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Saateks
Üleilmse majanduskriisi algusest 2008. aastal on 
möödas juba viis aastat. Selle aja jooksul on Eesti 
tööturg teinud läbi väga suured muutused. Pärast 
sügavat langust on nüüdseks majanduskasv uuesti 
taastunud ning ühes sellega kasvanud ka hõive. 
Tööpuudus, mille rekordnumbreid nägime 2010. 
aastal, väheneb juba kolmandat aastat järjest. 
Käesolevas trendide kogumikus iseloomustame 
lähemalt 2012. aastal Eesti tööturul aset leidnud 
muutusi, ühtlasi toome võrdluse teiste riikidega. 
Andmeallikatena on kasutatud tööjõu-uuringute ja 
teiste Statistikaameti vaatluste andmeid, Euroopa 
Statistikaameti (Eurostati) andmebaasi, Eesti Töö-
tukassa ja Euroopa Elu ja Töötingimuste Paranda-
mise Fondi poolt korraldatava Euroopa Töötingi-
muste Uuringu andmeid.

Kogumik koosneb viiest peatükist. Esimeses võrd-
leme Eesti tööturunäitajaid teiste Euroopa Liidu 
liikmesriikide (EL27) vastavate näitajatega, et 
saada ülevaade, kuidas ja kas liikmesriikide töö-
turud on majanduskriisist väljunud ning milline 
on Eesti olukord võrreldes teiste riikidega. Selgus, 
et 2012. aasta oli EL-i tööturul eelnevast raskem 
ning riikidevahelised erinevused suurenesid veelgi. 
Eestis ja ka teistes Balti riikides jätkusid positiiv-
sed arengud, samal ajal kui Lõuna-Euroopa riiki-
des halvenes olukord järsult ning töötuse näitajad 
tõusid enneolematule kõrgusele.

Koos majanduse edenemisega paranesid 2012. aas-
tal mitmed Eesti tööturunäitajad, ehkki aeglasemas 
tempos kui 2011. aastal. Kogumiku teine peatükk 
kirjeldab põhjalikumalt inimeste hõiveseisundeid 
ja nende muutusi vaadeldaval perioodil. Käsitle-
takse hõivet, hõive muutusi tegevus- ja ametialade 
kaupa, töötust ja mitteaktiivsust. Positiivne on see, 
et koos  töötuse langusega paranes ka kõigi tööturu 
riskirühmade olukord, kuigi pikaajaline töötus ja 
noorte töötus on endiselt kõrged.

Kolmandas peatükis keskendutakse töö eri vormi-
dele, nagu tähtajaline töö, osaajaga töötamine ja 
kaugtöö. Samuti analüüsitakse töö ajastatust ehk 
seda, kui palju ja millal tööd tehakse. Tööajakor-
ralduse juures vaadatakse tööaja hulka, ületunni-

töö tegemist ning mittetavapärasel ajal töötamist. 
Võrreldes Euroopa Liiduga keskmiselt on töö eri 
vormide kasutamine Eestis märksa vähem levinud. 
Kui majanduskriisi perioodil võis täheldada täht-
ajalise töö tegemise ja osaajaga töötamise kasvu, 
siis 2012. aastal on nende töövormide osakaal 
uuesti vähenenud.

Neljandas peatükis antakse ülevaade Eesti Töötu-
kassas arvel olevatest töötutest, registreeritud töö-
tute kuulumisest riskirühmadesse, pakutavatest 
vakantsidest ja tööle rakendumisest. Samuti kajas-
tatakse Töötukassa pakutavaid teenuseid, maks-
tavaid toetusi ja hüvitisi ning tööpoliitikale tehta-
vaid kulutusi. Analüüsist nähtub, et registreeritud 
töötus on hoolimata vähenemisest endiselt kõrge, 
mistõttu on jätkuvalt oluline panustada aktiivsesse 
tööturupoliitikasse, et aidata töötutel võimalikult 
kiirelt tööturule naasta.

Kogumiku viiendas peatükis vaadeldakse töökesk-
konda kui ühte osa tööelust. Mida parem ja kva-
liteetsem on töökeskkond, seda parem on tööelu, 
seda väiksem on võimalus tööõnnetuste toimumi-
seks ja tööst põhjustatud haigestumiseks. Peatükis 
võrreldakse töökeskkonda Eestis töökeskkonnaga 
EL-i liikmesriikides. Põhjalikumalt analüüsitakse 
töökoha omakvaliteedi aspekte, samuti töö mõju 
töötaja tervisele. 

Töövaldkonna trendide kogumik on suunatud eel-
kõige neile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku 
töö temaatikaga, aga ka kõigile neile lugejatele, kel-
lel on sügavam huvi töövaldkonna arengute vastu. 
Loodame, et rohke statistiline materjal on poliiti-
kakujundajatele abiks õigete valikute tegemisel. 

Autorite nimel Ülle Marksoo,
toimetaja



1. Eesti tööturu areng võrdluses 
teiste Euroopa Liidu riikidega

Ülle Marksoo

Üleilmse finants- ja majanduskriisi mõju Euroopa 
Liidu (EL) tööturgudele jätkub endiselt. Kuigi 
2010. aastal paranes olukord paljudes riikides, võis 
alates 2011. aastast EL-is täheldada kriisist taastu-
mise pidurdumist ja uue töötuslaine teket. Hõive 
langus ja töötuse suurenemine jätkusid ka 2012. 
aastal. Hõive vähenes 13 riigis ja kasvas 8-s. Järse-
mad langused leidsid aset Kreekas, Küprosel, Por-
tugalis, Hispaanias ja Bulgaarias. Kuigi EL27 hõi-
vemäär langes aastaga ainult 0,1 protsendipunkti 
võrra, suurenesid riikidevahelised erinevused 
veelgi ja ulatusid juba 24 protsendipunktini (55,3% 
Kreekas, 79,4% Rootsis). Peale Kreeka langes töö-
hõive määr alla 60% ka Hispaanias. Eestis ja Maltal 
oli hõive määra kasv 2012. aastal kõige kiirem: 1,7 
protsendipunkti. Kiirem kasv iseloomustas ka teisi 
Balti riike Lätit ja Leedut. Eesti ületas EL-i kesk-
mist 3,6 protsendipunktiga ja tõusis riikide järjes-

tuses 8. kohale (vt joonis 1.1). Aastaks 2020 on EL 
seadnud eesmärgiks saavutada hõivemääraks 75%. 
Selle tähise on praegu ületanud Rootsi, Holland, 
Saksamaa, Austria ja Taani. 

Võrreldes 2011. aastaga langes meeste hõivemäär 
2012. aastal 0,4 protsendipunkti võrra 74,6%-ni, 
naiste hõivemäär kasvas aga 0,1 protsendipunkti 
võrra 62,4%-ni. Kõrgeim meeste hõivemäär on 
Hollandis (82,5%). Meeste hõivemäär ulatus üle 
80% veel Rootsis, Saksamaal, Austrias, Ühendku-
ningriigis ja Tšehhi Vabariigis ning oli madalaim 
Hispaanias (64,5%). Kiireim meeste hõive kasv lei-
dis aset Balti riikides, kusjuures Eesti meeste hõive 
määr tõusis üle EL-i keskmise. Suurim meeste 
hõive langus oli Lõuna-Euroopa riikides Kreekas, 
Küprosel ja Portugalis. 

Allikas: Eurostat2

1 Tööhõive määr = töötajate osatähtsus rahvastikus vanuses 20–64 aastat.
2 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 määr1 2011. ja 2012. aastal (%) 
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega6

EL-i keskmine naiste hõivemäär on 12 protsendi-
punkti võrra madalam meeste hõivemäärast ning 
ka naiste hõive riikidevahelised erinevused on 
tunduvalt suuremad. Kui Põhja-Euroopa riikides 
ulatub naiste hõivemäär üle 72% (Rootsi, Soome, 
Taani), siis Lõuna-Euroopas jääb see kohati alla 
50% (Kreeka, Malta). Viimati nimetatud riikides 
on ka hõivelõhe suurim: Maltal 32, Itaalias 21 ja 
Kreekas 20 protsendipunkti. EL-i keskmisest poole 
väiksem hõivelõhe on Balti riikides, Soomes, Root-
sis ja Bulgaarias. Väikseim hõivelõhe oli Leedus, 
kõigest 1,5 protsendipunkti. Kuigi Maltal kasvas 

naiste hõive 2012. aastal EL-is suhteliselt kõige 
kiiremini, jäi hõivemäär (46,8%) eelviimasele 
kohale, edestades viimasele kohale langenud Kree-
kat (45,2%). Kokkuvõttes tabas majandusraskustes 
Kreekat 2012. aastal suurim meeste ja naiste hõi-
velangus EL-is. Eesti naiste hõivemäär on olnud 
kogu aeg kõrgem kui EL-is keskmiselt, ka sügava 
majanduskriisi ajal.

Vanemaealiste (55–64-aastaste) vanuserühmale 
avaldas majanduskriis kõige väiksemat mõju. Hoo-
limata majanduslangusest on vanemaealiste hõive 

Joonis 1.2. Meeste ja naiste tööhõive määr 2012. aastal (%) 

Allikas: Eurostat

Joonis 1.3. 55–64-aastaste tööhõivemäär 2011. ja 2012. aastal (%)

Allikas: Eurostat
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega 7

buumiaegse tasemega võrreldes enamikus riikides 
kasvanud, erandiks on ainult Lõuna-Euroopa rii-
gid, Baltimaad ja Iirimaa. 55–64-aastaste hõive-
määr jätkas kasvu ka 2012. aastal, mil hõivemäär 
jõudis 48,9%-ni. Võrreldes 2011. aastaga oli kasv 
kiirem (1,5 protsendipunkti) ja hõivemäär suure-
nes koguni 22 riigis (joonis 1.3). Teistest tundu-
valt rohkem töötab vanemaealisi Rootsis (73%), 
kus ainsana on hõivatud üle 70% vanemaealistest. 
Ainult 10 riigis on hõivatuid üle 50%. Alla 40% on 
hõivatuid Belgias, Poolas, Ungaris, Kreekas, Maltal 
ja Sloveenias. Viimases on vanemaealistest hõiva-
tud ainult 32,9%. Vanemaealiste hõive langes kõige 
enam Küprosel ja Kreekas, aga ka Portugalis, His-
paanias ja Iirimaal. Eesti oli 60,6%-ga neljandal 
kohal. Võrreldes eelmise aastaga oli Eesti tõusnud 
kahe koha võrra ning vanemaealiste hõivemäära 
kasv ulatus 3,4 protsendipunktini, mis oli kiireim 
kasv EL-is.

Vanemaealiste tööturul osalemise aktiivsus erineb 
riigiti väga suurel määral. Sarnaselt hõive näitaja-
tega on kõrgem aktiivsus iseloomulik Põhjamaa-
dele ja Balti riikidele, kusjuures Eestis on aktiivsus 
olnud kogu aeg väga kõrge, ka majanduskriisi aas-
tatel. Aktiivsuse määralt, sh naiste aktiivsuse mää-
ralt, on Eesti koguni teisel kohal Rootsi järel. Kui 
EL-is keskmiselt töötab või otsib tööd 52,8% vane-
maealistest, siis Rootsis on vastav näitaja 77% ning 
Eestis 65,2%. Eesti vanemaealiste aktiivsust tõstab 

naiste aktiivne osalemine tööelus. EL-is keskmi-
selt on vanemaealiste naiste aktiivsuse määr 44,8%, 
Eestis koguni kahekümne protsendipunkti võrra 
enam (64,7%). Üle 60% on naiste aktiivsus veel ka 
Soomes, Lätis ja Rootsis. EL-i kõige aktiivsemad 
vanemaealised elavadki Rootsis, kus 81% meestest 
ja 73% naistest on veel vanemas eas tööga hõivatud. 
Lõunapoolsetes riikides lahkutakse tööturult palju 
varem. Sloveenias ja Maltal oli 2012. aastal vane-
maealiste aktiivsuse määr 35%, seejuures Malta 
naistel kõigest 16,8%.

