,9 9,2 10,7 8,7

Eestlased 6,2 8,6 10,3 8,5

Mitte-eestlased 8,3 9,5 10,8 13,4

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabelist 3.6 võib näha, et majanduskriis tõi endaga 
kaasa ületunnitöö tegijate osatähtsuse kasvu. Kui 
aastatel 2008–2009 oli ületunnitöö tegijaid rohkem 
naiste seas, siis 2010. aastal oli neid rohkem meeste 
seas ning 2011. aastal soolises võrdluses olulisi eri-
nevusi ei olnud. Vanuselises võrdluses on ületun-
nitööd keskmisest rohkem alati olnud noorte seas. 
Rahvuselises võrdluses on aga tavatööajast kauem 
töötajaid rohkem mitte-eestlaste seas ning kui aas-
tatel 2009–2010 eestlaste ja mitte-eestlaste lõhe 
vähenes, siis 2011. aastal hakkas see taas kasvama, 
ulatudes koguni ligi 5-protsendipunktiseks. 

Ametialadest teevad ületunnitööd rohkem teenin-
dus- ja müügitöötajad, seadme- ja masinaoperaa-
torid ja koostajad ning ametnikud ja lihttöölised 
(vt tabel 3.7). Tegevusaladest on oluliselt rohkem 
ületunnitöötegijaid majutuses ja toitlustuses, ter-
vishoius ja sotsiaalhoolekandes, ning veonduses ja 
laonduses (vt tabel 3.8). 

Tabel 3.7. Ületunnitöö tegijate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas 
ametiala järgi, 2011 (%)

Ametiala
Osakaal 

palgatöötajatest, 
%

Juhid 6,1

Tippspetsialistid 4,3

Tehnikud ja keskastme 
spetsialistid

8,0

Ametnikud 11,6

Teenindus- ja müügitöötajad 22,1

Oskustöötajad ja käsitöölised 7,7

Seadme- ja masinaoperaatorid 
ning koostajad

11,9

Lihttöölised 11,6

Muud ametialad 7,8

Kõik ametialad kokku 10,1

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Kokkuvõtvalt võib tööaja kohta öelda, et kuigi 
tavapärane tööaeg nädalas majanduslangusega 
eriti ei muutunud, võib tavapärasest kauem töö-
tamises näha kasvavat trendi. See võib olla tingi-
tud sellest, et tööandjad pidid tööjõukulude kok-
kuhoiuks töötajate arvu vähendama ning seetõttu 
võis lahkunute tööülesannete jaotamine ettevõttes 
tekitada tööle jäänutele vajadust ajutiselt tavapära-
selt rohkem töötada.
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Tabel 3.8. Ületunnitöö tegijate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas 
tegevusala järgi, 2011 (%)

Tegevusala

Osakaal 
palgatöötajatest, 

%

Põllumajandus, 
metsamajandus ja kalapüük 14,3

Töötlev tööstus 9,2

Ehitus 6,7

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja 
mootorrataste remont 13,8

Veondus ja laondus 15,4

Majutus ja toitlustus 19,5

Avalik haldus ja riigikaitse; 
kohustuslik sotsiaalkindlustus 7,5

Tervishoid ja 
sotsiaalhoolekanne 17,4

Muud tegevusalad 6,3

Kõik tegevusalad kokku 10,1

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

3.1.3.2. Tööaja ajastatus

Tööajakorralduse iseloomustamiseks vaadatakse 
ka tööaja ajastatust ehk seda, millal töötajad tööd 
teevad. Töösuhete seisukohalt on oluline vaadata 
töötamist just mittetavapärasel ajal – õhtuti, öösiti 
ja nädalavahetustel. Järgnevas tabelis 3.9 on too-
dud palgatöötajate osakaal, kes nelja järjestikuse 
nädala jooksul on vähemalt korra töötanud õhtuti, 
öösiti, laupäeviti või pühapäeviti.

Ebatüüpilisel ajal töötamine on Eestis viimastel 
aastatel näidanud tõusutrendi. Suurimat tõusu 
võib näha õhtusel ajal töötamises. Kui 2008. aas-
tal oli palgatöötajatest õhtusel ajal töötajaid 35,6%, 
siis 2011. aastal oli neid 38,8%. Selle muutuse taga 
võib ühe asjaoluna näha 2009. aasta keskel kehtima 
hakanud töölepingu seadust, millega kadus õhtuse 
tööaja eristamine ja selle eest lisatasu maksmine, 
mis omakorda võis motiveerida tööandjaid roh-

Tabel 3.9. Mittetavapärasel ajal töötamise osatähtsus palgatöötajate hulgas, 
2008–2011 (%)

  2008 2009 2010 2011

Õhtusel ajal töötamine (kl 18–24)

Kokku 35,6 36,0 39,2 38,8

Mehed 37,2 39,0 41,1 39,7

Naised 34,1 33,4 37,6 38,0

15–24-aastased 44,9 45,5 49,2 51,6

25–49-aastased 34,8 35,1 38,3 38,1

50–74-aastased 33,6 34,8 38,1 36,1

Öisel ajal töötamine (pärast kl 24 öösel)

Kokku 11,7 13,7 13,4 13,5

Mehed 13,3 17,1 16,6 17,1

Naised 10,1 10,8 10,7 10,3

15–24-aastased 14,2 16,8 16,7 16,5

25–49-aastased 11,3 13,0 12,5 13,2

50–74-aastased 11,3 14,1 14,5 13,3

Laupäeviti töötamine

Kokku 34,2 33,9 35,4 34,5

Mehed 33,2 34,2 36,4 34,5

Naised 35,1 33,6 34,5 34,5

15–24-aastased 44,0 47,5 49,4 44,2

25–49-aastased 32,8 32,0 33,2 33,9

50–74-aastased 33,0 32,9 35,8 32,6

Pühapäeviti töötamine

Kokku 23,1 25,0 25,9 25,1

Mehed 21,0 24,1 25,6 24,2

Naised 25,0 25,8 26,1 25,8

15–24-aastased 31,6 33,9 39,0 36,3

25–49-aastased 21,3 22,8 23,6 23,9

50–74-aastased 23,1 26,2 26,5 23,7

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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kem õhtust tööaega kasutama. Samas suurenes 
öötöötajatele makstav lisatasu, mis võis jällegi töö-
tajaid motiveerida rohkem öisel ajal töötama ja nii 
suurenes ka öisel ajal töötamine. Õhtusel ja öisel 
ajal töötajaid on soolises võrdluses rohkem meeste 
seas ja vanuselises võrdluses rohkem noorte seas. 

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi keskmisega võrrel-
des eristub Eesti nii õhtusel kui ka öisel ajal tööta-
mise osas. Kui 2010. aasta andmetel töötas Eestis 
õhtuti 39,2% palgatöötajatest, siis Euroopa Liidus 
keskmisena oli õhtuti töötajaid 35%, Lätis ja Lee-
dus aga veelgi vähem – vastavalt 32,3% ning 28,7%. 
Soomes aga on õhtuti töötajaid koguni 42,4%. 
Öösiti töötajaid on Eestis aga võrreldes teiste 
Euroopa Liidu liikmesriikidega mõnevõrra vähem. 
Kui 2010. aasta andmetel töötas Eestis öösiti 13,4% 
palgatöötajatest, siis Euroopa Liidus keskmisena 

oli öösiti töötajaid 15,1%, Soomes 14,1% ning Lätis 
ja Leedus 13,6% ning 11,9%. 

Kui laupäeviti on 2010. aasta andmetel Eestis töö-
tanud 35,4% palgatöötajatest, siis Euroopa Liidu 27 
liikmesriigi palgatöötajatest on laupäeviti töötanud 
rohkem, 41,6% palgatöötajatest. Lätis on laupäeviti 
töötanuid 35,8%, Leedus 36,5% ning Soomes 30,6% 
palgatöötajatest. Euroopa Liidu 27 liikmesriigi pal-
gatöötajatest on 2010. aastal pühapäeviti töötanud 
24,4%, Eesti töötajatest aga rohkem – 25,9%. Lätis, 
Leedus ja Soomes on pühapäeviti töötanute osa-
kaalud palgatöötajate seas vastavalt 24,3%, 23,8% 
ja 23,1%. Seega võrrelduna Euroopa Liidu liikmes-
riikidega on Eestis mõnevõrra rohkem õhtuti ja 
pühapäeviti töötajaid ning vähem öösiti ja laupäe-
viti töötajaid. 

3.1.4. Kaugtöö

Kui tavapäraselt tehakse tööd ettevõtte või asutuse 
tööruumides, siis sageli on võimalik tööd kor-
raldada ka kaugtööna, st selliselt, et töötaja teeb 
tööd väljaspool tööandja tavapäraseid tööruume. 
Kaugtööd võib teha näiteks kodus või kaugbüroos, 
olles samal ajal tööandjaga ühenduses kaasaegsete 
infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivahen-
ditega. Kaugbüroo on ettevõtte teises paikkonnas 
asuv allüksus, mis on ettevõttega ühendatud info-
tehnoloogia- ja telekommunikatsioonivahendite 
abil. Näiteks kaugbüroos töötajal on arvuti kaudu 
võimalus ligi pääseda ettevõtte andmebaasidele, 
ettevõtte Intraneti-lehele jms. Kaugtöö võib olla ka 
mobiilne, st töötaja töötab liikuvalt, olles ettevõt-
tega ühendatud mobiilsete side- ja infotehnoloogia- 
vahenditega.

Tabelis 3.10 on toodud palgatöötajate osakaal, kes 
on saanud kasutada kaugtöötamise võimalust. 

Ilmneb, et kuigi kaugtöötamise osakaal on viimas-
tel aastatel veidi kasvanud, on see siiski küllaltki 
vähelevinud töövormiks. 2011. aastal kasutas seda 
6,1% töötajatest. Töövorm on mõnevõrra enam 
levinud meeste seas ning vanuselises võrdluses 
kasutavad seda enim 25–49-aastased. 

Tabel 3.10. Kaugtöötamise osatähtsus 
palgatöötajate hulgas, 2008–2011 (%)

 2008 2009 2010 2011

Kokku 4,4 5,8 6,8 6,1

Mehed 4,6 6,6 8,0 6,4

Naised 4,1 5,1 5,8 5,7

15–24-aastased 1,8 4,9 3,9 3,9

25–49-aastased 5,2 7,2 8,4 7,2

50–74-aastased 3,7 3,4 4,4 4,6

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Töökorralduse eri vormide kasutamine on seotud 
ka tegevusalaga ning töötajate ametiga. Kaugtöö 
võimaluse kasutamine on mõnevõrra rohkem levi-
nud juhtide (18,9%), tippspetsialistide (12,7%) ning 
tehnikute ja keskastme spetsialistide seas (7,5%). 
Tegevusaladest paistavad silma info-, side- ning 
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, kus kaug-
töötajate osakaalud on vastavalt 24,5% ja 21,1%. 

Kaugtöötamine võib olla täielik või osaline. Täie-
liku kaugtöö puhul töötab töötaja kodus või kaug-
büroos individuaalselt, omamata füüsilist töökohta 
ettevõttes. Osalise kaugtöö puhul töötab töötaja 
kodus või kaugbüroos individuaalselt vaid osa 
ajast, ülejäänud aja aga ettevõttes oleval töökohal. 
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Seega on kaugtöötamise kasutamise juures oluline 
vaadata, kui suure osa tööajast palgatöötajad tava-
liselt kaugtööd teevad. 2011. aasta tööjõu-uurin-
gute andmetel teevad ligi pooled kaugtöö võima-

lust kasutanud töötajatest kaugtööd alla veerandi 
tööajast, 20% veerand tööajast, 8% pool tööajast, 
15% kolmveerand tööajast ning täielikku kaugtööd 
teeb 7% kaugtöötajatest. 

3.2. Töötasustamine

Töötasu on üks olulisemaid tingimusi, milles töö-
taja ja tööandja töösuhte sõlmimisel kokku lepi-
vad. Töötasu on tasu, mida tööandja maksab töö-

tajale tehtud töö eest vastavalt töösuhte osapoolte 
vahel sõlmitud lepingule, kollektiivlepingule või 
õigusaktile. 

3.2.1. Töötasu suurus

Palgatöötajate töötasu suuruse ja selle muutuse 
iseloomustamiseks vaadatakse järgnevalt keskmist 
brutotöötasu kuus. Joonis 3.1 annab ülevaate kesk-
mise brutotöötasu suurusest ja juurdekasvust ning 
reaalpalga, st tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud 
palga ehk palga ostujõu, muutusest viimasel neljal 
aastal. 

Kui tänu majanduse kasvamisele kuni 2008. aas-
tani keskmine brutotöötasu suurenes, siis majan-
duskriis tõi endaga kaasa töötasu languse 2009. 
aastal. Nii oli 2009. aasta keskmine brutotöötasu 
5% madalam kui 2008. aastal, samas tempos langes 

ka reaalpalk. 2010. aastal hakkas koos majanduse 
taastumisega töötasu taas suurenemise trendi näi-
tama ning 2011. aastal oli keskmine brutotöötasu 
juba 4,9% kõrgem kui 2010. aastal. Kuna aga tarbi-
jahinnaindeksi väärtus oli 2011. aastal 5%, siis näi-
tas reaalpalk endiselt väikest langust, -0,1% võrrel-
des 2010. aastaga. 

Kuna töötasu kujunemise juures on lisaks töö- 
viljakusele ja ametialale oluline ka tegevusala, siis 
on järgnevas tabelis 3.11 välja toodud keskmine 
brutotöötasu kuus tegevusalade järgi. 