EL-i riikides on endiselt probleemiks kõrge ja üha 
kasvav tööpuudus. Kui 2010. aasta teisel poolel võis 
täheldada majanduse taastumise märke ning töö-
puudus langes paljudes riikides, siis 2011. aasta kol-
mandast kvartalist alates on töötus hakanud uuesti 
kasvama. 2012. aasta keskmisena oli EL-i riikides 
kokku 25,3 miljonit töötut, aasta lõpus koguni 
25,9 miljonit ning kasv jätkus ka 2013. aasta algu-
ses. 2012. aasta jooksul kasvas töötute arv ca 1,5 
miljoni võrra. Kiirem kasv leidis aset euroala riiki-
des. Arvuliselt kõige enam oli töötuid Hispaanias 
(5,8 miljonit), Prantsusmaal (3 miljonit), Itaalias 
(2,8 miljonit) ja Ühendkuningriigis (2,5 miljonit). 
Koos töötuse kasvuga suurenesid riikidevahelised 
erinevused töötuse määrades. EL-i aasta keskmine 
töötuse määr oli nii 2010. kui ka 2011. aastal 9,6%, 
kuid kasvas 2012. aastal juba 10,5%-ni. 2012. aas-
tal suurenes töötus kõige enam Hispaanias ja Kree-

Joonis 1.4. Töötuse määr 2011. ja 2012. aastal (%) 

Allikas: Eurostat
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Eesti tööturu areng võrdluses teiste Euroopa Liidu riikidega8

kas, kus töötuse määrad ulatusid vastavalt 25%-ni 
ja 24,3%-ni. Madalaim töötus oli Austrias (4,3%), 
Luksemburgis, Hollandis ja Saksamaal, kus tööta 
oli alla 6% tööjõust. Eesti töötuse määr langes 2012. 
aastal allapoole EL-i keskmist. Sarnaselt 2011. aas-
taga võis jällegi täheldada suurimat töötuse langust 
Eestis (12,5%-lt 10,2%-ni), kus veel 2010. aastal oli 
töötuse kasv kiireim. Eestile järgnesid Leedu ja 
Läti. 

Noorte olukord EL-i tööturul on murettekitav. 
Kõrge ja püsiv noorte tööpuudus iseloomustab 
enamikku EL-i riike. Noorte töötus kasvas 2012. 
aastal kiiremini kui eelneval aastal ja ulatus 22,8%-
ni, mis on viimase kümnendi kõrgeim näitaja. 
Kahes kolmandikus liikmesriikidest ulatus töö-
tuse määr üle 20%. Töötus kasvas nii meeste kui ka 
naiste hulgas ning aastaga suurenes noorte töötuse 
määr 1,4 protsendipunkti võrra (joonis 1.5). Töö-

Joonis 1.5. 15–24-aastaste töötuse määr 2011. ja 2012. aastal (%) 

Allikas: Eurostat

Joonis 1.6. Pikaajalise töötuse määr 2011. ja 2012. aastal (%)

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

tuse määr varieerub väga laias vahemikus: 8,1%-st 
Saksamaal kuni 55,3%-ni Kreekas. Rööbiti üldise 
töötusega ongi noorte töötus kõige kiiremini kas-
vanud Kreekas (11 protsendipunkti võrra). Kreekas 
ulatus noorte naiste tööpuudus koguni 63,2%-ni. 
Teine liikmesriik, kus noored töötud moodustavad 
tööjõust üle poole, on Hispaania. See on ainus riik, 
kus nii noorte meeste kui ka noorte naiste töötuse 
määr ületas 50%. Hispaanias oli noorte meeste 
töötus EL-i suurim (54,4%). Üle 30% ulatus noorte 
töötuse määr ka Itaalias, Portugalis, Slovakkias ja 
Iirimaal. Laialdasel töötusel on oht muutuda pika-
ajaliseks töötuseks, eriti ohtlik on see noorte puhul. 
Näiteks Slovakkias moodustasid pikaajalised töö-
tud noortest juba üle poole (55%). Noorte töötus 
oli madalaim Saksamaal, Austrias ja Hollandis, kus 
noorte töötuse määr jäi alla 10%. Kõige kiiremini 
vähenes noorte töötus Balti riikides, kusjuures 
kiireima languse tegi läbi Leedu. Noorte töötuse 
vähenemisega langes Eesti 15. kohalt 18. kohale ja 
jäi seega alla EL-i keskmise. 

Koos töötuse kasvuga on kasvanud nende noorte 
arv, kes ei tööta ega õpi. Niinimetatud NEET-indi-
kaator ulatus 2012. aastal EL-is 13,2%-ni. Eesti 
näitaja jäi keskmisest pisut allapoole (12,5%), kuid 
näiteks Kreekas, Itaalias ja Bulgaarias moodusta-
sid NEET-noored üle viiendiku 15–24-aastastest. 
Kõige madalam näitaja oli Hollandis (4,3%).

Kõrge ja püsiv töötus on avaldanud mõju tööot-
singute kestusele ning pikaajalise töötuse kasvule. 
4,6% tööjõust otsis 2012. aastal tööd aasta ja kauem, 
mis on alates 2000. aastast kõrgeim näitaja. Endi-
selt oli madalaim pikaajalise töötuse määr Austrias 
(1,1%), kuid kõrgeim määr oli seekord Kreekas 
(14,4%), edestades Hispaaniat (11,1%) ja viimased 
10 aastat esikohal püsinud Slovakkiat (9,4%). Pika-
ajaline töötus kasvas enamikus riikides, kuid võr-
reldes 2011. aastaga oli kasv kõige kiirem Kreekas 
(5,6 protsendipunkti), samuti Hispaanias, Küp-
rosel ja Portugalis. Kõige kiiremini vähenes pika-
ajaline töötus Eestis ja Leedus. Aastal 2010 ulatus 
pikaajalise töötuse määr Eestis 7,7%-ni, olles kol-

mandal kohal Slovakkia ja Läti järel. Aasta hiljem 
langes Eesti 7,1%-ga juba 7. kohale ning 2012. aas-
tal 5,5%-ga 10. kohale (joonis 1.6). Naiste hulgas oli 
pikaajaline töötus kõrgeim Kreekas (17,6%) ja His-
paanias (11,6%), meeste hulgas aga Kreekas (12,2%) 
ja Iirimaal (12,1%). Pikaajaliste töötute osatähtsus 
töötute hulgas oli 2012. aastal EL-is keskmiselt 
44,4%. Eestis oli see näitaja üks kõrgemaid (54,1%), 
jäädes alla ainult Slovakkiale (67,3%), Iirimaale 
(61,7%), Kreekale (59,3%) ja Bulgaariale (55,2%). 
Kuna töötus kasvab jätkuvalt, on oodata pikaajalise 
töötuse kasvu ka lähitulevikus.

Kokkuvõttes võib öelda, et 2012. aasta ei olnud EL-i 
tööturule soodne. Hõive, mis oli püsinud viimased 
kolm aastat enam-vähem samal tasemel, 2012. aas-
tal isegi pisut langes. Töötute arv on kasvanud ala-
tes 2011. aasta keskpaigast ning kasv on jätkunud 
ka 2013. aasta alguses. Suurenenud on erinevused 
Lõuna-Euroopa riikide ja EL-i ülejäänud liikmes-
riikide vahel. Muret tekitab noorte töötuse ja pika-
ajalise töötuse kasv. Vanusegruppide võrdluses 
tabas majanduskriis kõige vähem vanemaealisi, 
kelle hõivemäär on majanduslangusest hoolimata 
kasvanud. Ka töötuse määr on vanemaealistel 
madalam kui teistel vanuserühmadel, kuid teisest 
küljest iseloomustab neid pikaajaliste töötute suu-
rem osakaal. Kui võrrelda Eestit teiste liikmesrii-
kidega, siis näeme, et sarnaselt 2011. aastaga on 
Eesti tööturunäitajad paranenud tunduvalt kiire-
mas tempos. Eesti puhul võime rääkida kiiremast 
majanduskasvust kui euroala riikides keskmiselt, 
EL-i ühest suurimast hõive kasvust, sh vanema-
ealiste hõive kasvust, ning kiireimast töötuse, sh 
pikaajalise töötuse langusest. Noorte töötuse lan-
gus oli kiiruselt teine Leedu järel. Kõige enam hal-
venesid 2012. aastal tööturu näitajad Kreekas, His-
paanias, Portugalis, Küprosel ja Itaalias, aga ka Iiri-
maal. Paremad hõive ja töötuse näitajad on Rootsis, 
Hollandis, Saksamaal, Austrias ja Taanis. Euroopa 
Komisjoni prognoosi3 kohaselt lähiajal EL-i töötu-
rul positiivseid muutusi oodata pole. Hõive kasvu 
prognoositakse 2013. aastal ainult 0,1% ning töö-
tuse näitajad püsivad 11% piires kuni 2014. aastani.

3 European Commission. European Economic Forecast Winter 2013. European Economy 1/2013. 



2. Tööturu olukord Eestis 2012. 
aastal

Ülle Marksoo

2.1. Üldised trendid

Aastal 2012 jätkusid positiivsed suundumused 
Eesti tööturul, kuid mõõdukamas tempos kui 2011. 
aastal. Majanduskasv küll aeglustus, kuid 2010. 
aasta teises pooles alguse saanud hõive kasv ja töö-
tuse langus jätkusid ka 2012. aastal prognoositust 
kiiremini. Hõivatute arv kasvas 2012. aasta jooksul 
15 300 võrra ja töötute arv vähenes 16 300 võrra. 
Viimase nelja aasta võrdluses on tegemist kõrgeima 
hõivatute arvu ja madalaima töötute arvuga. Sta-
tistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli 2012. 
aastal Eestis 15–74-aastaste seas hõivatuid 624 400, 
töötuid 70 500 ning mitteaktiivseid 329 300. Aasta 
keskmiseks hõivemääraks kujunes 71,7% ning töö-
tuse määraks 10,2%. Võrreldes 2011. aastaga kas-
vas tööhõive määr 1,6 ning töötuse määr langes 2,3 
protsendipunkti. Veelgi kasvas tööturul osalemise 

aktiivsus, mis ulatus 74,5%-ni. See on viimase 20 
aasta kõrgeim näitaja, sama võib öelda naiste aktiiv-
suse määra kohta, mis on taasiseseisvusaja kõrgeim. 
Seega on vähenenud nn mitteaktiivsete ehk nende 
isikute osatähtsus, kes ei tööta ega otsi tööd. 

Mitteaktiivsete arvu vähenemisele avaldas mõju ka 
elanikkonna vanusstruktuuri muutus. Kokku vähe-
nes 15–74-aastaste elanike arv 2012. aastal ca 5000 
võrra. Seejuures 15–24-aastaste arv, kes on valdavalt 
õpingute tõttu mitteaktiivsed, vähenes ca 8000 võrra, 
50–74-aastaste arv aga kasvas 2000 võrra. Vanema-
ealiste arvu suurenemine mõjutas omakorda hõive 
näitajaid. Kui vaadata hõive kasvu, siis rohkem kui 
poole (59%) sellest moodustasid üle 50-aastased. 
Absoluutarvudes teeb see ca 9000 inimest.

Tabel 2.1. Tööturu põhinäitajad ja rahvastik hõiveseisundi järgi, 2009–2012*

2009 2010 2011 2012

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

Tööhõive kasv, % -9,2 -4,2 6,7 2,5

Rahvastik vanuses (15–74 a), tuhandetes 1038,8 1034,8 1029,8 1024,3

Hõivatud, tuhandetes 595,8 570,9 609,1 624,4

mehed 288,1 275,1 301,4 309,6

naised 307,7 295,8 307,7 314,8

Töötud, tuhandetes 95,1 115,9 86,8 70,5

mehed 58,5 66,5 45,6 38,4

naised 36,5 49,4 41,3 32,2

Mitteaktiivsed, tuhandetes 348,0 348,0 333,8 329,3

mehed 139,7 143,1 136,1 133,0

naised 208,3 204,8 197,8 196,3

Tööjõus osalemise määr4 
(15–64-aastased), %

73,6 73,4 74,4 74,5

Tööhõive määr5 (20–64-aastased), % 69,5 66,4 70,1 71,7

Töötuse määr6 (15–74-aastased), % 13,8 16,9 12,5 10,2

*tabelis olevad numbrid on vastavalt 2011. a rahvaloenduse (REL) tulemustele korrigeerimata. REL-i andmetel oli 15–74-aastaste arv 
988 091.

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

4 Tööjõus osalemise määr – tööjõu (hõivatud ja töötud) osatähtsus 15–64-aastaste elanike seas.
5 Tööhõive määr – hõivatute osatähtsus 20–64-aastaste elanike seas.
6 Töötuse määr – töötute osatähtsus tööjõus vanuses 15–74 a.
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Hoolimata elanike arvu vähenemisest kasvas tööga 
hõivatute arv 2012. aastal nii meeste kui ka naiste 
seas, pisut enam aga meeste seas, kelle arvele lan-
geb 54% hõivekasvust. Meeste tööhõive määr kas-
vas aastaga 73%-lt 74,4%-ni ja naiste hõivemäär 
67,5%-lt 69,1%-ni. Nii meeste kui ka naiste hõi-
vemäär ületasid 2009. aasta taseme. Hõivemäär 
kasvas kõigis vanuserühmades, kuid kõige enam 
vanemaealiste (55–64-aastaste) hulgas (57,1%-lt 
2011. aastal 60,5%-ni 2012. aastal).

Hõive jagunemises maakonniti võib täheldada 
suuri erinevusi. Kuna kõige mitmekesisemaid töö-
tamise võimalusi pakub pealinn Tallinn, siis oli ka 
ootuspärane, et 2012. aastal oli hõivemäär vanu-
ses 20–64 aastat kõige suurem Harjumaa elanikel 
(78,1%). Suurim hõivekasv oli Järvamaal ja Jõge-
vamaal. Järvamaa ja Viljandimaa olid hõivemäära 
poolest (73,8%) Harjumaa järel teisel kohal. Kui 

enamikus maakondadest hõive kasvas, siis ain-
sad maakonnad, kus hõive langes, olid Valgamaa 
ja Hiiumaa. Valgamaal jäi hõivemäär koguni alla 
60% (55%). 

Kui analüüsida hõivet töökohtade paiknemise järgi, 
siis selgub, et 45% Eesti hõivatutest on rakendust 
leidnud Põhja-Eesti regioonis (s.o Harjumaal, sh 
Tallinnas). Pealinna piirkonda tuleb inimesi tööle 
kõigist Eesti maakondadest, neist enim Raplamaalt, 
Lääne-Virumaalt ja Viljandimaalt. Raplamaa hõi-
vatutest töötab koguni 27% Põhja-Eestis. Teine 
tõmbekeskus on Tartumaa, kus tööl käijate arv üle-
tab seal elavate töötajate arvu. Tartumaa ettevõtted 
on tööandjaks paljudele Jõgevamaa ja Kagu-Eesti 
maakondadele. Kokku töötas elukohast erinevas 
maakonnas 20% hõivatutest, neist 4% välismaal. 
Välismaal töötajaid oli 2012. aastal kokku 25 700, 
mis on rohkem kui eelneval aastal (21 600).

2.2. Liikumised hõiveseisundite vahel

Joonis 2.2 annab ülevaate tööealiste (15–74-aas-
taste) inimeste liikumisest kolme hõiveseisundi – 
hõive, töötuse ja mitteaktiivsuse – vahel. Andmed 
on esitatud kahe perioodi 2010–2011 (numbrid 
sulgudes) ja 2011–2012 kohta. Liikumiste arvu 
saamiseks võrreldakse tööjõu-uuringus inimese 

hõiveseisundit uuringu hetkel ja samal kuul aasta 
tagasi.7 Võrreldes aastatega 2010–2011 on aastail 
2011–2012 suurenenud liikumine hõivesse ja mitte-
aktiivsusesse ning vähenenud liikumine töötusesse. 
See näitab, et majandus on hakanud stabiliseeruma 
ning uute töökohtade loomine on intensiivistunud. 

Joonis 2.1. Meeste ja naiste tööhõive määr, 2009–2012 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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7 Liikumine on defineeritud kui seisundi muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Aasta keskmine liikumine = summa (jaanuar-
jaanuar, veebruar-veebruar, …)/12
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Selgus, et aastatel 2011–2012 oli hõives püsinud 
571  500 inimest, mis on 28  500 võrra rohkem 
kui eelneval aastal. Neist töökohta oli vahetanud 
50  800. Võrreldes eelmise aastaga oli töökoha 
vahetajaid ca 10 000 võrra rohkem, mis näitab, et 
elavnenud on ka liikumine töökohtade vahel. Kui 
veel 2009–2010 ületas hõivest väljavool sissevoolu 
ca 25 000 inimese võrra, siis aastatel 2010–2011 ja 
2011–2012 olid protsessid pöördunud ning hõi-

vesse lisandus rohkem inimesi, kui sealt väljus. 
Aasta jooksul tuli hõivesse juurde 27 900 inimest 
töötute ning 24 200 inimest mitteaktiivsete hulgast. 
Kokku suundus hõivesse üle 10  000 inimese roh-
kem, kui sealt väljus. Mõnevõrra suurenes liiku-
mine töötusest mitteaktiivsusesse, kuid kokkuvõt-
tes siiski mittetöötavate inimeste arv 2012. aastal 
vähenes ja hõivatute arv kasvas. 

2.3. Tööhõive 

Tegevusalad

Võrreldes 2011. aastaga kasvas hõive 2012. aastal 
üle kahe korra aeglasemalt (kasv 2,5%). Selle põh-
juseks olid majanduskasvu aeglustumine ja eks-
portiva sektori langus, mis oli tingitud vähenenud 
välisnõudlusest. See omakorda peegeldus tegevus-
alade struktuuris, eriti töötleva tööstuse töötajate 
arvu vähenemises.

Tegevusalade struktuuri muutusi aastatel 2009–
2012 iseloomustavad tabelid 2.2 ja 2.3. Kolme 
majandussektori8 võrdluses on iga aastaga kasva-
nud primaarsektori osatähtsus. Võrreldes 2011. 
aastaga kasvas ka tertsiaarsektor, kuid sekundaar-

sektori osatähtsus vähenes. Analüüsides töötajate 
arvu muutusi tegevusalade lõikes selgub, et kõige 
suurem hõivekasv võrreldes 2011. aastaga leidis aset 
hariduses (+5500) ning haldus- ja abitegevusaladel 
(+4200). Suurim langus toimus töötlevas tööstuses 
(–3500), mis veel aasta tagasi oli suurima hõivekas-
vuga (+12  700) tegevusala. Ülejäänud tegevusala-
del olid kasv või kahanemine tunduvalt väiksemad 
ja jäid kuni kahe tuhande töötaja piiresse. Kokku-
võttes võib öelda, et kuigi hõivatute arv on majan-
duskriisi järel kiiresti kasvanud, ei ole buumiaegset 
taset veel saavutatud. Küll on aga ületatud 2009. 
aasta tase ja seda ca 29 000 töötaja võrra.

Joonis 2.2. Tööjõu liikumised hõiveseisundite vahel, 2010–2011 ja 2011–2012

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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8 Majandussektorid: primaarsektor – põllumajandus, jahindus, metsamajandus, kalandus; sekundaarsektor – mäetööstus, töötlev 
tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus, ehitus; tertsiaarsektor – kaubandus, teenindus jms.
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Tabel 2.2. Hõivatute arvu osatähtsus majandussektorite järgi, 2009–2012 (%)

  2009 2010 2011 2012

Majandussektorid kokku 100,0 100,0 100,0 100,0

Primaarsektor 4,0 4,2 4,4 4,7

Sekundaarsektor 31,7 30,5 32,5 31,1

Tertsiaarsektor 64,3 65,3 63,0 64,2

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 2.3. Hõivatute jagunemine tegevusalade järgi, 2009–2012 (tuhandetes)

 2009 2010 2011 2012
Muutus 
2011/
2012

Töötajate 
osatähtsus 

% 2012

Tegevusalad kokku 595,8 570,9 609,1 624,4 15,3 100,0

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

24,0 24,1 26,9 29,1 2,2 4,7

Mäetööstus 6,4 6,9 6,1 5,2 –0,9 0,8

Töötlev tööstus 113,8 108,4 121,0 117,5 –3,5 18,8

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine

7,7 8,7 8,2 9,3 1,1 1,5

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 
saastekäitlus

2,4 2,3 3,9 3,5 –0,4 0,6

Ehitus 58,3 47,9 59,0 58,7 –0,3 9,4

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite 
ja mootorrataste remont

83,2 80,0 81,3 80,7 –0,6 12,9

Veondus ja laondus 49,7 43,6 48,3 50,5 2,2 8,1

Majutus ja toitlustus 20,1 19,4 19,2 19,3 0,1 3,1

Info ja side 14,3 12,4 16,7 18,6 1,9 3,0

Finants- ja kindlustustegevus 11,4 9,4 10,2 10,5 0,3 1,7

Kinnisvaraalane tegevus 9,2 10,1 10,4 10,7 0,3 1,7

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 20,5 21,2 23,3 22,9 –0,4 3,7

Haldus- ja abitegevused 16,8 18,9 17,1 21,3 4,2 3,4

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

36,7 40,4 40,3 41,1 0,8 6,6

Haridus 62,5 56,1 57,2 62,7 5,5 10,0

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 33,0 34,6 35,5 35,7 0,2 5,7

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 14,2 14,7 14,3 15,5 1,2 2,5

Muud tegevusalad 11,5 11,9 10,3 11,6 1,3 1,9

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Ametialad

Ametialade struktuuris suureneb üha enam valge-
kraede9 osatähtsus. Kui majandusbuumi aastatel 
moodustasid valgekraed 43% hõivatutest, siis 2012. 
aastal juba 48% ning sinikraed10 vastavalt 52%. 
Seejuures naised töötavad rohkem valgekraede 
ametikohtadel kui mehed (vastavalt 57% ja 39%). 

Aastatel 2011–2012 kasvas hõives kõige enam teh-
nikute ja keskastme spetsialistide (peamiselt äri- ja 
haldusalal töötavad keskastmespetsialistid ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tehnilised 
töötajad) ning ametnike arv (peamiselt arve- ja 
laoametnikud), vastavalt +6700 ja +4600 (vt tabel 
2.4). Ametnike kõrval on viimase nelja aasta jook-
sul pidevalt kasvanud tippspetsialistide (peamiselt 

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.
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äri- ja haldusala tippspetsialistid) ametirühm, mis 
on ka ametirühmadest suurim. Kõige enam vähe-
nes hõives lihttööliste (–3400) arv, mis on nüüd 
isegi väiksem kui majanduskriisi tipphetkel, mil 

hõive oli madalseisus. Seega peegeldab ka ameti-
alade struktuur tööturu nõudlust kvalifitseeritud 
oskustöötajate ja spetsialistide järele. 

2.4. Töötus

Rööbiti hõive kasvuga jätkus 2012. aastal töötuse 
langus. Töötute arv vähenes iga kvartaliga ning 
töötuse määr langes teisel poolaastal alla 10%. 
Aasta keskmiseks töötuse määraks kujunes 10,2%, 
mis oli 2,3 protsendipunkti võrra väiksem kui 2011 
aastal. Kolme aastaga on töötute arv vähenenud 
rohkem kui 45  000 võrra (115  900-lt 70  500-ni). 
2012. aastal vähenes töötus nii meeste kui ka naiste 
hulgas ja kõigis vanuserühmades. Meeste töötuse 
määr oli pisut kõrgem kui naistel (vastavalt 11% ja 
9,3%), kuid võrreldes 2010. aastaga on töötuse lõhe 
vähenenud kolm korda (vt joonis 2.3). 