Joonis 3.1. Keskmine brutotöötasu kuus aastatel 2008–2011

Allikas: Statistikaamet

* 2011. aasta näitajaks on aasta keskmise asemel võetud nelja kvartali keskmine. 
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Traditsiooniliselt on kõige suurem töötasu finants-
vahenduses, kus keskmise töötasu number ulatub 
1377 euroni, ning info- ja sidealal, kus keskmine 
töötasu on 1332 eurot. Madalaim on töötasu maju-
tuses ja toitlustuses, 514 eurot, ning muudes tee-
nindatavates tegevustes 464 eurot. Tabelist 3.11 

võib näha, et kriisist taastudes on kiireim juurde-
kasvutempo olnud hulgi- ja jaekaubanduse ning 
mootorsõidukite ja mootorrataste remondi tege-
vusala töötasudes, kinnisvaraalases tegevuses ning 
mäetööstuses.

Tabel 3.11. Keskmine brutotöötasu kuus 2010. ja 2011. aastal tegevusalade järgi

 2010 2011

 

Keskmine 
brutotöö-

tasu kuus, 
eurodes

Juurdekasvu-
tempo võrreldes 
eelmise perioo-

diga, %

Keskmine 
brutotöö-

tasu kuus, 
eurodes

Juurdekasvu-
tempo võrreldes 
eelmise perioo-

diga, %

Tegevusalade keskmine 792 1,1 831 4,9

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

668 5,4 695 4

Mäetööstus 984 11,6 1083 10

Töötlev tööstus 754 5,2 796 5,6

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine

1 112 5,1 1188 6,8

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 
saastekäitlus

807 -1,4 832 3,1

Ehitus 797 3 834 4,7

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont

721 -1,9 790 9,5

Veondus ja laondus 826 3 830 0,5

Majutus ja toitlustus 505 -1,9 514 1,7

Info ja side 1 298 1,3 1332 2,6

Finants- ja kindlustustegevus 1 319 -9,8 1377 4,4

Kinnisvaraalane tegevus 541 -14,4 599 10,7

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 987 7,9 1024 3,7

Haldus- ja abitegevused 723 1,3 750 3,7

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

955 -2,6 988 3,5

Haridus 699 -0,9 712 1,9

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 799 -3,4 842 5,4

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 633 3,2 667 5,3

Muud teenindavad tegevused 491 -11,4 464 -5,5

Allikas: Statistikaamet

3.2.2. Miinimumpalk

Töölepingu seaduse järgi kehtestab Vabariigi Valit-
sus määrusega kindlale ajaühikule (tunnile, kuule) 
vastava töötasu alammäära, millest madalamat 
töötasu ei või töötajale maksta. Töötasu alammää-
ras kokkuleppimise eesmärgiks on vältida tööta-

jate ebaõiglast tasustamist ning mõjutada palga 
suuruse kujunemist selliselt, et see tagaks toimetu-
lekuks tarviliku sissetuleku tööalasest tegevusest. 
Järgnevas tabelis 3.12 on toodud töötasu alam-
määra muutused aastate kaupa.
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Tabelist 3.12 ilmneb, et võrreldes 2007. aastaga 
on töötasu alammäär kasvanud 60 euro võrra 
ehk 26%. Samas suurem osa sellest kasvust (48 
eurot) tuli 2008. aasta töötasu alammäära kasvuga 
ja 12-eurone töötasu alammäära kasv kehtestati 
2012. aastaks. Vahepealsetel aastatel ei toimunud 
majanduskriisi tõttu töötasu alammääras muutusi. 
Töötasu alammäära suuruse hindamiseks võr-
reldakse Eesti töötasu alammäära naaberriikide 

omaga. Kui 2012. aastal on Eesti töötasu alammäär 
290 eurot, siis Lätis on see 286 eurot ja Leedus 232 
eurot. Kui aga vaadata eestimaalaste tööalase mig-
ratsiooni sihtriike, siis seal on töötasu alammäära 
tase kordi kõrgem, näiteks Iirimaal on see 2012. 
aastal 1462 eurot ja Suurbritannias 1202 eurot. 
Euroopa Liidu liikmesriikidest madalaim on töö-
tasu alammäär Bulgaarias – 138 eurot. 

Tabel 3.12. Töötasu alammäär 2007–2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Töötasu alammäär tunnis, eurodes 1,37 1,73 1,73 1,73 1,73 1,80

Töötasu alammäär kuus, eurodes 230,08 278,02 278,02 278,02 278,02 290,00

Töötasu kuu alammäära suhe keskmisesse 
brutotöötasusse kuus

31,7% 33,7% 35,5% 35,1% 33,5%  

Allikas: Vabariigi Valitsuse määrused “Töötasu alammäära kehtestamine”; Statistikaamet



4.  Riskirühmad tööturul
Eva Põldis

Käesolev peatükk annab ülevaate tööturu riski-
rühmadest, kelle sisenemine tööturule on erine-
vatel põhjustel raskendatud ning kellel on suurem 
tõenäosus jääda töötuks. Vaatluse all on neli riski-
rühma – pikaajalised töötud, kes on tööd otsinud 
üle aasta; 15–24-aastased noored, kes alles alus-
tavad oma tööelu; vanemaealised vanuses 55–64 

eluaastat; ning mitte-eestlased, kelle ebapiisav eesti 
keele oskus on sageli töötuks jäämise põhjuseks.13 

Nimetatud rühmadel esineb mitmeid takistusi 
tööturule sisenemisel, mistõttu on oluline suunata 
tööturuteenused riskitegurite vähendamisele ja 
nende süvenemise ennetamisele.

4.1. Pikaajalised töötud

Majanduskriisi ajal kasvas oluliselt pikaajaline 
töötus14, kuna töökohtade puuduse tõttu oli töötu-
tel raske tööturul uuesti rakendust leida. Suureks 
probleemiks on kujunemas ülipikaajaline töötus15, 
mis omakorda võib viia heitumiseni16. Mida kauem 
on inimene olnud tööturult eemal, seda raskem on 
tal uuesti tööle saada, kuna kaob tööharjumus ning 
teadmised ja oskused vananevad. Lisaks kaasnevad 

pikaajalise töötusega mitmed sotsiaalsed problee-
mid, nagu madal enesehinnang ja toimetuleku-
raskused, mis omakorda suurendavad vaesusriski 
sattumise tõenäosust. Seega kaasnevad pikaajalise 
töötusega negatiivsed tagajärjed nii indiviidile kui 
ka ühiskonnale tervikuna, mistõttu on oluline suu-
nata poliitikameetmeid pikaajalise töötuse enneta-
miseks ja selle tagajärgede leevendamiseks. 

13 Põhjalikuma ülevaate tööturu riskirühmadest annavad Sotsiaalministeeriumi teemalehed (Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 
4–6/2010 ja 4/2011) http://www.sm.ee/meie/valjaanded/toimetised.html  

14 Pikaajaline töötus – töötuse kestus üle aasta.
15 Ülipikaajaline töötus – töötuse kestus üle kahe aasta.
16 Heitunud isik – isik, kes on loobunud tööotsingutest, kuna on kaotanud lootuse tööd leida.

Joonis 4.1. Töötute arv töötuseperioodi kestuse järgi, 2008–2011 (kvartaalselt, 
tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Pikaajaliste töötute arv hakkas märkimisväärselt 
kasvama koos töötuse üldise kasvuga. Kui 2010. 
aastal oli pikaajalisi töötuid keskmiselt 52  600, 
moodustades kõikidest töötutest 45,4%, siis 2011. 
aastal langes pikaajaliste töötute arv 49  300-ni, 
pikaajaliste töötute osakaal töötutest kasvas aga 
56,8%-ni. Pikaajaliste töötute osakaalu kasv kõi-

kidest töötutest tuleneb sellest, et tööturul leiavad 
kiiremini rakendust lühiajaliselt ilma tööta olnud 
inimesed. Jätkuvalt kasvab rohkem kui kaks aastat 
tööd otsinud töötute osakaal kõikidest töötutest. 
2011. aastal moodustasid ülipikaajalised töötud 
kõikidest töötutest 31,7%, mis on 15 protsendi-
punkti võrra rohkem kui eelneval aastal.

Joonis 4.2. Pikaajalise töötuse määra dünaamika soo järgi, 2009–2011 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.3. Lühi- ja pikaajaliste töötute vanuseline jaotus, 2008–2011 
(tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Pikaajalist töötust kirjeldab pikaajalise töötuse 
määr17, mis saavutas oma kõrgeima taseme 2010. 
aasta teises kvartalis (8,5%), kusjuures meeste 
pikaajalise töötuse määr oli 11,8%, olles sellega 
naiste vastavast näitajast 6,6 protsendipunkti võrra 
kõrgem. 2011. aasta neljandaks kvartaliks on pika-
ajalise töötuse määr langenud 6,7%-ni. Samuti on 
vähenenud meeste ja naiste pikaajalise töötuse 
määrade erinevus 0,8 protsendipunktini. 2011. 
aasta keskmiseks pikaajalise töötuse määraks kuju-
nes 7,1%, mis on võrreldes 2010. aastaga 0,6 prot-
sendipunkti võrra väiksem.

Pikaajaliste töötute osakaal kõikidest töötutest on 
viimastel aastatel kasvanud kõigis vanuserühma-
des. Noored vanuses 15–24 on ainuke vanuserühm, 
kus pikaajaliste töötute osakaal kõikidest töötutest 
on alla poole. 2011. aastal moodustasid pikaajali-
sed töötud noortest töötutest ligikaudu 39%, mis 
on kahe protsendipunkti võrra rohkem kui 2010. 
aastal. Kuigi noored jäävad sagedamini töötuks ja 
nende töötuse määr on oluliselt kõrgem kui teistel 
vanuserühmadel, on nende töötuse perioodid ena-
masti lühemad ning pikaajaliste töötute osakaal 
seega väiksem kui teistel vanuserühmadel. 

2011. aastal kasvas pikaajaliste töötute arv vanuse-
rühmas 50–74 14 600-ni, mis on 6,6% võrra roh-
kem kui 2010. aastal, samal ajal teistes vanuserüh-
mades pikaajaliste töötute arv vähenes. Töötuks 
jäädes on vanemaealistel võrreldes noorematega 
keerulisem tööturul uuesti rakendust leida, kuna 
sageli ei vasta nende aastakümneid tagasi oman-
datud haridus tööturu nõudmistele ja seetõttu on 
neil suurem oht jääda pikaajaliseks töötuks. Vanu-
serühmas 50–74 moodustasid pikaajalised töötud 
kõikidest töötutest 2011. aastal 67%, mis on 20 
protsendipunkti võrra rohkem kui 2010. aastal. 

Oluliseks töötuse kestust mõjutavaks teguriks on 
haridustase. Üldjuhul, mida madalam on hari-
dustase, seda suurem on tõenäosus jääda töötuks. 
Samuti on madalama haridustasemega inimeste 
töötuse perioodid pikemad, kuna tulenevalt nende 
madalamast haridustasemest on neil tööturul kee-
rulisem rakendust leida. Viimaste aastate kõrge 
tööpuuduse ja töökohtade vähesuse tingimus-
tes on aga ka kõrgharidusega inimeste seas pika-
ajaline töötus kasvanud. Kõige kiiremini kasvas  
perioodil 2009–2010 teise haridustasemega18 pika-
ajaliste töötute arv (2,2 korda). 2011. aastal nende 
arv vähenes 17,8% võrra. Esimese ja kolmanda 

Joonis 4.4. Lühi- ja pikaajalised töötud ISCED-i haridustasemete lõikes, 2008–
2011

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

17 Pikaajalise töötuse määr – pikaajaliste töötute osakaal tööjõus. 
18 ISCED haridustasemed: I tase – algharidus, põhiharidus, kutseharidus põhihariduseta noortele; II tase – üldkeskharidus, 

kutsekeskharidus põhihariduse baasil, keskeriharidus põhihariduse baasil, kutseõpe põhihariduse baasil, kutsekeskharidus 
keskhariduse baasil; III tase – keskeriharidus keskhariduse baasil, akadeemiline kõrgharidus, rakenduslik kõrgharidus, doktor.
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haridustasemega pikaajaliste töötute arv aga kas-
vas vastavalt 16,5% ja 11,8% võrra võrreldes eel-
neva aastaga. 

Kui esimese haridustasemega töötutest moodusta-
vad pikaajalised töötud üle poole (63%), siis kol-
manda haridustasemega töötute seas on pikaajalisi 
töötuid 47,3%, seega 15,7 protsendipunkti vähem. 
Samuti on pikaajalise töötuse määr seda kõrgem, 
mida madalam on haridustase. Esimese haridus-
taseme puhul oli pikaajalise töötuse määr 2011. 
aastal 16,6%, teise ja kolmanda haridustaseme 
puhul aga vastavalt 7,5% ja 3,8%. Võrreldes 2010. 
aastaga vähenes pikaajalise töötuse määr nii teise 
kui ka kolmanda haridustaseme puhul, samal ajal 
kui esimese haridustaseme puhul jätkus kasvu-
tendents.

Pikaajalise töötuse määr mitte-eestlaste seas on üle 
kahe korra kõrgem kui eestlaste seas, 2011. aastal 
vastavalt 11,3% ja 5%. Samuti on pikaajaliste töö-
tute osakaal kõikidest töötutest mitte-eestlaste seas 
suurem kui eestlaste seas. 2011. aastal moodustasid 
pikaajalised töötud mitte-eestlaste seas kõikidest 
töötutest 62% ja eestlaste seas 52%, mis on aasta 
tagusega võrreldes vastavalt 14 ja 9 protsendi- 
punkti võrra enam. 

Oluline erinevus eestlaste ja mitte-eestlaste seas on 
aga heitunute arvus. Kuigi töötus on mitte-eestlaste 
seas suuremaks probleemiks, loobuvad nad töö-
otsingutest harvemini kui eestlased, mida näitab 
väiksem heitunute arv. 2010. aastal oli eestlaste seas 
heitunuid 7100, mitte-eestlaste seas aga 1700. 2011. 
aastal on eestlaste seas heitunud 3000 võrra rohkem 
kui mitte-eestlaste seas (vt joonis 4.5). 