Vanuserühmade võrdluses oli töötuid kõige enam 
vanuses 20–24, 25–29 ja 45–49. Noorte töötus 
on alati olnud kõrgem kui teistes vanusegruppi-
des, mistõttu vaadeldakse noori (15–24-aastaseid) 
eraldi tööturu riskirühmana. Majanduskriisi ajal 
tõusis noorte töötus rekordtasemele, kuid viima-
sel kolmel aastal on noorte töötuse määr kiiresti 
langenud (32,9%-lt 2010. aastal 20,9%-ni 2012. 
aastal). Sellest hoolimata on noorte töötuse määr 
endiselt väga kõrge. Noori töötuid oli 2012. aas-

tal kokku 14  600, neist mehi 8900 ja naisi 5700. 
Töötuse määrad olid vastavalt 23% ja 18%. Eriti 
kõrge oli töötus noorte mitte-eestlaste seas, ulatu-
des 2012. aastal 27,6%-ni. Võrreldes 2011. aastaga 
kasvas eestlastest noorte töötus, mitte-eestlastel 
aga vähenes. Tööturu näitajatele avaldasid mõju 
ka demograafilised muutused. Aastal 2012 vähe-
nes 15–24-aastaste arv 8300 võrra, neist 6200 olid 
mitte-eestlased. Vanuserühma vähenemise tõttu 
kasvas noorte hõivemäär 31%-lt 32,2%-ni, kuigi 
noorte töötajate hulk vähenes arvuliselt. Võrreldes 
teiste vanusegruppidega on noortel tööle saamine 
raskendatud töökogemuste puudumise tõttu. Eriti 
raske on nendel, kel puudub erialane haridus ja kes 
on koolist välja langenud. Aastal 2012 oli Eestis 
10,5% noori (vanuserühmas 18–24 aastat), kellel 
on omandatud ainult madalam haridustase ning 
kes ei jätka õpinguid.

Teise riskirühmana tuleb nimetada pikaajalisi töö-
tuid, kelle tööotsingud on kestnud üle aasta. Sar-
naselt teiste riskirühmadega on pikaajaliste töötute 
hulgas rohkem mehi (21  200) kui naisi (17  000). 

Tabel 2.4. Hõivatute jagunemine ametialade järgi, 2009–2012 (tuhandetes)

 2009 2010 2011 2012
Muutus 
2011/
2012

Töötajate 
osatähtsus 

% 2012

Ametiala pearühmad kokku 595,8 570,9 609,1 624,4 15,3 100,0

Juhid 64,1 61,2 54,9 55,9 1,0 9,0

Tippspetsialistid 96,5 114,1 118,9 120,2 1,3 19,3

Tehnikud ja keskastme spetsialistid 83,6 62,0 78,3 85,0 6,7 13,6

Ametnikud 29,1 29,9 33,1 37,7 4,6 6,0

Teenindus- ja müügitöötajad 85,7 82,1 80,7 83,4 2,7 13,3

Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse 
ja kalanduse oskustöötajad

9,1 10,5 12,1 12,4 0,3 2,0

Oskustöötajad ja käsitöölised 88,9 81,1 94,2 93,8 -0,4 15,5

Seadme- ja masinaoperaatorid ja 
koostajad

82,1 73,9 79,4 81,5 2,1 13,0

Lihttöölised 53,8 52,8 55,4 52,0 -3,4 9,1

Sõjaväelased 2,9 3,3 2,1 2,5 0,4 0,3

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Joonis 2.3. Naiste ja meeste töötuse määr, 2009–2012 (kvartaalselt, %)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 2.4. Tööturu riskirühmade töötuse määrad 2009–2012 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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eestlaste oma (3,7%) üle 2,5 korra. Mitte-eestlaste 
töötuse määra hoiab suurena valdavalt venekeelse 
elanikkonnaga tööstuspiirkond Ida-Virumaa, kus 
töötus on olnud läbi aegade kõrgeim. Selle üheks 
põhjuseks on eesti keele oskuse puudumine ja 
madal mobiilsus, mistõttu on ka mitte-eestlaste 
tööotsingute kestus tunduvalt pikem. Aastal 2012 
oli eestlaste töötuse määr 7,8% ja mitte-eestlastel 
15,3%. Ida-Virumaal ulatus pikaajalise töötuse 
määr koguni 11,3%-ni ning pikaajaliste töötute 
osatähtsus töötute hulgas 68%-ni. Kuigi mitte-
eestlaste töötus on kõrge, vähenes mitte-eestlaste 
töötus 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga kiire-
mini kui eestlastel.

Tööturu riskirühmaks loetakse ka vanemaealisi 
(55–64 a), kuna vanemas eas tööturult välja lan-
gedes on uue töökoha leidmine raskem kui noo-
rematel tööotsijatel. Vanemaealisi töötuid oli 2012. 
aastal kokku 7600, s.o peaaegu poole vähem kui 
töötuid noori. Võrreldes 2011. aastaga langes vane-
maealiste töötuse määr 2012. aastal 11,6%-lt 7%-ni. 
2012. aasta lõpuks langes vanemaealiste töötus 
koguni 6%-ni, olles tunduvalt madalam üldisest 
töötuse määrast. Kuna samal ajal kasvas hõive 
ning mitteaktiivsus ei suurenenud, saab järeldada, 
et vanemaealiste olukord tööturul paranes. Vane-
maealiste hõive kasvu on oodata ka edaspidi, kuna 

pensioniiga kasvab ning paljud töötavad edasi ka 
pensioniea saabudes. Tööjõu-uuringu andmetel 
on pensioniealiste töötajate arv aastatega suurene-
nud ning 2012. aastal oli töötavate vanaduspensio-
näride arv juba üle 41 000 (sh naisi 64%). 

Üheks oluliseks tööle saamist mõjutavaks teguriks 
on omandatud haridustase. Madala haridustase-
mega inimeste tööle saamise võimalus on mitu 
korda madalam, eriti majanduslanguse perioo-
didel. Viimase majanduskriisi aastatel suurenes 
siiski ka kõrgharidusega töötute hulk. Aastal 2012 
oli kuni põhiharidusega inimeste töötuse määr 
23,5%, kutse- ja keskharidusega inimestel 10,5% 
ning kesk-eri- ja kõrgharidusega inimestel 6,1%. 
Seejuures kõrgharidusega töötutest moodustasid 
üle poole mitte-eestlased. Kõrgharidusega eest-
laste töötuse määr oli 3,9%, mitte-eestlastel aga 
11,3%. Võrreldes 2011. aastaga vähenes töötus kõi-
gil haridustasemetel. Kuigi töötuse tase on kõrge, 
räägitakse üha enam tööjõupuudusest. See tähen-
dab, et sugugi alati ei vasta töötute oskused ja hari-
dustase tööturu nõudmistele. Eesti Panga hinnan-
gul oli 2012. aasta lõpus struktuurse töötuse määr 
ligikaudu 10%11. Ka töötud on oma tööotsingutes 
muutunud nõudlikumaks ning endisest rohkem 
otsitakse tööd, mis vastaks nende haridustasemele. 

11 Eesti Pank. Rahapoliitika ja majandus. Hetkeseis ja ettevaade. 2/2012.

Joonis 2.5. Töötuse määr maakonniti 2012. aastal (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Töötud kasutavad töö leidmiseks mitmeid võima-
lusi. Peamiseks tööotsimisviisiks on tööpakku-
miskuulutuste vaatamine. Seda viisi kasutab 84% 
tööotsijatest. Teine sagedam viis on pöördumine 
sugulaste ja tuttavate poole (67%), Töötukassa 
poole pöördumine on alles kolmandal kohal (50%). 
Majanduskriisi tippajal pöörduti Töötukassa poole 
tunduvalt sagedamini (ca 60%), kuna paljudel töö 
kaotanutel oli õigus töötuskindlustushüvitisele. 
Nüüdseks on majandus stabiliseerumas ning Töö-
tukassasse pöördutakse vähem. Töötukassa poole 
pöörduvad rohkem linnaelanikud, naised, keskea-
lised ja mitte-eestlased. Näiteks 2012. aastal pöör-
dus Töötukassa poole 42% töötutest eestlastest ja 
ca 60% töötutest mitte-eestlastest.

Piirkonniti jaotub töötus väga ebaühtlaselt ning 
töötuse määr maakondades erineb enam kui kaks 
korda. Läbi aastate on tööpuudus kõrgeim olnud 
Ida-Virumaal ja Kagu-Eesti maakondades. Aastal 
2012 ulatus töötuse määr Ida-Virumaal 17,5%-ni. 
Üle 10% ulatus töötuse määr veel Lääne- ja Kagu-
Eesti maakondades (Hiiu-, Lääne-, Pärnu-, Jõgeva-, 
Põlva- ja Valgamaal). Võrreldes 2011. aastaga, mil 
töötuse määr oli üle 10% koguni 13 maakonnas 
ning jäi alla 10% ainult Hiiumaal ja Viljandimaal, 
on olukord märgatavalt paranenud. Töötuse kasvu 
võis täheldada ainult Hiiu-, Pärnu- ja Valgamaal. 
Töötuse vähenemine oli suurim Kesk-Eestis (Järva- 
ja Raplamaal) ning Võrumaal. Viimases vähenes 
töötute arv mitteaktiivsusesse liikumise tõttu.

2.5. Mitteaktiivsus

Aastal 2012 oli Eestis 15–74-aastaseid tööturu 
mõistes mitteaktiivseid inimesi 329 300, s.o 4500 
võrra vähem kui 2011. aastal. Vähenemise põhjus 
oli eelkõige 15–24-aastaste noorte vanuserühma 
vähenemine, kuna pealetulevad aastakäigud on 
märksa väiksemad kui aastaid tagasi. Näiteks oli 
2012. aastal 15-aastaseid kokku 12 646, aga 24-aas-
taseid 21  766. Madala sündimuse tõttu on ette 
näha noorte vanuserühma vähenemist ka järgne-
vatel aastatel. 

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. Heitunute arv kasvas 
majanduskriisi ajal, kuid 2012. aastal hakkas uuesti 
langema.

Tabel 2.5. Mitteaktiivsuse põhjused vanusegrupiti, 2011–2012 (tuhandetes)

 15–24 25–49 50–74
16 eluaastat 

kuni 
pensioniiga

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kokku 108,2 101,8 53,3 56,9 172,4 170,6 196,9 192,9

Õpingud 94,1 86,4 4,9 6,2 ...* ... 89,7 81,7

Haigus või vigastus 1,7 2,3 14,9 13,2 33,7 38,7 41,3 43

Rasedus-, sünnitus- või 
lapsehoolduspuhkus

4,9 4,3 22,8 24,5 ... ... 27,7 28,8

Vajadus hoolitseda laste või teiste 
pereliikmete eest

1,4 2,3 4,7 7,9 3,5 4,8 8,4 13,6

Pensioniiga ... ... ... ... 125,1 120,1 10,6 8,9

Heitunud isikud (kaotanud lootuse 
tööd leida)

1,6 0,7 3,8 2,5 4,6 4,2 8,8 6,2

Muud põhjused 4,5 5,8 2,2 2,7 4,9 2,8 10,4 10,7

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

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Tööealiste (16-aastased kuni pensioniiga) mitteak-
tiivsuse peamiseks põhjuseks on õppimine (42%). 
15–24-aastastest on õppimise tõttu mitteaktiiv-
seid koguni 85%. Suurenenud on üle 25-aastaste 
õppijate arv, millest võib järeldada, et tööd leid-
mata on asutud jätkama poolelijäänud õpinguid. 
25–49-aastaste peamiseks mitteaktiivsuse põhju-
seks on aga rasedus-, sünnitus- või lapsehooldus-
puhkus (43%). Üle 50-aastased on mitteaktiivsed 
peamiselt haiguse tõttu. Kokku oli 16-aastastest 
kuni pensioniealistest inimestest haiguse, vigastuse 
või puude tõttu tööturult eemal ligikaudu 43 000 
(22% mitteaktiivsetest) inimest, mis on 1700 võrra 
rohkem kui 2011. aastal.

Mitteaktiivseid inimesi võib vaadelda ka kui 
potentsiaalset tööjõureservi. Mitteaktiivsete hul-
gas on palju neid, kes sooviksid tööd teha ja olek-
sid valmis kahe nädala jooksul tööle asuma, kuid 
ise tööd ei otsi. Kuna nad tööd ei otsi, siis ei loeta 
neid ka töötute hulka. Aastal 2012 oli taolisi mit-
teaktiivseid töösoovijaid 40  500. Nende hulgas 

on pensionäre, õpilasi, terviseprobleemide tõttu 
tööturult eemal olevaid inimesi ja laste või teiste 
pereliikmete eest hoolitsejaid. Siia kuuluvad ka 
nn heitunud. Heitunuid oli 2012. aastal 7400, mis 
on 2600 võrra vähem kui 2011. aastal. Võrreldes 
möödunud sajandivahetusel aset leidnud Vene-
maa majanduskriisiga on heitunute arv praegu 
kaks-kolm korda väiksem, mis näitab, et inimeste 
aktiivsus tööturul on kasvanud.

Kokkuvõttes näeme, et positiivsed trendid töötu-
rul on jätkunud ka 2012. aastal: tööhõive kasvas ja 
töötus alanes, kuigi tempod olid majanduskasvu 
pidurdumise tõttu aeglasemad kui 2011. aastal. 
Koos elanike arvu vähenemisega vähenes ka mit-
teaktiivsete, sh heitunute arv. Olukorra paranemist 
võis kogu aasta vältel täheldada kõigi riskirühmade 
puhul. Eriti kiiresti vähenes pikaajaliste töötute arv 
ning langus oli isegi kiirem kui lühiajaliste töötute 
puhul. Aastaks 2013 prognoosib Rahandusminis-
teerium12 samuti mõõdukat hõive kasvu jätkumist 
(+0,3%) ja töötuse määra langust 9,1%-ni.

12 Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadine majandusprognoos.



3. Töökorraldus ja töö tasustamine
Eva Põldis

3.1. Töökorraldus

Töökorraldus iseloomustab töö organiseerimist 
ettevõttes, asutuses – ehk seda, milliseid töö vorme 
tööd tehes kasutatakse. Käesolevas alapeatükis 
keskendutakse töö eri vormidele, nagu tähtajaline 
töö, osaajaga töötamine ja kaugtöö. Erinevate töö 
vormide kõrval iseloomustab töökorraldust ka töö 
ajastatus ehk see, kui palju ja millal tööd tehakse. 
Tööajakorralduse juures vaadatakse tööaja hulka, 
ületunnitöö tegemist ning mittetavapärasel ajal 
töötamist.

Töökorralduse iseloomustamiseks vaadatakse 
palgatöötajate põhitöökohta ehk mitme töökoha 
puhul töökohta, kus töötaja töötab kõige rohkem 
tunde. Palgatöötaja on isik, kes on hõivatud täis- 
või osaajatööga asutuse, ettevõtte või muu tööandja 
heaks, mille eest talle tasutakse kas rahas või natuu-
ras, kusjuures ei ole oluline, kas töökoht on ametli-
kult registreeritud või mitte. Eesti tööjõu-uuringu 
andmetel oli 2012. aastal palgatöötajaid 570  800, 
mis moodustab 91,4% kõikidest hõivatutest.

3.1.1. Tähtajaline töö

Töötaja ja tööandja võivad töö tegemiseks kokku-
leppe sõlmida nii tähtajatult kui ka tähtajaliselt. 
Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aas-
taks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest 
iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige 
töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tege-
mine ning ajutiselt äraoleva töötaja asendamine13.

Eesti tööjõu-uuringu andmetel pidas 2012. aas-
tal oma tööd tähtajaliseks 3,7% palgatöötajatest. 
Tähtajalise töö osakaal on võrreldes 2011. aastaga 
veidi langenud, olles samal tasemel 2010. aastaga. 
Võrreldes 2008. aastaga on tähtajalise töö tegijate 
osakaal palgatöötajate hulgas 1,3 protsendipunkti 
võrra kõrgem. Tähtajalise töö leviku kasvu kuni 
2011. aastani võib tõenäoliselt seostada majandus-

kriisiga, mil tööandjad võisid pikaajalisele töösuh-
tele eelistada ajutisi töösuhteid, samas kui stabiil-
semas majanduskeskkonnas on tööandjad altimad 
sõlmima tähtajatuid töölepinguid. Soo ja vanuse 
lõikes vaadates on tähtajaline töö enam levinud 
meeste ja noorte seas. Kui meeste seas oli tähtajalise 
töö tegijaid 2012. aastal 4,6%, siis naiste seas 2,8%. 
Võrreldes keskmisega on noorte seas tähtajalise töö 
tegijaid üle kolme korra enam, 2012. aastal 12,9%. 

Oluline on vaadata, kas tähtajalist tööd tehakse 
vabatahtlikult või olude sunnil. Eesti tööjõu-uuring 
näitab, et 51% tähtajalist tööd tegevatest palga-
töötajatest on rahul nii tähtajalise kui ka tähtajatu 
tööga. 13,8% eelistab tähtajalist töösuhet ning 
35,5% tahaks tähtajatut töösuhet, kuid ei ole seda 

13 Töölepingu seadus § 9.

Tabel 3.1. Tähtajalise töö osatähtsus palgatöötajate hulgas, 2008–2012 (%)

 2008 2009 2010 2011 2012

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

Mehed 3,4 3,0 4,7 5,4 4,6

Naised 1,4 2,0 2,8 3,6 2,8

15–24-aastased 6,0 8,3 11,6 13,8 12,9

25–49-aastased 2,2 2,2 3,2 3,4 3,0

50–74-aastased 1,3 1,2 2,3 3,5 2,3

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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leidnud. Võrreldes 2011. aastaga on veidi kasvanud 
nii tähtajalist töösuhet kui ka tähtajatut töösuhet 
eelistavate palgatöötajate osakaal, vastavalt 1,8 ja 
4,5 protsendipunkti võrra.

Võrreldes EL-i teiste riikidega on tähtajaline töö 
Eestis vähe levinud. Aastal 2012 oli EL-is keskmi-
selt tähtajalise töö tegijaid 13,7% palgatöötajatest, 

mis on 10 protsendipunkti võrra rohkem kui Ees-
tis. EL-i liikmesriikidest on tähtajaline töö Eestist 
vähem levinud veel vaid Rumeenias (1,7%) ja Lee-
dus (2,6%). Lätis on tähtajaline töö levinud veidi 
enam (4,7%). Enim on tähtajalise töö tegijaid Poo-
las (26,9%). Rootsis ja Soomes on tähtajalise töö 
tegijaid palgatöötajate seas vastavalt 16,4% ja 15,6%. 

3.1.2. Osalise tööajaga töötamine

Töötajal on võimalik tööd teha nii täis- kui ka osa-
lise ajaga. Töölepingu seaduse kohaselt on osa-
lise tööajaga töötamise korral töötaja ja tööandja 
kokku leppinud lühemas tööajas kui 40 tundi seits-
mepäevase ajavahemiku jooksul14. Seega loetakse 
40-tunnist töönädalat täistööajaga töötamiseks 
ning lühema tööaja puhul on tegemist osalise töö-
ajaga töötamisega. Erinevalt Eesti õigusruumist 
kasutatakse Eesti tööjõu-uuringus osaajaga töö-
tamise puhul Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) definitsiooni, mille järgi osaajatöötaja on 
hõivatu, kelle tavaline nädalatööaeg on alla 35 
tunni, v.a ametid, kus on seadusega kehtestatud 
lühendatud tööaeg. Järgnevalt lähtutakse osalise 
tööajaga töötamise trendide iseloomustamisel töö-
jõu-uuringu definitsioonist.

Osalise tööajaga töötajaid on palgatöötajate seas 
ligikaudu kümnendik, kusjuures viimastel aastatel 
ei ole osaajatöö levikus olulisi muutusi toimunud. 
Osaajaga töötajate osakaal palgatöötajate hulgas 
kasvas 2009. aastal, mida võib seostada majandus-
kriisiga, kuna keerulistes majandustingimustes 
on üheks kulude kokkuhoiu võimaluseks tööaja 
vähendamine.

Osaajaga töötamine on enam levinud naiste, noorte 
ja vanemaealiste seas. Aastal 2012 oli naiste seas 
osaajaga töötajaid 14,2%, meeste seas samal ajal 
4,7%. Noorte seas on osaajaga töötajaid keskmisest 
ligi kaks korda enam. Osaajaga töötamise suurem 
levik on noorte puhul seotud õpingute ning naiste 
puhul töö- ja pereelu ühitamisega.

Vaadates osaajaga töötamise põhjuseid, selgub, et 
17,9% osaajaga töötajatest töötab osaajaga õpin-
gute, 7,6% hoolduskohustuse ning 4,8% enda hai-
guse, vigastuse või puude tõttu. Osaajaga töötava-
test palgatöötajatest 23,3% nimetas osaajaga tööta-
mise põhjusena seda, et nad ei soovi täistööajaga 
töötada, samal ajal 19,2% töötab osaajaga seetõttu, 
et ei ole täistööajaga tööd leidnud. Tööandjapool-
seid põhjuseid, nagu tööandja majandusraskused 
ja töö vähesus, nimetas 21,2% osaajaga töötajatest. 

Osaajaga töötamise juures on oluline vaadata ka 
vaeghõivet ehk seda, kui paljud sooviksid rohkem 
töötada ja oleksid kohe valmis (kahe nädala jook-
sul) lisatööd vastu võtma. Vaeghõivatute arv kas-
vas hüppeliselt 2009. aastal, mil vaeghõivatuid oli 
palgatöötajate seas 10 100 ehk 1,8% (2008. aastal 

14 Töölepingu seadus § 43.

Tabel 3.2. Osaajaga töötajate osakaal palgatöötajate hulgas, 2008–2012 (%)

 2008 2009 2010 2011 2012

Kokku 6,6 9,9 10,2 9,8 9,7

Mehed 3,3 6,1 6,2 4,3 4,7

Naised 9,7 13,1 13,8 14,8 14,2

15–24-aastased 12,4 17,0 21,0 16,2 18,3

25–49-aastased 4,1 7,1 6,5 6,3 6,2

50–74-aastased 9,4 12,9 14,5 14,6 13,8

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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3300 ehk 0,5%). Aastal 2012 langes vaeghõivatute 
arv mõnevõrra. Palgatöötajate seas oli vaeghõiva-
tuid 1,5% (8400), mis on 2011. aastaga võrreldes 
0,4 protsendipunkti võrra vähem.

Osalise tööajaga töötamine sõltub sellest, millisel 
ametikohal ja tegevusalal inimene töötab. Joonis 
3.1 iseloomustab osaajaga töötajate osakaalu palga-
töötajate hulgas ametialade lõikes. Lihttööliste seas 
on osaajaga töötamine enam levinud, moodustades 
palgatöötajatest 23%. Keskmisest oluliselt vähem 
on osaajaga töötajaid oskustöötajate ja käsitööliste 
seas (2,6%) ning seadme- ja masinaoperaatorite 
seas (2,1%). Tegevusaladest on osaajaga töötamine 
enam levinud kinnisvaraalases tegevuses (46,8%), 
majutuses ja toitlustuses (22,8%). Väga vähe on osa-
ajaga töötajaid palgatöötajate seas ehituses (1,9%) 
ning töötlevas tööstuses (2,8%) (vt tabel 3.3). 

Võrreldes EL-i keskmisega on Eestis osalise töö-
ajaga töötamine suhteliselt vähe levinud. EL-is 
keskmiselt oli 2012. aastal osaajaga töötajaid hõi-
vatute seas 19,9%, mis on 9,5 protsendipunkti 
võrra enam kui Eestis (10,4%). Kõige rohkem on 
osaajaga töötamine levinud Hollandis, kus hõiva-
tutest ligi pooled (49,8%) töötavad osalise tööajaga. 
Märkimisväärselt kõrge on Hollandis osaajaga 
töötajate osakaal just naiste seas: 77%. Rootsis on 
osaajaga töötajaid hõivatutest 26,5% ning Soomes 
15,1%. Kõige vähem on osaajaga töö levinud Bul-

gaarias (2,4%). Eesti lähiriikides Lätis ja Leedus on 
osaajaga töötajaid vastavalt 9,4% ja 9,3%.