4.2. Noored 

Noored, kes alles alustavad oma tööelu, on tööturul 
nõrgemas positsioonis, kuna neil puudub töökoge-
mus ja ei ole välja kujunenud tööharjumust. Sageli 
eelistavad tööandjad otse koolist tulnud noortele 
pikema töökogemusega tööjõudu, mis muudab 
noorte sisenemise tööturule keerulisemaks. Eriti 
raske on madala haridustasemega ja erialase ette-
valmistuseta noorte olukord, kes ei ole tööturul 
konkurentsivõimelised ja kellel on seetõttu suurem 

tõenäosus jääda töötuks. Kuna noores eas töötuks 
jäämine suurendab töötuse riski ka edaspidises 
elus ning avaldab negatiivset mõju ühiskonnale 
tervikuna, on oluline pöörata tähelepanu noorte 
töötuse ennetamisele.

Noori vanuses 15–24 oli 2011. aastal kokku 
180  000, kellest üle poole (60%) olid mitteak-
tiivsed. 2011. aasta tööjõu-uuringu andmetel 

Joonis 4.5. Lühi- ja pikaajalised töötud ja heitunud rahvuse järgi, 2008–2011 
(tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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on noorte mitteaktiivsuse peamiseks põhjuseks 
õpingud (87%), sellele järgnevad rasedus-, sünni-
tus- või lapsehoolduspuhkusel viibimine (4,5%) ja 
ajateenistus (2,2%). Õpingute aja pikendamine on 
noortele heaks võimaluseks parandada oma kon-
kurentsivõimet tööturul ja seeläbi vähendada töö-
tuks jäämise riski. Hõivatuid noori oli 2011. aastal 
55 800 ehk 31% ning töötuid 16 100 ehk 9% kõiki-
dest noortest, mis on 2010. aastaga võrreldes 31% 
võrra vähem.

Noorte tööhõive langes majanduskriisi tagajärjel 
2010. aasta esimeses kvartalis 22,9%-ni, kuid hak-
kas siis tasapisi tõusma. 2011. aasta keskmiseks 
tööhõive määraks kujunes 31%, mis on 5,7 protsen-
dipunkti võrra kõrgem kui eelneval aastal. Hüppe-
lisemaid muutusi kriisi ajal oli aga märgata noorte 
töötuse määras, mis tõusis kahe aastaga 2008. aasta 
esimese kvartali 7,5%-lt 40,6%-ni ehk rohkem kui 
viiekordseks. Majanduse taastudes hakkas noorte 
olukord tööturul oodatust kiiremini paranema, 

Joonis 4.6. 15–24-aastaste hõiveseisundid, 2008–2011 (kvartaalselt, 
tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.7. 15–24-aastaste tööhõive ja töötuse määra dünaamika, 2008–2011 (%)
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mida ilmestab noorte töötuse määra langus 2011. 
aasta neljandaks kvartaliks 22,7%-ni. 2011. aasta 
keskmiseks töötuse määraks kujunes 22,3%, mis 
on 10,6 protsendipunkti võrra madalam kui 2010. 
aastal. Kuigi noorte olukord tööturul on jõudsalt 
paranenud, on tööhõive endiselt madalam ja töö-
tus kordades kõrgem kui kriisieelsel ajal.

Vaadates noorte töötuse määra soo lõikes, võib 
öelda, et noorte meeste seas on töötuse probleem 
pisut suurem kui naiste seas, samas võrreldes töö-
tuse kõrgeima tasemega 2010. aasta alguses, on 
töötuse määrade erinevus meeste ja naiste vahel 

oluliselt vähenenud. Kriisi ajal suurenes noorte 
meeste ja naiste töötuse määrade erinevus, kuna 
majanduslangus mõjutas enim ehitussektorit, kus 
olid paljud noored mehed hõivatud. Töökohtade 
kadudes jäid paljud noormehed tööta, mistõttu 
nende töötuse määr kasvas hüppeliselt.

Noorte eestlaste ja mitte-eestlaste töötuse määrade 
vahe 2011. aastal oli ligikaudu kahekordne, olles 
vastavalt 16,8% ja 33%. Võrreldes 2010. aastaga on 
eestlaste seas noorte töötus vähenenud kiiremini 
kui mitte-eestlaste seas, seega võib öelda, et noorte 
mitte-eestlaste olukord tööturul on keerulisem kui 

Joonis 4.8. 15–24-aastaste töötuse määr soo järgi, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.9. 15–24-aastaste töötuse määr rahvuse järgi, 2008–2011 (%)
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eestlastel. Kui majanduskriisi ajal kasvas eestlaste 
ja mitte-eestlaste töötuse määr samas tempos, siis 
majanduse taastudes on noorte eestlaste olukord 
tööturul paranenud kiiremini.

Haridustase on üks peamisi tegureid, mis suuren-
dab töötuks jäämise riski. Madala haridustasemega 

noorte seas oli töötuse määr 2011. aastal ligikaudu 
kaks korda kõrgem kui kõrgharidusega noortel, 
vastavalt 30,9% ja 15%. Kuigi majanduskriisi taga-
järjel kasvas töötus ka kõrgharitud noorte seas, on 
nende võimalused tööturul rakendust leida oluli-
selt paremad ning nende töötuse perioodid on tõe-
näoliselt lühemad.

4.3. Vanemaealised 

Eestis toimuvaid demograafilisi arenguid ja sellest 
tulenevat tööealise rahvastiku vähenemist arves-
tades on üha olulisem, et vanemaealised püsik-
sid võimalikult kaua tööturul. Vanemaealised on 
Eestis võrreldes enamiku teiste Euroopa Liidu 
riikidega suhteliselt aktiivsemad  – nad väljuvad 
tööturult hilisemas eas ning kaotades töö jätkavad 
aktiivselt tööotsinguid. Töötuks jäädes on vanema-
ealistel aga uut tööd väga raske leida ning seetõttu 
käsitletakse neid ka ühena tööturu riskirühmadest. 
Selleks et soodustada vanemaealiste püsimist töö-
turul võimalikult kaua, on oluline pöörata tähele-
panu vanemaealiste tööhõivevõime (employability) 
säilitamisele.

Vanemaealiste hõiveseisundite dünaamikast annab 
ülevaate joonis 4.11. Vanemaealisi vanuses 55–64 
oli 2011. aastal 164 600. Viimastel aastatel on vane-

maealiste koguarv oluliselt suurenenud, 2008. aas-
taga võrreldes on vanemaealisi 14 400 võrra enam. 
2011. aastal oli hõivatuid 93 900 ehk kõikidest vane-
maealistest 57%. Võrreldes aastataguse perioodiga 
oli hõivatuid 9,7% võrra enam. Töötuid oli samal 
ajal 12 300 ehk 7,5% vanemaealistest. Töötute arv 
on 2010. aastaga võrreldes vähenenud 25,9% võrra. 
Vanemaealiste seas oli mitteaktiivseid 2011. aastal 
58  300 ehk 35% kõikidest vanemaealistest. 2011. 
aasta tööjõu-uuringu andmetel on vanemaealiste 
mitteaktiivsuse peamisteks põhjusteks pensioniiga 
(52%) ja haigus või vigastus (34%), mis takistab 
aktiivset osalemist tööturul.

Vanemaealiste tööhõive langes majanduskriisi 
tagajärjel 2010. aasta teiseks kvartaliks oma mada-
laimale tasemele, 52,6%-ni, mis on aastataguse 
näitajaga võrreldes 8,6 protsendipunkti võrra 

Joonis 4.10. 15–24-aastaste töötuse määr ISCED-i haridustasemete järgi, 2008–
201119 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

19 2008. ja 2009. aasta valim on väga väike, mistõttu töötuse määr kolmanda haridustaseme puhul ei ole väga usaldusväärne. 
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madalam. Hüppelisemad muutused hõivemääras 
toimusid meeste seas, kelle hõive langes 48,5%-ni, 
mis oli 7,1 protsentipunkti võrra naiste tööhõive 
määrast madalam. Alates kolmandast kvartalist on 
tööhõive määr pidevalt tõusnud, jõudes 2011. aasta 
neljandaks kvartaliks 59%-ni. 2011. aasta keskmi-
seks tööhõive määraks kujunes 57,1%, mis on 3,3 
protsendipunkti võrra kõrgem kui 2010. aastal. 

Vanemaealiste töötuse määr tõusis majandus-
kriisi tagajärjel 2010. aasta kolmandaks kvartaliks 
18,3%-ni, mis on üle 2,5 korra kõrgem kui 2009. 
aasta alguses. 2011. aasta neljandas kvartalis oli 
töötuse määr 12,1%. Aasta keskmiseks töötuse 
määraks kujunes 11,6%, kusjuures meeste töötuse 
määr ületab naiste vastavat näitajat 5,3 protsendi-
punkti võrra, olles vastavalt 14,5% ja 9,5%. Võr-
reldes 2010. aastaga on meeste töötuse määr lan-

Joonis 4.11. 55–64-aastaste hõiveseisundid, 2008–2011 (kvartaalselt, 
tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.12. 55–64-aastaste tööhõive määr soo järgi, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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genud 4,5 protsendipunkti võrra ja naiste oma 4,9 
protsendipunkti võrra.

Mitte-eestlaste töötus on läbi aastate olnud kõrgem 
kui eestlastel, samas on töötuse määra dünaamika 
vanemaealiste eestlaste ja mitte-eestlaste seas sar-
nane. 2011. aastal oli eestlaste ja mitte-eestlaste 
töötuse määr vastavalt 9,5% ja 14,8%. Võrreldes 
2010. aastaga on eestlaste töötuse määr langenud 
3,4 protsendipunkti võrra ja mitte-eestlaste töö-
tuse määr 6,2 protsendipunkti võrra. 

Joonisel 4.15 on toodud vanemaealiste töötuse 
määr haridustaseme järgi. Jooniselt nähtub, et 

madalama haridustasemega vanemaealiste seas 
on töötuse probleem suurem kui kõrgema hari-
dustaseme puhul. Huvitav tendents ilmneb aga 
2011. aastal, mil teise haridustasemega vanema-
ealiste töötuse määr langes kõige kiiremini, jõudes 
10,9%-ni ja olles sellega 0,5 protsendipunkti võrra 
madalam ka kõrgharidusega vanemaealiste töö-
tuse määrast. Kõrgharidusega vanemaealiste kõrge 
töötuse tase annab märku sellest, et tõenäoliselt 
nende aastakümneid tagasi omandatud haridus ei 
vasta muutunud tööturu nõudmistele, mistõttu on 
neil uue töö leidmine keeruline. Suurim on siiski 
töötuse tase madalaima haridustasemega vanema-
ealiste seas (16,9%). 

Joonis 4.13. 55–64-aastaste töötuse määr, 2009–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.14. 55–64-aastaste töötuse määr rahvuse järgi, 2008–2011 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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4.4. Mitte-eestlased

Mitte-eestlased moodustavad tööealisest rahvasti-
kust märkimisväärse osa (ligikaudu 32%), mistõttu 
on oluline pöörata tähelepanu nende olukorrale 
tööturul. Mitte-eestlaste olukord tööturul on võr-
reldes eestlastega keerulisem, kuna tihti takistab 
nende tööturul hakkama saamist puudulik eesti 
keele oskus. Lisaks võivad mitte-eestlaste olukorda 
tööturul mõjutada eelarvamused ning suhtumine 
ja hoiakud eri rahvustest inimestesse.

Mitte-eestlaste hõiveseisunditest annab ülevaate 
joonis 4.16. 2011. aastal oli mitte-eestlasi vanuses 
15–74 329  700, kellest hõivatuid oli 188 300 ehk 
57,1%. Töötuid oli samal ajal 41 900 ehk 13% kõi-
kidest mitte-eestlastest. Võrreldes eestlastega on 
mitte-eestlased tööturul aktiivsemad, mis eriti 
ilmekalt avaldus majanduskriisi tingimustes. 2010. 
aastal oli mitte-eestlaste ja eestlaste tööjõus osa-
lemise määra erinevus 4,7 protsendipunkti, 2011. 
aastal vastavalt 3,3. Mitte-eestlased loobuvad töö-
otsingutest harvem ning mitteaktiivsete osakaal on 
isegi töötuse kõrge taseme juures vähenenud. Mit-
teaktiivseid oli 2011. aastal 99 500 ehk 30% kõiki-
dest mitte-eestlastest. 

Eestlaste ja mitte-eestlaste tööhõive oli kuni 2009. 
aasta teise kvartalini suhteliselt võrdne, edasi aga 
langes mitte-eestlaste tööhõive kiiremini ning eest-

laste ja mitte-eestlaste hõivelõhe kasvas. 2010. aasta 
esimeseks kvartaliks langes tööhõive määr mitte-
eestlaste seas 54,8%-ni ning eestlaste ja mitte-eest-
laste hõivelõhe kasvas 5,7 protsendipunktini. Esi-
mesed majanduskasvu märgid avaldusid tööturul 
2010. aasta teises kvartalis, mil nii eestlaste kui 
ka mitte-eestlaste tööhõive määr hakkas tõusma. 
Samuti hakkas vähenema hõivelõhe. 2011. aastal 
oli eestlaste ja mitte-eestlaste tööhõive määr vasta-
valt 65,9% ja 62,8% ning hõivelõhe 3,1 protsendi-
punkti.

Olukorda tööturul ilmestab ka hõivatute jagune-
mine tegevusalade ja ametikohtade lõikes. Tegevus-
aladest on mitte-eestlased hõivatud enim töötlevas 
tööstuses (25,9%), millele järgneb hulgi- ja jae-
kaubandus ning mootorsõidukite remont (13,6%) 
ning veondus ja laondus (10,5%). Võrreldes eest-
lastega on mitte-eestlaste hulgas primaarsektori 
osakaal hõives väga väike (0,9%), sekundaarsektori 
osakaal on aga 7,5 protsendipunkti võrra kõrgem 
kui eestlastel. Ametikohtade lõikes on mitte-eest-
lastest hõivatute seas enim oskus- ja käsitöölisi 
(20,2%). Sellele järgnevad seadme- ja masinaope-
raatorid (16,6%) ning teenindus- ja müügitöötajad 
(14,3%). Põllumajanduse oskustöölisi on vaid 0,6% 
ning juhte 4,4% hõivatutest. Kui eestlaste seas on 
ligikaudu 52% hõivatud nn valgekraeliste ameti-

Joonis 4.15. 55–64-aastaste töötuse määr ISCED-i haridustasemete järgi, 2009–
2011 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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kohtadel, siis mitte-eestlaste puhul on vastavaks 
näitajaks 35,3%. 

Mitte-eestlaste seas on töötuse määr olnud läbi 
aastate ligikaudu kaks korda kõrgem kui eestlaste 
seas. Nii nagu tööhõive määr oli madalaim 2010. 
aasta esimeses kvartalis, nii saavutas töötuse määr 
samal ajal oma maksimaalse taseme. Eestlaste 
ja mitte-eestlaste töötuse määr oli siis vastavalt 

15,7% ja 27,9%. 2011. aasta neljandaks kvartaliks 
olid töötuse määrad langenud vastavalt 8,8%-ni ja 
16,6%-ni. Aasta keskmiseks töötuse määraks kuju-
nes vastavalt 9,7% ja 18,2%.

Vaadates mitte-eestlaste töötuse määra soo järgi 
(vt joonis 4.18), selgub, et tööturul sattusid majan-
duskriisi tagajärjel kõige keerulisemasse olukorda 
mitte-eestlastest mehed, kelle töötuse määr kasvas 

Joonis 4.16. 15–74-aastaste mitte-eestlaste hõiveseisundid, 2008–2011 
(tuhandetes)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.17. Tööhõive ja töötuse määr rahvuse järgi, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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2010. aasta esimeseks kvartaliks 34,9%-ni. Võr-
reldes eestlastest meeste töötuse määraga, on see 
14,6 protsendipunkti võrra enam. 2011. aasta nel-
jandaks kvartaliks on töötuse määr aga kõrgeim 
mitte-eestlastest naiste seas, vastavalt 17%.

Nagu eelnevalt kirjeldatud, on mitte-eestlaste 
seas töötus oluliselt suuremaks probleemiks kui 
eestlaste seas. Joonis 4.19 annab ülevaate töötuse 

määrast haridustaseme ja rahvuse lõikes. Jooniselt 
nähtub, et nii eestlaste kui ka mitte-eestlaste seas 
on töötuse määr seda kõrgem, mida madalam on 
haridustase. Mitte-eestlastest töötute seas on aga 
suhteliselt rohkem kõrgema haridusega töötuid 
ja vähem madalaima haridusega töötuid võrrel-
des eestlastega. Kui 2011. aastal oli mitte-eestlas-
test töötute seas esimese haridustasemega töötuid 
18% ja kolmanda haridustasemega töötuid 25%, 

Joonis 4.18. Töötuse määr rahvuse ja soo järgi, 2008–2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 4.19. Töötuse määr rahvuse ja ISCED-i haridustasemete järgi, 2008–2011 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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siis eestlaste puhul olid vastavad näitajad 25% ja 
22%. 2011. aastal olid suurimad erinevused eest-
laste ja mitte-eestlaste töötuse määrades kõrgha-
riduse puhul, mil töötuse määrade erinevus oli 
2,2-kordne. Kuigi kõrgem haridustase annab oluli-
selt paremad eeldused edukaks hakkamasaamiseks 
tööturul, näitas 2008. aastal alanud majanduskriis, 
et ka kõrgharidusega inimesed ei ole töötuse eest 
kaitstud. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi nii noorte, vane-
maealiste kui ka mitte-eestlaste olukord tööturul 
on 2011. aastaks märgatavalt paranenud, ei ole nii 
töötuse kui ka hõive näitajad jõudnud veel tagasi 
kriisieelsele tasemele. Samal ajal on jätkuvaks 
probleemiks pikaajaline töötus. Seega on oluline 
ka edaspidi pöörata tähelepanu riskirühmade 
olukorra parandamisele tööturul, pöörates erilist 
tähelepanu pikaajalise töötuse vähendamisele. 



5. Registreeritud töötus ja 
tööturupoliitika

Eva Põldis

Tööturupoliitika elluviijaks Eestis on Eesti Töötu-
kassa20, kelle ülesandeks on aidata töötud võimali-
kult kiiresti tagasi hõivesse. Selleks pakub Töötu-
kassa töötutele mitmesuguseid tööturuteenuseid 
ning maksab töötutoetust ja töötuskindlustushüvi-
tist, eesmärgiga tagada inimestele töötuse perioodil 
asendussissetulek ja toetada nende tööotsinguid. 
Samuti maksab Töötukassa hüvitisi koondamise ja 
tööandja maksejõuetuse korral. 

Peatükk annab ülevaate Töötukassas arvel oleva-
test töötutest, registreeritud töötute kuulumisest 
riskirühmadesse ning pakutavatest vakantsidest 
ja tööle rakendumisest. Samuti käsitletakse antud 
peatükis Töötukassa poolt pakutavaid teenuseid, 
makstavaid toetusi ja hüvitisi ning tööpoliitikale 
tehtavaid kulutusi.

5.1. Registreeritud töötus

Majanduskriisi ajal sagenes Töötukassas töötuna 
registreerimine, kuna majanduslangusest tingitud 
töökohtade nappus muutis töö leidmise raskeks 
ja seetõttu pöörduti töötuks jäädes tihemini abi 
saamiseks Töötukassa poole. Samuti tõid suured 
koondamistelained kaasa õiguse uutel töötutel 
Töötukassast töötuskindlustushüvitist taotleda. 
Registreeritud töötus hakkas kasvama 2008. aasta 

teisel poolel ning saavutas oma kõrgeima taseme 
2010. aasta märtsis, mil kuu jooksul oli Töötu-
kassas arvel 101 590 töötut, võrreldes 2009. aasta 
sama ajaga oli see 75% võrra rohkem. Alates 2010. 
aasta aprillist avaldasid esimesed majanduskasvu 
märgid positiivset mõju ka tööturule ning regist-
reeritud töötus hakkas langema ning uusi töötuid 
lisandus üha vähem. Kui 2009. aastal lisandus kuus 

20  1. mail 2009 võttis Eesti Töötukassa üle Tööturuameti ülesanded ja sai peamiseks tööpoliitika rakendajaks Eestis.

Joonis 5.1. Registreeritud töötute, sh uute töötute dünaamika 2010–2011 (kuu 
jooksul)

Allikas: Eesti Töötukassa
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keskmiselt 10 091 uut töötut, siis 2010. aastal lisan-
dus neid 21,8% võrra vähem (kuus keskmiselt 7860 
uut töötut) ja 2011. aastal omakorda 16,3% võrra 
vähem kui eelneval aastal (kuus keskmiselt 6581 
uut töötut). 2011. aasta lõpu seisuga oli Töötukas-
sas arvel 47 405 töötut, mis on 27,4% võrra vähem 
kui 2010. aasta lõpus ja 45,7% võrra vähem kui 
2009. aasta lõpus.

Registreeritud töötuse ja üldise töötuse21 määra 
dünaamikat iseloomustab joonis 5.2. Jooniselt 
nähtub, et registreeritud töötus ja üldine töötus 
liiguvad samas trendis, küll aga on registreeritud 
töötus üldisest töötusest ligikaudu 1,6 korda mada-
lam, kuna kõik töötud ei võta end Töötukassas 
arvele. 2011. aastal Eesti tööjõu-uuringu andme-
tel on Töötukassasse mittepöördumise peamisteks 
põhjusteks ise hakkamasaamine (34%), töötus-
kindlustushüvitise või töötutoetuse saamise õiguse 
puudumine (31%) ning Töötukassas sobiva töö 
puudumine (25%). Registreeritud töötuse määr 
saavutas oma tipu 2010. aasta esimeses kvartalis, 
olles 14,4% ning langedes siis üsna stabiilselt 2011. 
aasta neljandaks kvartaliks 7,2%-ni. Samal ajal lan-
ges üldine töötuse määr 20,7%-lt 11,5%-ni.

Vaadates registreeritud töötuse määra maakond-
likul tasandil, eristub selgelt teistest kõrgema töö-
tuse määraga Ida-Virumaa, kus töötuse määr 2011. 
aasta lõpu seisuga oli 12,8% (Eesti keskmine 7,2%). 
Eesti keskmisest oli registreeritud töötuse määr 
2011. aasta lõpu seisuga oluliselt kõrgem ka Valga-
maal (11,6%), Võrumaal (9,0%), Hiiumaal (8,8%) 
ja Põlvamaal (8,7%). Madalaim oli töötuse määr 
aga Tartumaal (4,7%), Viljandimaal (5,1%) ja Jõge-
vamaal (5,6%). Võrreldes 2010. aasta lõpu seisuga 
on töötute arv vähenenud kõigis maakondades, 
enim aga Tartu-, Viljandi- ja Harjumaal, vastavalt 
35%, 34% ja 32% võrra.

Majanduskriisi alguses kadusid töökohad esime-
sena ehituses ja töötlevas tööstuses, seega tradit-
sioonilistel meeste tegevusaladel, mistõttu kanna-
tasid kriisis enim just mehed ning nende osakaal 
registreeritud töötute seas kasvas 2009. aastal 
55%-ni. Alates 2010. aasta teisest kvartalist hak-
kas meeste seas registreeritud töötute arv vähe-
nema kiiremini kui naiste seas ning alates 2010. 
aasta kolmandast kvartalist on naisi registreeritud 
töötute seas rohkem. 2011. aasta lõpu seisuga oli 
Töötukassas arvel 26 138 naist (55,1%) ja 21 267 
meest, mis on 2010. aasta lõpuga võrreldes vasta-
valt 21,4% ja 33,5% võrra vähem.

21  Üldine töötuse määr – töötute osakaal tööjõust, kusjuures töötu on ILO definitsiooni järgi isik, kes on ilma tööta, otsib aktiivselt tööd 
ja on töö leidmisel kahe nädala jooksul valmis tööd alustama (kasutusel Statistikaameti tööjõu-uuringute läbiviimisel). Registreeritud 
töötuse määr – registreeritud töötute osakaal tööjõust vanuses 16-aastat kuni pensioniiga, kusjuures registreeritud töötu on isik, kes 
on tööta ja on end Eesti Töötukassas töötuna registreerinud. 

Joonis 5.2. Registreeritud töötuse määra ja üldise töötuse määra dünaamika, 2008–
2011 (kvartaalselt, %)

Allikas: Eesti Töötukassa; Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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2011. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötute 
seas noori vanuses 16–24 6474 ehk 13,7% kõiki-
dest registreeritud töötutest. Vanemaealisi (55 elu-
aastat kuni pensioniiga) oli registreeritud töötute 
seas samal ajal 15,7% (7429). Võrreldes 2009. aasta 
lõpu seisuga on noorte osakaal registreeritud töö-
tute seas vähenenud kahe protsendipunkti võrra 

ning vanemaealiste osakaal suurenenud 2,2 prot-
sendipunkti võrra.

Peamiseks takistuseks töötute kiireks naasmiseks 
hõivesse on nende ebapiisavad oskused ja madal 
haridustase22. Viimastel aastatel on aga ka keskeri- 
ja kõrgharidusega töötute arv märgatavalt kasva-

22  I tase – algharidus, kutseharidus põhihariduseta, põhiharidus; II tase – põhiharidus kutseharidusega, kutsekeskharidus 
põhikoolibaasil, üldkeskharidus, kutsekeskharidus keskkoolibaasil; III tase – keskeriharidus, rakenduslik kõrgharidus, akadeemiline 
kõrgharidus.  

Joonis 5.3. Registreeritud töötuse määr maakondade lõikes, 2011. aasta lõpu 
seisuga (%)

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 5.4. Registreeritud töötud soo lõikes, 2009–2011 (kvartali lõpu seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa
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nud, moodustades kõikidest registreeritud töötu-
test 2011. aasta lõpu seisuga 27,2% (12 889 töötut), 
mis on 2009. aasta lõpu seisuga võrreldes seitsme 
protsendipunkti võrra rohkem. Kõige rohkem oli 

Töötukassas arvel teise haridustasemega töötuid – 
2011. aasta seisuga 54,8% kõikidest registreeritud 
töötutest. Madalaima haridustasemega töötud 
moodustasid 17,9%.

Joonis 5.5. Registreeritud töötud vanuserühmade lõikes, 2009–2011 (kvartali lõpu 
seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 5.6. Registreeritud töötute jagunemine haridustaseme järgi, 2009–2011 
(kvartali lõpu seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa
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5.2. Riskirühmad

Tööturul on mitmeid riskirühmi, kellel on kas 
madala kvalifikatsiooni, töökogemuse puuduse, 
vanuse, eesti keele ebapiisava oskuse, tervisliku 
seisundi või mõne muu põhjuse tõttu töö leidmine 
raske. Seetõttu on oluline riskirühma kuuluvatele 
töötutele pakkuda erinevaid tööturuteenuseid, et 
aidata neid võimalikult kiiresti tagasi tööle. Käes-
olev alapeatükk keskendub järgmistele tööturutee-
nuste ja -toetuste seaduses nimetatud riskirühma-
dele: 
•	 pikaajalised	töötud23;
•	 16–24-aastased	noored	töötud;
•	 55-aastased	kuni	vanaduspensioniealised	töö-

tud;
•	 puudega	töötud;
•	 eesti	keelt	mitteoskavad	töötud;
•	 hoolduskohustustega	töötud;
•	 vanglast	vabanenud	töötud.