Tabel 3.3. Osaajaga töötajate 
osatähtsus palgatöötajate hulgas 
tegevusala järgi, 2011–2012 (%)

Tegevusala 2011 2012

Põllumajandus, metsamajandus 
ja kalapüük 8,9 8,6

Töötlev tööstus 3,1 2,8

Ehitus 2,3 1,9

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont

9,0 8,0

Veondus ja laondus 4,2 4,3

Majutus ja toitlustus 18,1 22,8

Info ja side 11,5 8,9

Kinnisvaraalane tegevus 40,5 46,8

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 
tegevus 16,9 12,1

Haldus- ja abitegevused 23,8 19,3

Avalik haldus ja riigikaitse; 
kohustuslik sotsiaalkindlustus 3,7 4,0

Haridus 19,6 20,3

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 17,5 17,7

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 19,8 18,4

Muud tegevusalad 9,8 8,1

Kõik tegevusalad kokku 9,8 9,7

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Joonis 3.1. Osaajaga töötajate osatähtsus palgatöötajate hulgas ametiala järgi, 
2011–2012 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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3.1.3. Tööaeg

Tööajakorraldust iseloomustab see, kui palju töö-
tajad ajaliselt tööd teevad. Järgnevalt vaadatakse, 
mitu tundi nädalas keskmiselt teevad palgatööta-
jad tööd oma põhitöökohal. Keskmine töötundide 
arv nädalas 2012. aastal oli 38,8 (vt tabel 3.4). Aas-
tate lõikes ei ole keskmises tööajas suuri muutusi 
toimunud. Võrreldes 2008. aastaga on keskmine 
tööaeg nädalas 0,6 tunni võrra lühem.

Osaajaga töötajate keskmine töötundide arv oli 
20,6 ja täistööajaga töötajate puhul 40,7. Soo ja 
vanuse lõikes on näha, et mehed töötavad nädalas 
keskmiselt rohkem kui naised, 2012. aastal vasta-
valt 40,2 ja 37,6 tundi. Samuti töötavad keskmisest 
vähem noored (37,6 tundi nädalas) ja vanemaeali-
sed (37,7 tundi nädalas). Nagu eelnevalt kirjelda-
tud, on nendes vanuserühmades rohkem levinud 
ka osaajaga töötamine, mistõttu jääb keskmine 
töötundide arv nädalas alla keskmise.

Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on Eestis 
töönädal keskmisel 2,4 tunni võrra pikem. Pikim 
on töönädal Rumeenias (40,9 tundi) ning lühim 
Hollandis, vaid 29,1 tunniga, mis tuleneb ka seal-
sest suurest osaajaga töötamise levikust. Soomes ja 
Rootsis on keskmine tööaeg nädalas vastavalt 36,3 
tundi ja 35,8 tundi, Lätis ja Leedus on aga kesk-
mine tööaeg nädalas sarnane Eestiga, vastavalt 
38,8 ja 38 tundi.

Peale tavapärase kokkulepitud tööaja võivad töö-
taja ja tööandja kokku leppida ületunnitöö tegemi-
ses, mis töötajale hüvitatakse kas vaba aja andmi-
sega või rahas. Tasustatud või tasustamata ületun-
nitöö tegijate osakaalu palgatöötajate hulgas väl-
jendab tabel 3.5. Aastal 2012 tegi ületunnitööd pal-
gatöötajatest 3,5%, kusjuures viimasel viiel aastal ei 
ole selles suuri muutusi toimunud, võrreldes 2009. 
aastaga on erinevus 0,4 protsendipunkti. Ületunni-
töö tegijatest üle poole (ca 60%) saab enda hinnan-
gul ületunnitöö tegemise eest tasu. Tabelist nähtub, 

Tabel 3.4. Palgatöötajate keskmine tööaeg nädalas, 2008–2011, tundides

 2008 2009 2010 2011 2012

Palgatöötajad kokku 39,4 38,7 38,7 38,7 38,8

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

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

Mehed 40,6 39,9 40,0 40,1 40,2

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

15–24-aastased 38,7 37,4 36,4 37,2 37,6

25–49-aastased 39,9 39,4 39,5 39,5 39,5

50–74-aastased 38,8 37,8 37,7 37,7 37,7

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 3.5. Ületunnitöö tegijate osatähtsus palgatöötajate hulgas, 2008–2012 (%)

 2008 2009 2010 2011 2012

Kokku 3,2 3,1 3,4 3,8 3,5

Mehed 4,0 3,5 4,2 4,1 4,2

Naised 2,4 2,7 2,7 3,5 2,8

15–24-aastased 4,6 3,9 2,5 3,5 2,6

25–49-aastased 3,0 3,3 3,6 4,2 3,6

50–74-aastased 3,1 2,4 3,2 3,2 3,5

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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et ületunnitööd teevad rohkem mehed kui naised, 
vanuse lõikes on ületunnitöö tegemine keskmisest 
vähem levinud noorte seas.

Ületunnitööd teevad sagedamini seadme- ja masi-
naoperaatorid ning koostajad (5%) ja juhid (4,4%), 
keskmisest vähem aga lihttöölised (1,8%) (vt joo-
nis 3.2). Tegevusalade lõikes on ületunnitöö tegi-
jaid palgatöötajate seas enim veonduses ja laondu-
ses (6,1%), põllumajanduses, metsamajanduses ja 
kalapüügis (5,4%), keskmisest vähem aga töötlevas 
tööstuses (2,9%) (vt joonis 3.3).

Tööajakorraldust iseloomustab ka see, millal töö-
tajad tööd teevad, kusjuures oluline on vaadata 
mittetavapärasel ajal töötamist, mille alla kuulu-
vad näiteks töötamine õhtusel ajal, öisel ajal ning 
töötamine nädalavahetustel. Tööandjal on erineva 
tööajakorraldusega võimalik kujundada organisat-
siooni tegevust efektiivselt (nt võimaldab õhtusel ja 
öisel ajal töötamine rakendada tootmisvahendeid 
täisvõimsusel) ning töötajal on võimalik ühildada 
töö-, pere- ja eraelu.

Joonis 3.2. Ületunnitöö tegijate osatähtsus palgatöötajate hulgas ametiala järgi, 
2011–2012 (%)

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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Tabel 3.6 iseloomustab mittetavapärasel ajal tööta-
mise osakaalu palgatöötajate seas, siinjuures vaa-
datakse neljanädalase perioodi jooksul vähemalt 
korra väljaspool tavapärast tööaega töötamist. 
Tabelist nähtub, et 2012. aastal on 38,5% palgatöö-
tajatest töötanud õhtusel ajal, kusjuures enam on 
õhtusel ajal töötajaid meeste ja noorte seas, vas-
tavalt 39,7% ja 53,5%. Võrreldes 2008. aastaga on 
õhtusel ajal töötamine mõnevõrra kasvanud (2,9 
protsendipunkti võrra), viimasel kolmel aastal aga 
olulisi muutusi toimunud ei ole. Euroopa Liidus 
keskmiselt on õhtuti töötamine vähem levinud kui 
Eestis, vastavalt 34,4%. Kõige rohkem on õhtusel 
ajal töötamine levinud Hollandis (46,9%), kõige 
vähem Itaalias (18,9%). Soomes ja Rootsis on 
õhtuti töötanud vastavalt 43,9% ja 30,3% palgatöö-
tajatest ning Lätis 30,3%.

Ka öisel ajal töötamise trendides ei saa välja tuua 
suuri muutusi. Öisel ajal töötajate osakaal pal-

gatöötajate seas varieerub vaadeldaval perioodil 
11,7–13,7% vahel. Sarnaselt õhtusel ajal tööta-
misega on ka öisel ajal töötamine enam levinud 
noorte ja meeste seas. Euroopa Liidus keskmiselt 
on öisel ajal töötanud 14,6% palgatöötajatest, kus-
juures enam on öisel ajal töötamine levinud Slo-
vakkias (24,3%) ja kõige vähem Küprosel (10,7%). 
Soomes ja Rootsis näiteks on öisel ajal töötanud 
14,6% ja 13,4%, Lätis aga 13,8% palgatöötajatest.

Laupäeviti on töötanud ligi kolmandik ja püha-
päeviti veerand palgatöötajatest. Nädalavahetusel 
töötamine on eriti levinud noorte seas, kellest lau-
päeviti on töötanud ligi pooled ning pühapäeviti 
41%. Mittetavapärasel ajal töötamise suurem osa-
kaal noorte seas seostub nende sooviga ühendada 
õpingud ja tööelu. Euroopa Liidus keskmiselt on 
töötanud laupäeviti 40,7% ja pühapäeviti 24,3% 
palgatöötajatest, kusjuures enam on laupäeval töö-
tamine levinud Sloveenias (53,5%), kõige vähem 

Tabel 3.6. Mittetavapärasel ajal töötamise osatähtsus palgatöötajate hulgas, 
2008–2012 (%)

  2008 2009 2010 2011 2012

Õhtusel ajal töötamine  
(kl 18–24)

Kokku 35,6 36,0 39,2 38,8 38,5

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

Naised 34,1 33,4 37,6 38,0 37,3

15–24-aastased 44,9 45,5 49,2 51,6 53,5

25–49-aastased 34,8 35,1 38,3 38,1 37,5

50–74-aastased 33,6 34,8 38,1 36,1 35,9

Öisel ajal töötamine  
(pärast kl 24 öösel)

Kokku 11,7 13,7 13,4 13,5 12,5

Mehed 13,3 17,1 16,6 17,1 15,1

Naised 10,1 10,8 10,7 10,3 10,2

15–24-aastased 14,2 16,8 16,7 16,5 17,8

25–49-aastased 11,3 13,0 12,5 13,2 11,8

50–74-aastased 11,3 14,1 14,5 13,3 12,2

Laupäeviti töötamine

Kokku 34,2 33,9 35,4 34,5 33,8

Mehed 33,2 34,2 36,4 34,5 34,8

Naised 35,1 33,6 34,5 34,5 32,9

15–24-aastased 44,0 47,5 49,4 44,2 50,4

25–49-aastased 32,8 32,0 33,2 33,9 32,8

50–74-aastased 33,0 32,9 35,8 32,6 30,8

Pühapäeviti töötamine

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

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

Naised 25,0 25,8 26,1 25,8 25,7

15–24-aastased 31,6 33,9 39,0 36,3 41,4

25–49-aastased 21,3 22,8 23,6 23,9 23,4

50–74-aastased 23,1 26,2 26,5 23,7 23,1

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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aga Rootsis (30,5%) ja Belgias (29,7%). Pühapäeval 
töötajaid on palgatöötajate seas enim Slovakkias 
(34,1%), kõige vähem aga Itaalias (18,4%). Soomes 
on võrreldes Eestiga nädalavahetusel töötamine 

märksa vähem levinud, laupäeviti ja pühapäeviti 
on töötanud vastavalt 31,4% ja 25% palgatöötaja-
test.

3.1.4. Kaugtöö

Töö ruumilise korralduse üheks vormiks on töö-
tamine kaugtöö vormis. Kaugtööks loetakse siin-
kohal töötamist väljaspool tööandja tavapäraseid 
tööruume, näiteks kodus, kaugbüroos, olles töö-
andjaga ühenduses infotehnoloogia- ja telekom-
munikatsiooni vahendeid kasutades.

Tabelist 3.7 nähtub, et 2012. aastal kasutas kaugtöö 
võimalust 7,1% palgatöötajatest (ehk 40 600 palga-
töötajat), mis on võrreldes 2008. aastaga 2,7 prot-
sendipunkti võrra enam. Kaugtööd teevad keskmi-
sest enam mehed ja 24–49-aastased palgatöötajad.
Üle poole kaugtööd tegevatest palgatöötajatest 
(52,7%) teeb kaugtööd alla veerandi tööajast. 17,8% 
palgatöötajatest teeb kaugtööd veerandi tööajast, 
7,6% pool tööajast ning 11,5% üle poole tööajast. 
Selliseid töötajaid, kes teevad kaugtööd kogu oma 

tööaja ehk viibivad kogu aeg väljaspool tööandja 
tavapäraseid tööruume, on kaugtööd tegevate pal-
gatöötajate seas 10,4%.

Ametialadest on kaugtöö tegemine enam levinud 
juhtide (18%), tippspetsialistide (15,4%) ning teh-
nikute ja keskastmespetsialistide (10,1%) seas ehk 
kõrgematel ametikohtadel, kus on ka suurema 
tõenäosusega rohkem võimalusi kaugtöö tegemi-
seks. Tegevusalade lõikes on kaugtöö enam levinud 
kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas 
(19,3%) ning info ja side valdkonnas (19,2%).