2011. aasta lõpu seisuga kuulus 76,4% kõikidest 
registreeritud töötutest ühte või mitmesse riski-
rühma, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 
2,2 protsendipunkti võrra vähem. Riskirühma-
desse kuuluvaid isikuid oli 2011. aasta lõpu seisuga 

36 204, mis on 29,4% võrra vähem kui 2010. aasta 
lõpu seisuga ja 30,8% võrra vähem kui 2009. aasta 
lõpu seisuga.

Töökohtade puuduse tõttu on pikenenud töötuse 
periood ning seega suurenenud pikaajaliste töötute 
osakaal kõikidest registreeritud töötutest. Pikaaja-
liste töötute riskirühm on suurima osakaaluga, 
moodustades 2011. aasta lõpu seisuga 52,3% kõi-
kidest registreeritud töötutest (vt joonis 5.7). Eesti 
keelt mitteoskavaid töötuid oli 36,8%, vanemaea-
lisi 15,5% ja noori 13,7%. Teiste riskirühmade osa-
kaal registreeritud töötutest on suhteliselt margi-
naalne. Viimastel aastatel on märgatavalt kasvanud 
just pikaajaliste töötute ja eesti keelt mitteoskavate 
töötute osakaal, 2011. aasta lõpuks võrreldes 2009. 
aasta lõpu seisuga vastavalt 11,3 ja 10,6 protsendi-
punkti võrra.

Vaadates riskirühmadesse kuuluvate töötute arvu 
dünaamikat, selgub, et töötute arvu üldise kasvu 
taustal kasvas ka kõikidesse riskirühmadesse kuu-
luvate töötute arv, saavutades oma maksimumi 
2010. aasta esimeses kvartalis (vt joonis 5.8). Edasi 

23 Pikaajaline töötu – isik, kes ei ole töötuna arvelevõtmisele vahetult eelneva 12-kuulisel perioodil olnud hõivatud tööga või tööga 
võrdsustatud tegevusega. 16–24-aastane noor on pikaajaline töötu, kui ta ei ole töötuna arvelevõtmisele vahetult eelnenud 6-kuulisel 
perioodil olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega. (TTTS § 10 lg 5 p 7)

24 Üks töötu võib kuuluda mitmesse riskirühma.

Joonis 5.7. Riskirühmadesse kuulumiste osakaal registreeritud töötutest24, 2009–
2011 (aasta lõpu seisuga, %)

Allikas: Eesti Töötukassa
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on aga toimunud märgatav langus riskirühmadesse 
kuuluvate töötute arvus. 2011. aasta lõpu seisuga 
oli kõige rohkem pikaajalisi töötuid (24 814), mis 
on eelneva aasta sama ajaga võrreldes 33% võrra 

vähem. Noorte ja vanemaealiste töötute arv on 
vähenenud 26–27% võrra ning eesti keelt mitteos-
kavate töötute arv on vähenenud 28% võrra.

5.3. Töövahendus ja tööle rakendumine

Töövahendus on üks Töötukassa funktsioone, 
mille raames püütakse leida töötule ja tööotsijale 
sobiv töökoht ning tööandjale sobiv töötaja. Töö-
turu olukorra paranemist näitab Töötukassa poolt 
vahendatavate vabade töökohtade arvu kasv. 2011. 
aasta jooksul oli Töötukassal vahendada 50  818 
vaba töökohta, mis on 32,3% võrra rohkem kui 
2010. aastal ja 3,5 korda enam kui 2009. aastal. 
Uute vakantside arv on samuti oluliselt kasvanud. 
2011. aasta jooksul lisandus 49  068 uut vakantsi, 
mida on 32,8% võrra rohkem kui 2010. aastal ja 
neli korda enam kui 2009. aastal. 2011. aastal lisan-
dus kuus keskmiselt 4100 uut vakantsi, mis on ligi-
kaudu 33% võrra rohkem kui 2010. aastal ja ligi neli 
korda enam kui 2009. aastal. Kõige enam otsitakse 

oskus- ja käsitöölisi, teenindus- ja müügitöötajaid 
ning seadme- ja masinaoperaatoreid.

Majanduse taastumise märke näitab ka rakendu-
nute arvu märgatav kasv. 2010. aastal rakendus 
58  550 töötut, seega üle kahe korra rohkem kui 
2009. aastal. 2011. aastal rakendus 49 274 töötut, 
mis on võrreldes 2010. aastaga aga 15,8% võrra 
vähem. Rakendumise määr 2011. aastal oli 40,3% 
(2010. aastal 37,6%) ehk alla poole aasta jooksul 
arvel olnud töötutest leidis tööturul rakendust. 
Töölesaanute arv on aga tõenäoliselt alahinnatud, 
kuna põhineb inimeste enda ütlustel, et nad läksid 
tööle.

25 Tulenevalt üleminekust uuele infosüsteemile 2009. aasta lõpus on muutunud registreeritud töötute riskirühmade sisestus ning 2010. 
aasta ja eelnevate perioodide andmed pole osades riskirühmades täielikult võrreldavad (hooldaja, eesti keele mitteoskaja, puudega, 
vanglast vabanenud).

Joonis 5.8. Registreeritud töötute kuulumine riskirühmadesse25, 2009–2011 (kvartali 
lõpu seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa
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5.4. Tööturuteenused

Tööturuteenuseid osutab Eesti Töötukassa Töö-
turuteenuste ja -toetuste seaduse ning Euroopa 
Sotsiaalfondi programmi “Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007–2013” raames. 
Tööturuteenustele suunatakse töötu individuaalse 
tööotsimiskava alusel, pakkudes töötutele tööle-
rakendumiseks vajalikke teenuseid. 2011. aastal 
toimus kokku 67 945 sisenemist erinevatesse töö-

turuteenustesse, mis on 27% võrra rohkem kui 
2010. aastal ja 43% võrra rohkem kui 2009. aastal.

Joonis 5.10 annab ülevaate tööturuteenustesse sise-
nemistest valitud teenuste lõikes. Jooniselt nähtub, 
et sagedamini kasutatavad teenused on karjääri-
nõustamine ja tööturukoolitus, 2010. aastal tõusis 
prioriteetseks teenuseks ka palgatoetus. Kui 2009. 

Joonis 5.10. Tööturuteenustesse sisenemiste arv valitud teenuste lõikes, 2009–2011

Allikas: Eesti Töötukassa

Märkus: teenustesse sisenemised – kõik teenuse alustamised vaadeldud perioodil, seega üks inimene võib olla loetud mitu korda 
(näiteks alustas perioodi jooksul mitut koolitust).
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Joonis 5.9. Vakantside, tööle rakendunute ja arvel olnud töötute dünaamika, 2008–
2011

Allikas: Eesti Töötukassa
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aastal rakendus palgatoetusega tööle 161 inimest, 
siis 2010. aastal oli neid juba 10 772. 2010. aastal 
kasvas ka tööpraktikale sisenejate arv ligi kaks 
korda ning ettevõtluse alustamise toetuse saajate 
arv 37% võrra.

2011. aastal oli põhirõhk tööturukoolitustel, kuhu 
sisenemiste arv kasvas võrreldes eelneva aastaga 

2,4 korda. Koolituse abil on töötutel võimalik 
täiendada oma teadmisi ja oskusi, et suurendada 
tööturul konkureerimise võimalusi. Palju kasuta-
takse ka karjäärinõustamise teenust ja tööotsingu 
koolitust, kuhu sisenemisi 2011. aastal oli vastavalt 
19  293 ja 11 660. Palgatoetusega rakendus tööle 
4876 töötut, tööpraktikale siseneti 2580-l korral ja 
tööharjutusele 1299-l korral.

5.5. Töötutoetus, töötuskindlustushüvitis, kindlustus-
hüvitis koondamise korral, hüvitised tööandja makse-
jõuetuse korral

Lisaks tööturuteenuste osutamisele maksab Töötu-
kassa töötutele töötutoetust ja töötuskindlustushü-
vitist ning kindlustushüvitist koondamise korral ja 
tööandja maksejõuetuse hüvitist.

Töötutoetusele on õigus töötul, kes töötuna arve-
levõtmisele eelneva 12 kuu jooksul on olnud vähe-
malt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsusta-
tud tegevusega (nt õppimine, ajateenistus)26. 2011. 
aasta jooksul sai töötutoetust 30 449 töötut, mis on 
32,9% võrra vähem kui 2010. aastal. Töötutoetuse 
saajate arv hakkas langema 2010. aasta alguses ja 
on 2011. aasta viimastel kuudel stabiliseerunud, 
jäädes pisut alla 10  000 töötutoetuse saaja kuus. 
Samuti on vähenenud uute töötutoetuse saajate 
arv. Kui 2009. aastal oli uusi töötutoetuse saajaid 
kuus keskmiselt 3182, siis 2010. aastal oli neid 
24% võrra vähem (2418) ja 2011. aastal 44% võrra 
vähem (1784). Uued töötutoetuse saajad moodus-
tavad uutest registreeritud töötutest 2011. aastal 
keskmiselt 27% (2010. aastal 31%).

Kriisiaastatel kasvas hüppeliselt töötuskindlustus-
hüvitise saajate arv, ületades alates 2009. aastast 
ka töötutoetuse saajate arvu. Töötuskindlustus-
hüvitise saajate arvu kiire kasv on tingitud sellest, 
et paljud töötud omavad eelnevat töökogemust ja 
olid töö kaotanud tööandjast tulenevatel põhjus-
tel, mis andis neile õiguse taotleda töötuskindlus-
tushüvitist. Töötuskindlustushüvitisele on õigus 
töötul, kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 

12 kuud töötuna arvele võtmisele eelnenud kolme 
aasta jooksul ja kelle viimane töösuhe ei lõppe-
nud omal algatusel või poolte kokkuleppel27. Kui 
2010. aastal sai töötuskindlustushüvitist kokku 
61 012 töötut, siis 2011. aastal on hüvitise saajaid 
47% võrra vähem ehk 32 104. Samuti vähenes uute 
töötuskindlustushüvitise saajate arv 2011. aas-
tal võrreldes 2010. aastaga 39% võrra (32  363-lt 
19 830-ni). Uued töötuskindlustushüvitise saajad 
moodustasid 2011. aastal keskmiselt 25% uutest 
registreeritud töötutest (2009. aastal – 45%, 2010. 
aastal – 34%). Keskmine väljamakstud töötuskind-
lustushüvitis 2011. aastal oli 257 eurot kuus (2010. 
aastal – 265 eurot).

Alates 1. juulist 2009 makstavat kindlustushüvitist 
koondamise korral28 on õigus saada töötajal, kelle 
töösuhe selle tööandja juures on kestnud vähemalt 
viis aastat ja kelle töösuhe on lõpetatud koonda-
mise tagajärjel. Tööandja maksejõuetuse korral 
hüvitab aga Töötukassa töötajatele saamata jäänud 
töötasud, puhkusetasud ja muud töölepingu sea-
duses ettenähtud töölepingu ülesütlemisel saamata 
jäänud hüvitised.

Nimetatud hüvitiste saajate arv on 2011. aastal 
märgatavalt langenud. Kindlustushüvitist koonda-
mise korral sai 2011. aastal 6040 inimest, mis on 
43% võrra vähem kui 2010. aastal. Maksejõuetuse 
hüvitise saajaid 2011. aastal oli 2598, mis on ligi-
kaudu 60% võrra vähem kui 2009. ja 2010. aastal.

26 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (RT I, 21.12.2011, 23)
27 Töötuskindlustuse seadus (RT I, 23.12.2011, 10)
28 Enne 1. juulit 2009 maksti töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitist.
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5.6. Kulutused tööpoliitikale

Tööturupoliitikat rahastatakse nii riigieelarvest kui 
ka Euroopa Sotsiaalfondi välisvahenditest. Kulu-
tuste dünaamikat iseloomustab joonis 5.13, kus on 
näha, et kulutused nii aktiivsele kui passiivsele töö-
poliitikale on viimastel aastatel märgatavalt kasva-
nud, kusjuures kasvanud on ka kulutuste osakaal 
SKP-st. 2010. aastal kasvas tööpoliitika kulude osa-
kaal SKP-st 0,57%-ni. 2011. aasta prognoosi koha-

selt moodustavad kulud tööpoliitikale kokku hin-
nanguliselt 0,48% SKP-st (76,87 miljonit eurot).

Passiivse tööpoliitika alla kuuluvad kulud töötu-
toetusele ja erijuhtudel makstavale sotsiaalmak-
sule, arvesse ei ole võetud töötuskindlustusvahen-
ditest makstavaid hüvitisi (töötuskindlustushüvi-
tis, maksejõuetushüvitis, kindlustushüvitis koon-

Joonis 5.11. Töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse saajad, sh uued saajad, 
2008–2011

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 5.12. Maksejõuetushüvitise ja kindlustushüvitise saajad koondamise korral, 
2009–2011 (kvartali jooksul)

Allikas: Eesti Töötukassa
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damise korral). Töötute arvu kiire kasv ja sellega 
kaasnenud suurem vajadus maksta töötutele töötu-
toetust tõi kaasa kulude hüppelise kasvu võrreldes 
2008. aastaga. Kulud passiivsele tööpoliitikale olid 
2010. aastal 34,12 miljonit eurot, mis on 4,6 korda 
rohkem kui 2008. aastal ja 29,6% võrra enam kui 
2009. aastal. 2011. aastal kulud passiivsetele meet-
metele pisut vähenesid, olles 27,35 miljonit eurot, 
seega 20% vähem kui eelneval aastal.

Aktiivse tööpoliitika alla kuuluvad kulutused eri-
nevatele tööturuteenustele, Töötukassa tegevusku-
lud ja muud meetmed (nt avatud taotlusvoorud). 
Aktiivsele tööpoliitikale tehtavad kulutused 2010. 
aastal moodustasid kogukuludest 59%, 2011. aasta 
eelarves oli planeeritud tõus 64%-ni. Kulud aktiiv-
sele tööpoliitikale on samuti kriisi ajal märgatavalt 

kasvanud, kuna kasvas teenuseid vajavate töötute 
hulk. 2010. aastal olid kulud aktiivsele tööpoliiti-
kale 47,71 miljonit eurot, mis on 2,7 korda enam 
kui 2008. aastal ja 6,5% võrra rohkem kui 2009. 
aastal. 2011. aastal kasvasid kulud prognoosi koha-
selt võrreldes eelneva aastaga veel 4% võrra, jõudes 
49,52 miljoni euroni.

Kokkuvõtteks võib öelda, et pärast registreeritud 
töötuse hüppelist kasvu 2009. aastal ja 2010. aasta 
alguses on registreeritud töötute arv märgatavalt 
langenud, ületades aga 2011. aasta lõpus siiski veel 
oluliselt kriisieelset registreeritud töötuse taset. 
Seetõttu on jätkuvalt oluline panustada töötute 
abistamisele läbi mitmesuguste tööturuteenuste, 
pöörates erilist tähelepanu erinevate töölesaamist 
takistavate tegurite vähendamisele.

Joonis 5.13. Kulutused tööturupoliitikale ja osakaal SKP-st, 2008–2011

Allikas: Sotsiaalministeerium,
*2011. aasta prognoos
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6. Töökeskkond
Ester Rünkla

Töökeskkond on ümbrus, kus inimene töötab. Töö-
tervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi on tööandja 
ülesanne hoolitseda, et töökeskkond oleks ohutu ja 
töötajate tervist hoidev.

Heast töökeskkonnast ja selle arendamisest on 
huvitatud nii tööandjad ja töötajad kui ka riik.
•	 Tööandja	 ootused	 on	 seotud	 tööõnnetuste	

ja tööst põhjustatud haigestumiste vältimise, 
tootlikkuse suurendamise, töötajate hea töö-
võime ja töötervishoiuspetsialistide kompe-
tentsete nõuannetega.

•	 Töötaja	 ootused	 on	 seotud	 töökeskkonna	
parandamisega, et välistada tervisekahjustusi, 
tervisehäirete õigeaegse avastamise ja vaja-
duse korral taastusraviga, tööandjapoolsete 
toetatavate terviseedendamise võimalustega.

•	 Riigi	 huviks	 on	 vähendada	 töötervishoiu	 ja	
tööohutuse hea taseme abil töötajate tervise-
probleeme ning pikendada inimeste töövõi-
melisuse iga.

Mida halvem on olukord töökeskkonnas, seda roh-
kem juhtub tööõnnetusi ja seda enam diagnoosi-
takse tööst põhjustatud haigestumisi. Rahvusvahe-

liselt levinud indikaatorid töötervishoiu ja tööohu-
tuse taseme hindamiseks riigis on:
•	 tööõnnetuste	arv	100 000	hõivatu	kohta,
•	 surmaga	lõppenud	tööõnnetuste	arv	100 000	

hõivatu kohta,
•	 kutsehaigestumiste	arv	100 000	hõivatu	kohta.

Eestis registreeritakse tööõnnetused ja kutsehaiges-
tumised tööandja raporti alusel, tööst põhjustatud 
haigestumised registreeritakse arsti teate alusel. 
Tööõnnetuste, kutsehaigestumiste ja tööst põhjus-
tatud haigestumiste registrit peab Tööinspektsioon. 

Käesolev peatükk annab ülevaate töö mõjust ter-
visele ning töökeskkonda iseloomustavate indikaa-
torite muutustest viimastel aastatel. Võrreldakse 
registreeritud statistikat ning küsitlusuuringute 
abil kogutud töötajate hinnanguid töökeskkonna 
ohutust iseloomustavatele indikaatoritele. Üle-
vaate koostamisel on kasutatud andmeallikatena 
lisaks Tööinspektsiooni aastaaruannetele Eesti töö-
jõu-uuringu ja Eesti tööelu-uuringu andmebaase 
ning Eurostati, Euroopa töötingimuste uuringu ja 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 
stressiteemalise küsitluse aruandeid.

6.1. Töö mõju tervisele

Kuna töö on inimese üks kesksemaid tegevusi, siis 
on sellel tegevusel ka mõju inimese tervisele. Riiki-
devahelist võrdlevat statistikat töö mõju kohta on 
avaldanud Euroopa Elu- ja Töötingimuste Fond, 
kes viib iga viie aasta järel läbi Euroopa töötingi-
muste uuringut. 

Kui tavaliselt käsitletakse eelnimetatud uuringutes  
töö mõju tervisele negatiivsest aspektist, siis 2010.  
aastal läbiviidud uuringus on töö mõju analüüsimi-
seks uurimisküsimust täpsustatud, ning kogutakse 
töötajate hinnanguid nii töö negatiivse kui posi-
tiivse mõju kohta nende tervisele (vt joonis 6.1).

Kuigi küsitlusuuringu andmed on töötajate subjek-
tiivsed hinnangud, võime ometi olla rahul sellega, 

et Eestis on koguni 15% töötajaid arvamusel, et 
nende töö mõjub nende tervisele positiivselt, olles 
selle tunnuse põhjal ühes grupis niisuguste kõrge 
töötervishoiu ja tööohutuse tasemega riikidega 
nagu Soome, Rootsi ja Taani, samas kui Euroopa 
Liidus keskmiselt arvab ainult 7% töötajatest, et 
nende töö mõju nende tervisele on positiivne.

Võrreldes Euroopa Liidu riikide keskmisega on 
Eestis tunduvalt rohkem neid töötajaid (vastavalt 
25% ja 43%), kelle töö mõjub tervisele negatiivselt 
ning tunduvalt vähem neid töötajaid (vastavalt 
68% ja 42%), kelle töö ei mõjuta tervist. 

Küsitlusel antud hinnang töö negatiivsele või posi-
tiivsele mõjule võib olla tingitud emotsioonidest, 
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arvestades üksnes töösuhteid, töökaaslasi jms, jät-
tes kõrvale töökeskkonnas esinevatest ohuteguri-
test tulenevad ohud tervisele. Töökeskkonnas, kus 
töötaja töötab, esinevad erinevad ohutegurid, mis 
pikaajalisel kokkupuutel võivad mõjutada töötaja 
tervist ja põhjustada töötajale halba enesetunnet, 
tööga seotud haigusi või vigastusi  – need ohute-
gurid võivad tuleneda nii tervisele ohtlikest masi-
natest, ehitistest, töövahenditest, kasutatavatest 
materjalidest, tööprotsessidest, töökorraldusest 
kui tööiseloomust. Järgnevalt antakse ülevaade, 
kuidas hindavad töötajad oma töökohast tulenevat 
riski nende tervisele ja ohutusele. 

Ohud on olemas igas töökeskkonnas, kuid töö-
andja ülesanne on vähendada ohust tulenevat riski 
sattuda tööõnnetusse või haigestuda. Uuringu 
tulemusi analüüsides tuleb tõdeda (vt joonis 6.2), 
et Eesti kuulub nende Euroopa Liidu riikide hulka, 
kus tööandjad pööravad ilmselt vähe tähelepanu 
töötajate töötamiskohtade ohutusele, üllatuslikult 
on sellesse seltskonda sattunud Rootsi.

Et jälgida arenguid läbi viimase 10 aasta, võrdleme 
Eestit Euroopa Liidu 27 riigi keskmisega ning 2010. 
aasta uuringu põhjal (joonis 6.2) töötajate tervisele 
kõige ohtlikuma ja kõige ohutuma töökeskkonnaga 
riigiga. Joonis 6.3 näitab piltlikult töötervishoiuga 
tegelemise tulemuslikkust Eestis. Viimase kümne 
aasta jooksul on Eesti töötajate hinnangud õige 
pisut paranenud, sama võib öelda ka Läti kohta. 
Tekib küsimus, kui palju aastaid kulub sellise aren-
gutempo korral veel, et jõuda tasemele, kus on 
Taani, või kus on Euroopa Liit keskmiselt täna.

Kokkuvõtvalt võib töötajate hinnangute põhjal 
järeldada, et kuigi Eestis on 15% töötajaid, kelle 
töö mõjub tervisele positiivselt, on Eestis 43% 
töötajaid, kelle töö mõjub nende tervisele nega-
tiivselt (joonis 6.1) ning peaaegu kõik nad (täpse-
malt 38,5%) hindavad, et töö põhjustab riski nende 
tervisele ja ohutusele. Euroopa Liidus on Eesti jät-
kuvalt nende riikide hulgas, kus töökeskkond on 
vähem ohutu ja vähem töötajate tervist hoidev. 

Joonis 6.1. Töötajate hinnangud töö mõju järgi tervisele, 2010

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring, 2010 

Joonis 6.2. Töötajate hinnangud tööst põhjustatud terviseriskile ja ohutusele, 2010 

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring, 2010
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Joonis 6.3. Töötajate hinnangud tööst põhjustatud terviseriskile ja ohutusele, 2000, 
2005, 2010.

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2000, 2005, 2010 
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6.2. Tööõnnetused

Järgnevalt antakse ülevaade tööandjate raportite 
alusel registreeritud tööõnnetuste statistikast abso-
luutarvudes ja suhtarvuna 100 000 hõivatu kohta 

ning küsitlusuuringutega kogutud töötajate hin-
nangutest tööõnnetuste esinemise sagedusele ja 
tööõnnetustega kaasnenud haiguspäevadele.

6.2.1. Registreeritud tööõnnetused

•	 2011.	 aastal	 registreeriti	 Tööinspektsioonis	
3741 tööõnnetust (2413 meestega ja 1328 
naistega), mis on 526 õnnetuse võrra rohkem 
kui 2010. aastal. Tööõnnetuste arv kasvas aas-
taga 16,4 %. Samuti on suurenenud tööõnne-
tuste suhtarv 100 000 töötaja kohta 614 töö-
õnnetuseni (2010. aastal 563) ehk 9%. 

•	 Raske	kehavigastusega	lõppenud	tööõnnetusi	
registreeriti 796. Võrreldes 2010.  aastaga on 
raskete tööõnnetuste arv suurenenud 11% ehk 
79 tööõnnetuse võrra. Samuti on suurenenud 
raskete tööõnnetuste suhtarv 100  000 töö-
taja kohta 131 tööõnnetuseni (2010. a – 125). 
Raskete tööõnnetuste osakaal kogu õnnetuste 
arvust võrreldes möödunud aastaga veidi 
kahanes.

•	 Surmaga	lõppenud	tööõnnetusi	registreeriti	19	
(kõik juhtusid meestega). Võrreldes 2010. aas-
taga on surmaga lõppenud tööõnnetuste arv 
suurenenud 10% ehk kahe tööõnnetuse võrra. 

Tööinspektsioonis viimase kolme aasta jooksul 
registreeritud töökohal juhtunud tööõnnetuste 
jagunemine tegevusalade järgi on esitatud tabelis 
6.1.

Registreeritud tööõnnetuste arv on 2011. aastal 
võrreldes 2010. aastaga tõusnud peaaegu kõikides 
töötleva tööstuse harudes, eriti keemiatööstuse 
ning paberitööstuse ettevõtetes (vastavalt 40% ja 
29%), teistest tegevusaladest majutus- ja toitlus-
tusettevõtetes (29%) ning haldus- ja abitegevustes 
(33%). Registreeritud tööõnnetuste arv on vähe-
nenud töötleva tööstuse harudest ainult tekstiili-
tööstuses ja mööblitööstuses (vastavalt 18% ehk 14 
tööõnnetuse võrra ning 1% ehk ühe tööõnnetuse 
võrra). Suhteliselt suure tööõnnetuste arvu vähe-
nemise (keskmiselt 22%) on teinud elektrienergia, 
gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustami-
sega ning veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegele-
vad ettevõtted. 

Vanusegruppidest toimus enim tööõnnetusi 
25–34-aastaste meestega. Naistega toimus enim 
õnnetusi vanusegrupis 45–54 aastat. Tööinspekt-
siooni andmetel toimub suurem osa tööõnnetusi 
alla aasta tööl olnud töötajatega, õnnetuste üheks 
põhjuseks on puudulik juhendamine ja väljaõpe.

Surmaga lõppenud tööõnnetuste statistikas on 
tegevusaladest jätkuvalt esikohal ehitussektor, kus 
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toimus neli õnnetust, järgnevad kolme õnnetu-
sega töötlev tööstus, põllumajandus, hulgi- ja jae-
kaubandus ning avalik haldus ja riigikaitse, kahe 
õnnetusega veondus ja laondus ning ühe õnnetu-
sega haldus- ja abitegevused. Pooled surmaga lõp-
penud tööõnnetused toimusid noorte, 25–34-aas-
taste meestega, üks tööõnnetuse ohver oli koguni 
noorem kui 18 aastat.

Tööõnnetuste suhtarv 100 000 hõivatu kohta (vt 
joonis 6.4) on kuni 2008. aastani näidanud suh-
telist stabiilsust. Järsk langus 2003. aastal on seo-
tud seadusandliku muudatusega (tööteel juhtunud 

õnnetusi ei loetud enam tööõnnetuseks). Langus 
2009. aastal (võrreldes 2008. aastaga 21%) on ilm-
selt seotud viimaste aastate majanduslangusega, 
mille tõttu vähenes tööga hõivatute arv ning langes 
töö intensiivsus. 