Tabel 3.7. Kaugtöötamise osatähtsus palgatöötajate hulgas, 2008–2012 (%)

 2008 2009 2010 2011 2012

Kokku 4,4 5,8 6,8 6,1 7,1

Mehed 4,6 6,6 8,0 6,4 7,6

Naised 4,1 5,1 5,8 5,7 6,6

15–24-aastased 1,8 4,9 3,9 3,9 5,5

25–49-aastased 5,2 7,2 8,4 7,2 8,1

50–74-aastased 3,7 3,4 4,4 4,6 5,7

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

3.2. Töö tasustamine

Üks olulisemaid tingimusi, milles töötaja ja töö-
andja kokku lepivad, on töö tegemise eest makstav 
tasu. Töötajatele makstava töötasu suurust iseloo-
mustab joonisel 3.4 toodud keskmine kuu bruto-
töötasu. 2012. aasta keskmine brutotöötasu kuus 
oli 880 eurot15, mis on 4,9% võrra enam kui 2011. 

aastal. Majanduskriisi ajal vähenes keskmine bru-
totöötasu 784 euroni kuus, mis on 5% võrra mada-
lam kui 2008. aastal. 2011. ja 2012. aastal on kesk-
mine brutotöötasu kasvanud üsna kiiresti. Inflat-
siooni arvesse võttes on näha, et reaalpalk kasvas 
2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 1% võrra. 

15 2012. aasta keskmiseks on võetud aasta keskmise asemel nelja kvartali keskmine.
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Tabel 3.8. Keskmine brutotöötasu kuus 2011. ja 2012. aastal tegevusalade järgi

 2011 2012

 

Keskmine 
brutotöö-

tasu kuus, 
eurodes

Juurdekasvu-
tempo võrreldes 
eelmise perioo-

diga, %

Keskmine 
brutotöö-

tasu kuus, 
eurodes

Juurdekasvu-
tempo võrreldes 
eelmise perioo-

diga, %

Tegevusalade keskmine 839 5,9 880 4,9

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük

698 4,6 744 6,6

Mäetööstus 1 084 10,2 1 134 4,6

Töötlev tööstus 799 5,9 860 7,6

Elektrienergia, gaasi, auru ja 
konditsioneeritud õhuga varustamine

1 190 7,0 1 292 8,6

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 
saastekäitlus

833 3,3 900 8,0

Ehitus 847 6,2 923 9,0

Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont

798 10,7 830 4,0

Veondus ja laondus 836 1,3 836 0,0

Majutus ja toitlustus 519 2,8 554 6,6

Info ja side 1 396 7,5 1 432 2,6

Finants- ja kindlustustegevus 1 390 5,4 1 417 1,9

Kinnisvaraalane tegevus 603 11,4 649 7,6

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 1 039 5,3 1 107 6,6

Haldus- ja abitegevused 769 6,4 787 2,3

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 
sotsiaalkindlustus

988 3,5 1 037 5,0

Haridus 713 2,1 734 2,9

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 841 5,3 883 4,9

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 666 5,2 736 10,4

Muud teenindavad tegevused 467 -4,8 494 5,8

Allikas: Statistikaamet

Joonis 3.4. Keskmine brutotöötasu kuus aastatel 2008–2012 

Allikas: Statistikaamet
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Tabel 3.9. Töötasu alammäär 2008–2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Töötasu alammäär tunnis, eurodes 1,73 1,73 1,73 1,73 1,80 1,90

Töötasu alammäär kuus, eurodes 278,02 278,02 278,02 278,02 290,00 320,00

Töötasu kuu alammäära suhe keskmisesse 
brutotöötasusse kuus

33,7% 35,5% 35,1% 33,1% 33,0%  

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

Töötajate töötasu sõltub suuresti sellest, millisel 
tegevusalal töötatakse. Keskmise brutotöötasu 
erinevused tegevusalati on üsna suured. Kui 2012. 
aastal oli brutotöötasu kõrgeim info ja side (1432 
eurot) ning finants ja kindlustustegevuse (1417 
eurot) valdkonnas, siis madalaim oli keskmine 
brutotöötasu muudes teenindavates tegevustes 
(494 eurot) ning majutuse ja toitlustuse valdkon-
nas (554 eurot). Seega saavad töötajad info ja side 
valdkonnas keskmiselt ligi kolm korda kõrgemat 
töötasu kui muudes teenindavates tegevustes hõi-
vatud töötajad.

Kui 2012. aastal kasvas keskmine brutotöötasu 
2011. aastaga võrreldes keskmiselt 4,9%, siis tege-
vusalade lõikes on ka siin märgata olulisi erinevusi. 
Keskmine brutotöötasu kasvas kiiremini kunsti, 
meelelahutuse ja vaba aja valdkonnas (10,4%) ning 
ehituses (9%). Väiksem oli töötasu kasv finants- ja 
kindlustustegevuse valdkonnas (1,9%) ning hal-
dus- ja abitegevustes (2,9%). Veonduse ja laonduse 
valdkonnas jäi keskmine brutotöötasu eelneva 
aasta tasemele.

Tabel 3.9 iseloomustab töötasu alammäära muu-
tusi viimasel kuuel aastal. Töötasu alammäär püsis 
perioodil 2008–2011 muutumatuna, suuresti tin-
gituna majanduskriisist. Aastal 2012 tõusis töötasu 
alammäär 4,3% võrra 290 euroni kuus ning 2012. 

aasta lõpus leppisid Tööandjate Keskliit ja Ameti-
ühingute Keskliit kokku töötasu alammäära tõusus 
1,90 euroni tunnis ja 320 euroni kuus, ehk töötasu 
alammäär kasvas 2013. aastal võrreldes eelneva 
aastaga 10,4%.

Euroopa Liidu liikmesriikides on töötasu alam-
määra erinevused väga suured, samas ei ole kõiki-
des riikides kõigile ühist töötasu alammäära keh-
testatud (nt Soomes). Kui kõige kõrgem on töötasu 
alammäär 2013. aastal Luksemburgis (1874,19 
eurot), siis kõige madalam on see Rumeenias 
(157,26 eurot) – ligi 12 korda väiksem. Eestis on 
töötasu alammäär sarnasel tasemel Slovakkia ja 
Tšehhiga, kus 2013. aastal on töötasu alammäär 
vastavalt 337,70 ja 312,01 eurot. Lätis ja Leedus 
on see aga märksa madalam kui Eestis, vastavalt 
287,07 ja 289,62 eurot kuus. 

Kokkuvõttes võib öelda, et erinevate töö vormide 
kasutamine on Eestis vähem levinud kui Euroopa 
Liidus keskmiselt. Kui majanduskriisi perioodil 
kasvas tähtajalise töö tegemine ja osaajaga töö-
tamine, siis 2012. aastal on selles märgata väikest 
langustrendi. Samal ajal on mõnevõrra kasvanud 
kaugtöö tegemine. Tööturu olukorra jätkuv para-
nemine avaldus keskmises brutotöötasu kasvus, 
samuti tõusis töötasu alammäär. 



4. Registreeritud töötus ja 
tööturupoliitika

Häli Tarum

Tööturupoliitika elluviijaks Eestis on Töötukassa, 
kelle üheks peamiseks ülesandeks on töötud või-
malikult kiiresti hõivesse tagasi tuua. Selle ees-
märgi täitmiseks aitab Töötukassa tööotsijaid ja 
tööandjaid nii töö kui ka töötaja leidmisega. Taga-
maks inimestele töötuse perioodil asendussissetu-
lekut, maksab Töötukassa töötutele töötutoetust ja 
töötuskindlustushüvitist. Suurendamaks töötute 
tööturule naasmise potentsiaali, pakub Töötukassa 
töötutele mitmesuguseid tööturuteenuseid, seal-
hulgas täiendus- või ümberõpet, omandatud eriala 

praktiseerimise võimalust, karjäärinõustamist või 
mõnda muud teenust, mis aitab töötajal kiiresti 
tööturule naasta.

Järgnevas osas antakse ülevaade Eesti Töötukas-
sas arvel olevatest töötutest, registreeritud töötute 
kuulumisest riskirühmadesse ning pakutavatest 
vakantsidest ja tööle rakendumisest. Samuti kajas-
tatakse selles peatükis Töötukassa pakutavaid tee-
nuseid, makstavaid toetusi ja hüvitisi ning tööpo-
liitikale tehtavaid kulutusi.

4.1. Registreeritud töötus

Registreeritud töötu on inimene, kes ei tööta ning 
on registreerinud end töötuna Eesti Töötukassas. 
Majanduskriisi tagajärjel sagenes Töötukassas töö-
tuna registreerimine, saavutades kõrgeima taseme 
2010. aasta märtsikuus, mil kuu jooksul oli töötuna 
arvel 101  590 inimest. Alates 2010. aasta aprillist 
hakkas registreeritud töötute arv vähenema ning 
uusi töötuid lisandus samuti üha vähem. Kui 2010. 
aastal lisandus kuus keskmiselt 7860 uut töötut, siis 

aastaks 2011 oli uute töötute lisandumine aeglus-
tunud ning kuus keskmiselt registreeriti 6581 uut 
töötut (16,3% vähem kui eelneval aastal). 2012. 
aastal vähenes registreeritud töötute ja uute töötute 
arv veelgi ning kuus lisandus keskmiselt 6021 uut 
töötut (8,5% vähem kui eelneval aastal). 2012. aasta 
lõpu seisuga oli Töötukassas arvel 39  670 töötut, 
mis on 16,3% vähem kui 2011. aasta lõpus (47 405).

Joonis 4.1. Registreeritud töötute, sh uute töötute dünaamika 2011–2012 (kuu 
jooksul)

Allikas: Eesti Töötukassa
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Kui 2011. aasta keskmiseks registreeritud töötuse 
määraks oli 8,4%, siis 2012. aastal registreeritud 
töötuse määr vähenes 1,8 protsendipunkti ning 
aasta keskmiseks registreeritud töötuse määraks 
kujunes 6,6%. Samal ajal oli üldise töötuse määra16 

langus mõnevõrra suurem (2011. aastal üldine 
töötuse määr 12,5% ning 2012. aastal 10,2%). Joo-
niselt 4.2 nähtub, et jätkuvalt oli registreeritud töö-
tuse määr 2012. aastal madalam kui üldine töötuse 
määr. Kui majanduskriisi ajal pöördusid töö kaota-
nud inimesed üha tihedamini Töötukassa poole17, 
siis kriisi leevenedes vähenes töötuks registree-
rumine. Töötukassasse pöördumata jätmise pea-
misteks põhjusteks 2012. aastal olid Eesti tööjõu-
uuringu andmetel ise hakkama saamine (32%), 
Töötukassas sobiva töö puudumine (29%) ning 
töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamise 
õiguse puudumine (27%).

Maakondade lõikes paistavad kõrge registreeritud 
töötuse poolest silma Valgamaa ja Ida-Virumaa, 
kus ainukesena maakondadest on registreeritud 
töötuse määr 2012. aasta lõpu seisuga üle 10%, vas-
tavalt 11,4% Valgamaal ning 11,0% Ida-Virumaal 

(Eesti keskmine 6,1%). Registreeritud töötuse 
määr oli 2012. aasta lõpu seisuga kõrgem kui Eesti 
keskmine ka Põlvamaal (8,3%), Võrumaal (8,2%), 
Hiiumaal (6,7%), Pärnumaal (6,4%) ja Rapla-
maal (6,3%). Kõige madalam registreeritud töö-
tuse määr oli aga Tartumaal (4,1%), Viljandimaal 
(4,4%) ja Jõgevamaal (4,5%). Võrreldes 2011. aasta 
lõpu seisuga on registreeritud töötute arv kõigis 
maakondades vähenenud, kõige enam aga Lääne-
Virumaal (20,5%), Hiiumaal (20%) ja Rapla maal 
(18,4%). 

Majanduskriisi tagajärjel kasvas meeste osakaal 
registreeritud töötute seas; 2009. aastal ja 2010. 
aasta esimesel poolel oli registreeritud töötute hul-
gas enam mehi kui naisi. Alates 2010. aasta teisest 
kvartalist hakkas registreeritud töötute meeste arv 
vähenema kiiremini kui naiste puhul ning 2012. 
aasta lõpuks moodustasid 54,9% kõigist registreeri-
tud töötutest naised ja 45,1% mehed. Töötuks regist-
reeritud naiste arv oli 2012. aasta lõpuks võrreldes 
eelmise aasta lõpuga vähenenud 16,7% ning töötuks 
registreeritud meeste arv 15,9%. Töötuna oli 2012. 
aasta lõpuks arvel 21 779 naist ja 17 891 meest.