Tööõnnetuste suhtarv 100 000 hõivatu kohta või-
maldab võrrelda erinevaid tegevusalasid ohtlik-
kuse aspektist ning ühtlasi teha järeldusi töötervis-
hoiuga tegelemise tulemuslikkusest. 2011. aastal 
toimus 100 000 tööga hõivatu kohta enim tööõn-
netusi töötleva tööstuse harudest puidutööstuses, 
toiduainetööstuses ning paberitootmises, teistest 

Tabel 6.1. Töökohal juhtunud tööõnnetuste jaotus tegevusalade järgi, 2009–
2011

TEGEVUSALA Tööõnnetused kokku
Rasked 

tööõnnetused 
Surmaga lõppenud 

tööõnnetused

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

KOKKU 2939 3215 3741 597 717 796 19 17 19

Põllumajandus, jahindus, 
kalandus, metsamajandus

144 150 164 38 44 46 1 1 3

Mäetööstus 40 31 37 14 11 14 0 0 0

Toiduainetööstus 203 182 203 23 33 29 0 0 0

Tekstiili- ja nahatööstus 54 76 62 6 19 16 0 0 0

Puidutööstus 200 254 305 43 62 68 0 0 1

Mööblitööstus 83 99 98 22 15 25 0 0 0

Paberitootmine, trükindus 25 34 44 4 13 18 0 0 0

Kemikaalide ja keemiatoodete 
tootmine

94 101 141 18 23 20 0 0 1

Metallitööstus, masinate jt 
seadmete tootmine 

267 291 352 79 79 84 2 0 1

Elekter, gaas, aur ja 
konditsioneeritud õhk

21 18 14 5 7 6 0 0 0

Veevarustus ja kanalisatsioon 26 37 29 1 4 10 0 0 0

Ehitus 262 272 293 61 84 81 5 4 4

Hulgi- ja jaekaubandus 279 313 360 38 60 62 0 1 3

Majutus ja toitlustus 116 113 146 17 16 15 0 0 0

Veondus ja laondus 237 252 319 59 64 93 3 6 2

Info ja side 15 11 19 3 1 4 1 0 0

Finantsvahendus, kinnisvara 27 37 45 8 6 17 0 1 0

Kutse-, teadus ja tehnikaalane 
tegevus

27 32 30 6 6 9 0 1 0

Haldus- ja abitegevused 181 209 279 34 42 42 1 1 1

Avalik haldus ja riigikaitse, 
kohustuslik sotsiaalkindlustus

334 368 425 42 44 53 5 2 3

Haridus 108 89 118 40 33 26 1 0 0

Tervishoid ja 
sotsiaalhoolekanne

108 142 155 23 27 29 0 0 0

Kunst, meelelahutus 73 76 73 9 15 19 0 0 0

Muud teenindusliigid 15 28 30 4 9 7 0 0 0

Allikas: Tööinspektsioon
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Joonis 6.4. Registreeritud tööõnnetused 100 000 hõivatu kohta, 2000–2011

Allikas: Tööinspektsioon

Joonis 6.5. Ohtlikumad tegevusalad tööõnnetuste suhtarvu järgi

Allikas: Tööinspektsioon, Statistikaamet
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sektoritest olid suurima tööõnnetuste osakaaluga 
haldus- ja abitegevuse valdkond ning avaliku hal-
duse ja riigikaitse sektor. Nendes sektorites erineb 
tööõnnetuste osakaal 100  000 hõivatu kohta kõi-
kide tegevusalade keskmisest 2–3 korda (vt joonis 
6.5), ehk arvestades hõivatute arvu tegevusalades 
toimub puidutööstuses aasta jooksul tööõnnetus 
iga 50. töötajaga, samal ajal kui kõikides tegevus-
alades kokku keskmiselt iga 160. töötajaga.

Kolmandat aastat järjest on avaliku halduse ja riigi-
kaitse sektoris registreeritud 100 000 hõivatu kohta 
rohkem tööõnnetusi kui mitmetes tootmise või 
töötleva tööstuse harudes. Tööinspektsiooni and-
metel on avaliku sektori ning riigikaitse tegevusest 
lähtuvalt enim tööõnnetusi registreeritud politsei, 
päästeameti ja vanglate töötajatega ning riigikait-
sesektori rahuvalvajatega. 

Ehitus on valdkond, kus toimub samuti palju töö-
õnnetusi, sh raskeid, kuid registreeritud statistika 

kohaselt ei ole ehitussektor 100 000 hõivatu kohta 
arvestatuna nii ohtlik tegevusvaldkond, kui võiks 
eeldada. Tööinspektsiooni hinnangul võib seda 
põhjendada ehitussektoris valitseva tendentsiga 
varjata tööõnnetusi, mida kinnitavad ka töötajate 
küsitlusuuringute analüüsid. 

Surmaga lõppenud tööõnnetuste suhtarv 100 000 
hõivatu kohta on jäänud suhteliselt samaks (joonis 
6.6). Varasemate aastate suured võnked surmaga 
lõppenud õnnetuste trendijoonel on tõenäoliselt 
juhuslikud ning seotud Eestile omase olukorraga – 
riigi väiksust arvestades on surmajuhte üldiselt 
vähe ning seega sõltub statistika rohkem mõnest 
üksikust tööõnnetusest.

Registreeritud tööõnnetuste statistika kokkuvõt-
teks võib öelda, et kui Eesti surmajuhtumite statis-
tika vastab ilmselt tegelikkusele, siis ülejäänud töö-
õnnetused on alaregistreeritud ning võib oletada, 
et ka tegevusalasid puudutav statistika on nihkes. 
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6.2.2. Tööõnnetused küsitlusuuringute andmetel

Tööõnnetuste registreerimise ja nendest teavita-
mise kord on riigiti erinev, põhinedes kas kindlus-
tusettevõtete andmetel või tööandjate raportitel. 
Võrdlemaks eri riikide tööõnnetuste statistikat, on 
Eurostat võtnud kasutusele metoodika, mis või-
maldab kohaldada tööandjate raportitel põhine-
vad tööõnnetuste andmed võrreldavaks kindlus-
tusel põhinevate andmetega. Selleks kasutatakse 
riikides läbiviidavate küsitlusuuringute andmete 
põhjal arvutatud tööõnnetuste alaraporteerituse 
tasemeid.

Et Eestis registreeritakse tööõnnetusi tööandjate 
raportite alusel, on ilmselt tegemist tööõnnetuste 
alaraporteeritusega. Tööõnnetuste esinemise sage-
dusest tõese informatsiooni saamiseks on Statis-
tikaameti metoodikud küsitlusuuringuga kogu-
tud andmete alusel arvutanud Tööinspektsioonis 
registreeritud tööõnnetuste kaalud, mis võimalda-
vad prognoosida tööõnnetuste tegelikku esinemis-
sagedust. Statistikaameti poolt kaalutud andmete 
põhjal oli 2009. aastal tööõnnetuste keskmine kaal 
2,6 ning tegevusaladest töötleva tööstuse keskmine 
kaal oli 2,7, elektrienergia, gaasi- ja veevarustuses 
5,9 ning ehituses 5,1. 

Registreeritud tööõnnetuste ja kaalutud tööõnne-
tuste võrdlus (vt joonis 6.7) annab ülevaate töö-
õnnetuste varjamisest. Kõige suurem on olnud 
tööõnnetuste varjamine elektrienergia-, gaasi- ja 

veevarustuses ning ehituses, neile järgneb töötlev 
tööstus. 

Statistikaamet on registreeritud tööõnnetuste 
kaalusid arvutanud kolm aastat  – 2007., 2008. ja 
2009. aastal. Positiivsena võib märkida, et võrrel-
des 2007. aasta andmetega on 2009. aastal töötleva 
tööstuse, energeetika, ehituse ning põllumajan-
duse sektorites hakanud tööõnnetuste varjamine 
vähenema ning teavitamine paranema. Teenindus-
sektori ettevõtetes on tööõnnetuste varjamine/töö-
õnnetustest teavitamine jäänud samale tasemele.

Tööinspektsioonis registreeritud tööõnnetuste 
kodeeritud andmed koos kaaludega edastatakse 
Eurostatile riikidevahelise võrdleva tööõnnetuste 
statistika saamiseks. Eurostat arvestab lisaks Statis-
tikaameti poolt arvutatud tööõnnetuste kaaludele 
ka mitmeid teisi tööõnnetusega seotud aspekte, nt 
ettevõtte tegevusala, töötaja ametit, tööõnnetuse 
toimumise hetkel kasutatud töövahendit, tööprot-
sessi iseloomu jms. Riikidevahelises võrdluses ei 
arvesta Eurostati tööõnnetuste metoodika kõiki 
tegevusalasid, välja jäävad avalik haldus, haridus, 
tervishoid, sotsiaalhooldus, kunst ja meelelahu-
tus. 2007. aastal Eestis registreeritud ja Eurostatile 
edastatud 3723 tööõnnetuse andmetest sai Euro-
stati metoodika järgi teiste riikidega võrreldavaks 
statistikaks 6567 tööõnnetust.

Joonis 6.6. Surmaga lõppenud tööõnnetused 100 000 hõivatu kohta, 2000–2011

Allikas: Tööinspektsioon

4,5

5,2

6,0

5,2
5,7

4,0 4,2

3,2 3,2 3,2 3,0 3,1

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Töökeskkond56

Lisaks tööõnnetuste kaalude arvutamisele kasuta-
takse küsitlusuuringuid eesmärgiga prognoosida 
töötajate hinnangute põhjal võimalikku tööõn-
netuste esinemise sagedust ning tööõnnetusega 
kaasnevate töövõimetuspäevade arvu. 2007.  aasta 
tööjõu-uuringus küsitleti kõikides Euroopa Liidu 
riikides 15–64-aastaseid elanikke viimase 12 kuu 
jooksul toimunud tööõnnetuste kohta. Uuringu 
tulemustest selgus (vt joonis 6.8), et Eestis oli vii-
mase 12 kuu jooksul toimunud tööõnnetus 2,3% 
küsitletutega (arvestuslikult ca 15  000 õnnetust), 
neist 69% (arvestuslikult ca 10 000 õnnetust) tõid 
kaasa vähemalt ühe töövõimetuspäeva ning neist 
omakorda 15% (arvestuslikult ca 1500 õnnetust) 
tõid kaasa vähemalt 30 töövõimetuspäeva. 

Aastas 15 000 tööõnnetust tundub võrreldes Töö-
inspektsioonis registreeritud 3723-ga liiga suure 
numbrina, kuid tuleb arvestada küsitlusuuringul 
vastaja subjektiivset hinnangut aasta jooksul toi-
munule. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega 
asetseb Eesti selle näitajaga (2,3% hõivatutest) suh-
teliselt positiivsel poolel, Euroopa Liidu 27 riigis 
on keskmiselt tööõnnetusse sattunute osakaal hõi-
vatutest 3,0%, Soomes koguni 6,3%. 

Tunduvalt objektiivsema hinnangu töökeskkon-
nale annavad töötajate hinnangud raskete tööõn-
netuste esinemissagedusele.

Joonis 6.8. Tööõnnetuste osatähtsus töövõimetuspäevade (tvp) arvu järgi, 2007 (%)

Allikas: Eurostat, tööjõu-uuring 2007
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Joonis 6.7. Registreeritud tööõnnetused ja kaalutud tööõnnetused tegevusalade 
järgi, 2009

Allikas: Tööinspektsioon, Statistikaamet 
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Kui tööõnnetuste esinemise sageduselt ületas 
Soome Eestit peaaegu kolmekordselt (vastavalt 
6,3% ja 2,3%), siis vähemalt ühe töövõimetuspäeva 
kaasa toonud tööõnnetusi oli Eestis rohkem (vas-
tavalt 69% ja 59% kõigis tööõnnetustest) ning ka 
raskeid, rohkem kui 30 töövõimetuspäeva kaasa 
toonud tööõnnetusi oli Eestis rohkem kui Soomes 
(vastavalt 15% ja 7% kõigist töövõimetuspäeva-
dega tööõnnetustest).

Kindlasti ei kuulu Soome ning koos temaga küsit-
lusuuringu põhjal suure tööõnnetuste arvuga 
riikide poolele kuuluvad Prantsusmaa, Austria, 

Rootsi ja Taani kõige ohtlikumate töökeskkonda-
dega riikide hulka, vaid ilmselt on nende riikide 
töötajate kriitikameel ning teadmine oma õigustest 
ohutule töökeskkonnale tunduvalt rohkem arene-
nud kui Euroopa Liidu uutes liikmesriikides, seal-
hulgas Eestis.

Tööõnnetuste peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et 
kui Euroopa Liidu tasandil on seatud eesmärgiks 
vähendada aastatel 2007–2012 tööõnnetuste arvu 
25%, siis Eesti kontekstis on oluline tagada lähiaas-
tatel tööõnnetuste usaldusväärne statistika.

6.3. Tööga seotud tervisehäired

Järgnevalt antakse ülevaade kutsehaigestumiste 
ja tööst põhjustatud haigestumiste registreeritud 
statistikast ning küsitlusuuringutega kogutud töö-

tajate hinnangutest tööga seotud tervisehäiretele. 
Eraldi pööratakse tähelepanu tööga seotud stressi 
levikule.

6.3.1. Tööst põhjustatud haigestumised 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus liigitab töö-
keskkonna ohutegurist põhjustatud haigused kut-
sehaigusteks ja tööst põhjustatud haigusteks. Kut-
sehaigus on tervisehäire, mis kujuneb välja pikaaja-
lisel töötamisel tervist kahjustavates tingimustes. 
Kutsehaigus on otseselt põhjustatud töökeskkonna 
ohutegurist, st ohuteguri ja haiguse vahel on põh-
jus-tagajärg seos. Kutsehaiguse korral on kanna-
tanul vähenenud kutsealane töövõime ning tal on 
õigus nõuda tööandjalt kahju hüvitamist.

Tööst põhjustatud haiguse puhul on töökeskkonna 
ohutegur üks mitmest haigust põhjustada võivast 
tegurist. Tööst põhjustatud haigused vajavad töö-
keskkonna probleemide lahendamisega tegelevate 
spetsialistide tähelepanu, et suunata vajalikud res-
sursid töökeskkonna ohutegurite mõju vähenda-
misele ning kutsehaiguste tekke ennetamisele.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi diag-
noosib kutsehaigust ja tööst põhjustatud haigust 
töötervishoiuarst, kes kogub selleks andmed töö-
taja praeguste ja varasemate tööolude ning töö-
laadi kohta. Kutsehaiguste ning alates 2004. aastast 

ka tööst põhjustatud haiguste registrit peab Töö-
inspektsioon.

Tööinspektsiooni andmetel 2011. aastal:
•	 registreeriti	 87	 kutsehaigestumise	 (KH)	 juh-

tumit (29 mehel ja 58 naisel), mille käigus on 
pandud 223 erinevat kutsehaiguse diagnoosi 
(2010. aastal 104 juhtumit ja 234 diagnoosi);

•	 registreeriti	 167	 tööst	 põhjustatud	 haigestu-
mise (TPH) juhtumit (78 mehel ja 89 naisel), 
erinevaid diagnoose oli 311 (2010. aastal 154 
juhtumit);

•	 diagnoositi	 vanuseliselt	 KH-d	 või	 TPH-d	
sagedamini 45–54-aastastel (2010. aastal 
55–64-aastastel). Naistel diagnoositakse hai-
gusi nooremates vanusegruppides kui mees-
tel. Nooremates vanuserühmades haigestu-
nute arv küll suurenenud ei ole, kuid 2011. 
aastal diagnoositi neljal nooremal kui 25-aas-
tasel tööst põhjustatud haigestumine;

•	 ametitest	oli	KH-d	enim	diagnoositud	mitme-
suguste masinate juhtidel ning oskus- ja käsi-
töölistel, TPH-d aga tõsteseadmete juhtidel 
ning kaevanduse lihttöölistel.
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2011. aasta KH-de ja TPH-de sisuline analüüs on 
kättesaadav Terviseameti veebilehel www.tervise-
amet.ee/tervishoid/tootervishoid/aruanded.html .

Registreeritud kutsehaigestumiste stabiilselt mada-
lat taset ja tööst põhjustatud haigestumiste arvu 
jätkuvat vähenemist (joonis 6.9) tuleb seletada 
ühelt poolt tööga hõivatute arvu kahanemisega 
viimastel aastatel, kuid ka üha süvenevate problee-
midega töötervishoiuarsti kui eriarsti pakutavate 
töötervishoiuteenuste29 rahastamisel.

Sageli registreeritakse kutsehaigestumise juhtum 
tööst põhjustatud haigusena, sest töötervishoiu-
arst ei suuda rahastamisprobleemide tõttu teha 
kutsehaiguse diagnoosimiseks vajalikku eksper-
tiisi. Arvestades asjaolu, et sisuliselt on tööst põh-
justatud haigus sama, mis kutsehaigus (mõlemal 
juhul on vähemalt üks haigust põhjustav tegur 
töökeskkonna ohutegur), on oluline, et töötajad ei 
jätkaks tööst põhjustatud haigestumise – nii nagu 
kutsehaigestumise korralgi  – töötamist samadel 
tingimustel ja samas töökeskkonnas, kus haigus oli 
kujunenud. 

6.3.2. Tööga seotud haigestumised küsitlusuuringute andmetel

Kutsehaigestumised ja tööst põhjustatud haigestu-
mised registreeritakse siis, kui töötervishoiuarst on 
tuvastanud haigestumise seose töökeskkonna ohu-
teguriga.

Tööga seotud haiguse mõiste on laiem, kattes kõik 
terviseprobleemid ja haigused, mida võivad teki-
tada, raskendada või koos muude teguritega põh-
justada töötingimused. Andmeid tööga seotud hai-
gestumiste kohta kogutakse küsitlusuuringutega.

2011. aastal läbiviidud Eesti tööjõu-uuringu and-
metel oli viimase 12 kuu jooksul esinenud mõni 
tööga seotud tervisehäire (v.a tööõnnetused) 
6,7% küsitletutest (arvestuslikult ca 40 000 inime-
sel), kelleks olid 15–64-aastased tööga hõivatud. 
2007. aastal oli sama näitaja 9,8%.

Töö iseloomu muutused on viimastel aastakümne-
tel toonud tähelepanu alla töökeskkonna psühho-
loogilistest ohtudest põhjustatud või süvendatud 
psühhosotsiaalsed terviseprobleemid. Psühhosot-

29 Töötervishoiuteenus – töötervishoiuarsti, töötervishoiuõe, tööpsühholoogi või ergonoomi tööülesande täitmine eesmärgiga aidata 
kaasa töötaja tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada töötaja tervist 
ning töövõimet.

Joonis 6.9. Registreeritud kutsehaigestumised ja tööst põhjustatud haigestumised 
100 000 hõivatu kohta Eestis, 2000–2011

Allikas: Tööinspektsioon
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siaalsed terviseprobleemid tulenevad töötaja vaja-
dusest kohaneda töökeskkonna ja töökorralduse 
muutustega ning tööga seotud nõudmistest tekki-
vate pingetega, kui need ületavad töötajate võime 
nendega toime tulla, kohaneda või neid kont-
rollida. Joonis 6.10 annab Eesti tööelu-uuringu 
andmetel ülevaate töötajate osakaaludest, kes on 
uuringule eelnenud kuu jooksul kogenud tööst 
põhjustatud või süvendatud psühhosotsiaalseid 
terviseprobleeme.

Uuringust ilmneb, et ligikaudu viiendik töötaja-
test on kogenud niisuguseid psühhosotsiaalseid 
terviseprobleeme, näiteks tööpingest põhjustatud 
vaimne või füüsiline kurnatus, tööd häiriv stress 
või närvilisus. Mõnevõrra vähem esineb tööpin-
gest tulenevat kurvameelsust.

Psühhosotsiaalsed terviseprobleemid on rohkem 
levinud naiste seas. 13% meestest ning 17% nais-
test on kogenud töötamist häirivat stressi; 12% 
meestest ning 19% naistest on kogenud tööpingest 
tulenevat närvilisust, 4% meestest ja 9% naistest on 
kogenud tööpingest tulenevat kurvameelsust, 15% 
meestest ja 21% naistest kogenud füüsilist ja vaim-
set kurnatust.

Psühhosotsiaalsed terviseprobleemid on sage-
dasemad keskealiste seas. Kui 15–24-aastastest 
on kogenud töötamist häirivat stressi 11% ja üle 
50-aastastest töötajatest 14% siis 25–49-aastastest 
on stressi kogenud 17%. Tööpingest tulenevat när-
vilisust kurdavad sagedamini aga 15–24-aastased 
(20%) võrrelduna 25–49-aastastega (16%) ja üle 
50-aastastega (14%).

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
korraldab regulaarselt üleeuroopalisi tööohutuse 
ja töötervishoiu arvamusküsitlusi. 2011.  aastal 
läbiviidud küsitluse üks eesmärkidest oli tööst 
põhjustatud stressi levikule hinnangu andmine. 36 
Euroopa riigis küsitleti kokku üle 35 000 inimese. 
Uuringu tulemusena selgus, et tööstress valmistab 
muret enamikule Euroopa töötajatest. Nimetatud 
küsitlusuuring ei anna vastust küsimusele, kui 
paljud inimesed tunnetavad hetkel tööga seotud 
stressi, vaid uuring on suunatud tulevikku, püüdes 
hinnata tööga seotud stressi levikut lähiaastatel. 

Kui 2009. aasta Eesti tööelu-uuringu andmetel 15% 
töötajatest oli arvamusel, et nad kogevad tööga 
seotud stressi (vt joonis 6.10), siis Euroopas 2011. 
aastal läbiviidud küsitlusuuringu andmetel on 
39% Eesti elanikest arvamusel, et lähema viie aasta 
jooksul tööga seotud stress suureneb oluliselt. Vaid 
7% Eesti elanikest oli arvamusel, et tulevikus tööga 
seotud stress väheneb.

Tööga seotud haigestumiste kokkuvõtteks võib 
öelda, et kutsehaigestumiste ning tööst põhjusta-
tud haigestumiste registreeritud statistika on ilm-
selt töötervishoiuteenuste pakkumisega seotud 
probleemide tõttu alaregistreeritud. Küsitlusuurin-
gutesse on sageli lisatud tööga seotud haigestumist 
puudutavad küsimused, kuid arvestades erinevate 
uuringute erinevaid metoodikaid pole uuringute 
tulemused võrreldavad ning seetõttu pole võimalik 
tööga seotud haigestumiste kohta usaldusväärseid 
trende läbi aastate esitada.

Joonis 6.10. Tööst põhjustatud või süvendatud psühhosotsiaalsed 
terviseprobleemid 

Allikas: Eesti Tööelu-uuring 2009
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et vastavalt töötervishoiu 
ja tööohutuse seadusele on tööandja kohustus luua 
töötajatele ohutu ja tervist hoidev töökeskkond. 
Ometi on 38,5% töötajatest veendunud, et töö 
põhjustab riski nende tervisele ja ohutusele.

Et Eestis registreeritakse tööõnnetusi ja kutsehai-
gestumisi tööandjate raportite alusel, on ilmselt 
tegemist nii tööõnnetuste kui kutsehaigestumiste 
alaraporteeritusega. Kui 2011.  aastal registreeriti 
3741 tööõnnetust ning 254 töökeskkonna ohu-
tegurist põhjustatud haigestumist, siis samal ajal 
töötajate küsitlustest on selgunud, et tööõnnetuste 
arv aastas on ligikaudu 15 000 ning tööga seotud 
terviseprobleeme esineb aasta jooksul ligikaudu 
40 000 inimesel.

Tööõnnetused ja töökeskkonna ohuteguritest põh-
justatud haigestumised on töötervishoiu ja töö-
ohutuse seadust eiravate tööandjate tegevuse tule-
mus. Riiklikku järelevalvet töökeskkonna nõuete 
täitmise üle teostab Tööinspektsioon. 2011. aastal 
kontrolliti 1749 ettevõtet, mis moodustab 12% 
rohkem kui viie töötajaga ettevõtetest. Tööinspekt-

siooni inspektorid andsid 81%-le kontrollitud ette-
võtete töökeskkonnale positiivse hinnangu ja on 
veendunud, et hea töökeskkonnaga ettevõtteid on 
oluliselt rohkem kui varasematel aastatel. Tööins-
pektsiooni aastaaruannetega võib tutvuda veebi-
aadressil www.ti.ee.

Töötaja tervist tuleb hoida ja tervise hoidmiseks 
peavad nii tööandjad kui töötajad pöörama tähe-
lepanu keskkonnale, kus inimene töötab, ning sel-
lele, kuidas tööd tehakse. Töötervishoid käsitlebki 
töö mõju inimese tervisele ning tegevusi töötajate 
tervise hoidmiseks. Kui töötervishoiuga ei tege-
leta piisavalt, põhjustab töö haigestumisi ja õnne-
tusi. Töökeskkonna parandamiseks on tööpoliitika 
kujundajad viimastel aastatel korraldanud mitmeid 
uuringuid eesmärgiga selgitada välja töötajate ter-
visele kõige ohtlikumad tegevusalad ja ametid, et 
siis arengukavade ning tööandjatele ja töötajatele 
suunatud juhendmaterjalide väljatöötamisega 
tõsta nii tööandjate kui töötajate teadlikkust tervist 
hoidva töökeskkonna loomise vajadusest ja võima-
likkusest.

Joonis 6.11. Tööga seotud stressi leviku prognoos järgnevaks viieks aastaks 

Allikas: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, 2011 
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Kõik ilmunud toimetised on Sotsiaalministeeriumi kodulehel 
www.sm.ee > Väljaanded > Toimetised

Trendid on Sotsiaalministeeriumi toimetiste sari, mille eesmärk on analüüsida 
suundumusi sotsiaal-, töö- ja tervisepoliitika valdkondades ning seeläbi aidata 
kaasa teadmistepõhise poliitika kujundamisele.

Varem ilmunud toimetised:

2012. a ilmunud toimetised:

1/2012 Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes. – Poliitikaanalüüs.

2011. a ilmunud toimetised:

4/2011 Vanemaealised Eesti tööturul. – Teemaleht.  

3/2011 Eesti tööelu-uuring 2009. – Artiklite kogumik.

2/2011 Sooline palgalõhe Eestis. – Artiklite kogumik.

1/2011 Alkoholi tarvitamine ning selle seosed lapsepõlvekodu 

ja sotsiaal-majanduslike teguritega. – Teemaleht. 

2010. a ilmunud toimetised:

9/2010 Töövaldkonna areng 2009–2010. – Trendide kogumik.

8/2010 Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal 

aastal 2010. – Poliitikaanalüüs.

7/2010 Puuetega täiskasvanute toimetulek ning puudega 

kaasnev hoolduskoormus. – Poliitikaanalüüs.

6/2010 Töötud mitte-eestlased Eesti tööturul. – Teemaleht.

5/2010 Pikaajalised töötud Eesti tööturul. – Teemaleht.

4/2010 Noored töötud Eesti tööturul. – Teemaleht.

3/2010 Sooline võrdõiguslikkus ja ebavõrdsus: hoiakud ja 

olukord Eestis 2009. aastal. – Poliitikaanalüüs.

2/2010 Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjale 

kaasnevad probleemid. – Poliitikaanalüüs.

1/2010 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009. – Uuringuraport.
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