16 Üldine töötuse määr – töötute osakaal tööjõus, 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-uuringutes). Registreeritud töötuse 
määr – registreeritud töötute osakaal tööjõus vanuses 16 aastat kuni pensioniiga, kusjuures registreeritud töötu on ilma tööta isik, kes 
on end Eesti Töötukassas töötuna registreerinud.

17 Eesti tööjõu-uuringu andmetel pöördus 2009. aastal 58,5% ja 2010. aastal 59,5% kõigist töötutest töö leidmiseks Töötukassasse, kuid 
2011. aastal oli see näitaja 53% ning 2012. aastal juba 50,3%. 

Joonis 4.2. Registreeritud töötuse määra ja üldise töötuse määra dünaamika, 2009–
2012 (kvartaalselt, %)

Allikas: Eesti Töötukassa; Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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2012. aasta lõpu seisuga oli registreeritud noori 
töötuid (16–24 eluaastat) 5014 ning vanemaealisi 
(55 eluaastat kuni pensioniiga) registreeritud töö-
tuid 6309. Võrreldes 2011. aastaga vähenes 2012. 
aastal noorte osakaal registreeritud töötute seas 
mõnevõrra. Kui 2011. aasta lõpu seisuga moo-
dustasid noored kõigist töötutest 13,7%, siis 2012. 
aasta lõpu seisuga oli neid kõigist registreeritud 
töötutest 12,6%. Vanemaealiste osakaal kõigi töö-

tute hulgas jäi 2012. aastal võrreldes eelmise aasta 
lõpu seisuga üpris sarnasele tasemele (2011. aasta 
lõpus osakaal kõigi registreeritud töötute seas 
15,7% ja 2012. aasta lõpus 15,9%). 

Aastal 2012 suurenes kolmanda haridustasemega 
registreeritud töötute osakaal kõigi registreeritud 
töötute seas, samal ajal kui esimese ja teise taseme 
haridusega töötute osakaal mõnevõrra vähenes18. 

18 I tase – algharidus, kutseharidus põhihariduseta, põhiharidus; II tase – põhiharidus kutseharidusega, kutsekeskharidus põhikooli baasil, 
üldkeskharidus, kutsekeskharidus keskkooli baasil; III tase – keskeriharidus, rakenduslik kõrgharidus, akadeemiline kõrgharidus.  

Joonis 4.3. Registreeritud töötuse määr maakondade lõikes, 2012. aasta lõpu 
seisuga (%)

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 4.4. Registreeritud töötud soo lõikes, 2009–2012 (kvartali lõpu seisuga)
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2012. aasta lõpuks moodustasid kolmanda hari-
dustasemega töötud kõigist registreeritud töötu-
test 29,2% (2011. aasta lõpus 27,2%). Kõige enam 
ehk 53,3% oli 2012. aasta lõpuks registreeritud 

töötute seas teise taseme haridusega inimesi (2011. 
aasta lõpus 54,8%) ning kõige vähem ehk 17,4% 
neid, kellel oli esimese taseme haridus (2011. aasta 
lõpus 17,9%).

Joonis 4.5. Registreeritud töötud vanuserühmade lõikes, 2009–2012 (kvartali lõpu 
seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 4.6. Registreeritud töötute jagunemine haridustaseme järgi, 2009–2012 
(kvartali lõpu seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa
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4.2. Riskirühmad

Osale inimestele võib töötuks jäämisel uue töö 
leidmine olla raskem. Seepärast käsitletakse rühmi, 
kellel võib tekkida raskusi uue töö leidmisel, riski-
rühmadena. Riskiallikaks võib olla madal kvalifi-
katsioon, töökogemuse puudus, vanus, eesti keele 
ebapiisav oskus, tervislik seisund vms. Riskirüh-
mad, kellega Töötukassa tulenevalt tööturutee-
nuste ja -toetuste seadusest on kohustatud aktiiv-
semalt tegelema, on järgmised:
•	 pikaajalised	töötud23;
•	 16–24-aastased	noored	töötud;
•	 55-aastased	kuni	vanaduspensioniealised	töö-

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

Kui ühte või mitmesse riskirühma kuuluvate ini-
meste osakaal kõigi registreeritud töötute seas 
tõusis 2011. aasta teise kvartali lõpuks 79,8%-ni, 
on see alates 2011. aasta kolmandast kvartalist lan-
gema hakanud. 2012. aasta lõpuks moodustasid 
riskirühma kuuluvad töötud kõigi registreeritud 
töötute hulgas 72,3% ehk 28  684 inimest kuulu-
sid ühte või mitmesse riskirühma. Seega vähenes 

ühte või mitmesse riskirühma kuuluvate inimeste 
arv 2012. aasta lõpuks võrreldes eelneva aasta lõpu 
seisuga 20,8% (2011. aasta lõpus kuulus ühte või 
mitmesse riskirühma 36 204 inimest).

Kõigist riskirühmadesse kuuluvatest töötutest 
moodustavad kõige suurema osa pikaajalised töö-
tud, keda oli 2012. aasta lõpus seisuga 44,7% kõi-
gist registreeritud töötutest. Samas on pikaajaliste 
töötute osakaal kõigi registreeritud töötute seas 
võrreldes eelmise aasta lõpu seisuga vähenenud 7,6 
protsendipunkti (2011. aasta lõpus moodustasid 
pikaajalised töötud kõigist registreeritud töötutest 
52,3%). Eesti keele oskuseta töötud moodustasid 
2012. aasta lõpu seisuga 35,2% kõigist registreeri-
tud töötutest (2011. aasta lõpus 36,8%), 55-aasta-
sed ja vanemad 15,7% (2011. aasta lõpus 15,5%), 
16–24-aastased 12,6% (2011. aasta lõpus 13,7%), 
puudega inimesed 4,9% (2011. aasta lõpus 3,4%), 
vanglast vabanenud 1,7% (2011. aasta lõpus 1,5%) 
ning hooldajad 0,3% (2011. aasta lõpus 0,4%). 

Riskirühmadesse kuuluvate töötute dünaamika on 
käinud käsikäes registreeritud töötuse muutustega, 
mis tähendab, et viimastel aastatel on registree-
ritud töötute kuulumine riskirühmadesse vähe-

19 Pikaajaline töötu – isik, kes ei ole eelneva 12 kuu jooksul olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega. 16–24-aastane noor on 
pikaajaline töötu, kui ta ei ole eelnenud kuue kuu jooksul olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega. (TTTS § 10 lg 5 p 7)

20 Üks töötu võib kuuluda mitmesse riskirühma.

Joonis 4.7. Riskirühmadesse kuulumiste osakaal registreeritud töötutest20, 2009–
2012 (aasta lõpu seisuga, %)

Allikas: Eesti Töötukassa
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nenud. Kõige suurema muutuse tegi 2012. aastal 
läbi töötuks registreeritud hooldajate üldarv, mis 
2011. aasta lõpu seisuga võrreldes vähenes 33,7% 
(2011. aasta lõpus 166 hooldajat, 2012. aasta lõpus 
110 hooldajat). Võrreldes eelmise aastaga vähenes 
pikaajaliste töötute arv 28,5% ehk 24 814 pikaaja-

liselt töötult 17  741 pikaajalisele töötule. Noorte 
töötute arv vähenes 25,6% ja vanemaealiste töö-
tute arv 15,1%. Ainukesena riskirühmadest kasvas 
aasta jooksul puudega registreeritud töötute arv, 
keda 2012. aasta lõpuks oli 20,9% rohkem kui 2011. 
aasta lõpus.

4.3. Töövahendus ja tööle rakendumine

Töötukassa üheks olulisemaks funktsiooniks on 
töövahendus ehk töötute tööle rakendamine, mille 
käigus vahendatakse tööandjatele sobivaid tööta-
jaid ning töötutele omakorda vabu töökohti. Aastal 
2012 oli Töötukassal vahendada 50  377 vaba töö-
kohta, mida on 0,9% vähem kui 2011. aastal, mil 
Töötukassa vahendada oli 50 818 töökohta. Seega jäi 
vahendatavate vabade töökohtade arv eelmise aasta 
tasemele, andes mõista, et tööturg on majanduskrii-
sist taastumas ning vajab endiselt juurde uusi abi-
käsi. Kõige enam pakkusid tööandjad 2012. aastal 
Töötukassa kaudu tööd teenindus- ja müügitöötaja-
tele ning oskus- ja käsitöölistele. Samas 2012. aasta 
jooksul lisandunud uute vakantside arv võrreldes 
2011. aastaga mõnevõrra vähenes. Kui 2011. aas-
tal lisandus Töötukassasse 49 068 uut vakantsi, siis 
2012. aastal vähenes see arv 5,9% ehk Töötukassasse 
lisandus 2012. aasta jooksul 46 187 uut vakantsi.

Üheks aktiivse tööpoliitika tulemusnäitajaks võib 
pidada tööle rakendunud töötute arvu, mis võr-
reldes 2011. aastaga küll tulenevalt registreeritud 
töötute üldarvu vähenemisest mõnevõrra vähenes, 
samal ajal kui tööle rakendumise määr võrreldes 
2011. aastaga mõnevõrra suurenes. See tähendab, 
et 2012. aastal rakendus Töötukassa kaudu tööle 
46 705 töötut (5,2% vähem kui 2011. aastal), kuid 
kõigist aasta jooksul arvel olnud töötutest raken-
dus tööle 45,5% töötuid ehk tööle rakendumise 
määr võrreldes 2011. aastaga kasvas 5,2 protsen-
dipunkti (2011. aastal oli tööle rakendumise määr 
40,3%). Tasub meeles pidada, et aasta jooksul tööle 
saanute arv on tõenäoliselt alahinnatud, kuna 
põhineb inimeste enda ütlustel, et nad läksid tööle.

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

Joonis 4.8. Registreeritud töötute kuulumine riskirühmadesse21, 2009–2012 (kvartali 
lõpu seisuga)

Allikas: Eesti Töötukassa
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4.4. Tööturuteenused

Kõikide töötute tööle rakendamiseks ei piisa üks-
nes töövahendusest. Paljud töötud vajavad töö 
leidmiseks täiendus- või ümberõpet, omandatud 
eriala praktiseerimise võimalust, karjäärinõus-
tamist või mõnda muud teenust. Teenuseid, mis 
aitavad kaasa töötute tööle rakendamisele, nimeta-
takse aktiivseteks tööturumeetmeteks. See tähen-
dab, et töötu peab töö leidmise väljavaadete paran-
damiseks ise mingis tegevuses aktiivselt kaasa 

lööma. Tööturuteenuseid osutab Eesti Töötukassa 
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning Euroopa 
Sotsiaalfondi programmi “Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007–2013“ raames. 
Üleüldiselt on tööturuteenustesse sisenemised aas-
tate jooksul kasvanud: 2012. aasta jooksul kokku 
86 050 sisenemist erinevatesse tööturuteenustesse, 
mis on 26,8% rohkem kui 2011. aasta jooksul ning 
60,4% enam kui 2010. aastal. 

Joonis 4.10. Tööturuteenustesse sisenemiste arv valitud teenuste lõikes, 2009–2012

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 4.9. Vakantside, tööle rakendunute ja arvel olnud töötute dünaamika, 2008–
2012

Allikas: Eesti Töötukassa

21 221

38 406
50 818 50 377

36 949 49 068
46 187

14 460
14 341

12 064

46 705

102 653

17 078

28 286

58 550 49 27455 863

136 112

155 927

122 117

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012

Vabad töökohad Lisandunud vakantsid
Tööle rakendunud Arvel olnud töötud



Registreeritud töötus ja tööturupoliitika 35

Joonis 4.10 annab ülevaate tööturuteenustesse sise-
nemistest valitud teenuste lõikes. Jooniselt nähtub, 
et kõige enam kasutatavaks teenuseks tõusis 2012. 
aastal tööturukoolitus, millesse sisenejaid oli 2012. 
aastal 57,6% rohkem kui 2011. aastal ning ligi 3,8 
korda enam kui 2010. aastal. Võrreldes 2010. aas-
taga on tööturuteenustesse sisenemised oluliselt 

muutunud. Kui 2010. aasta majanduskriisi oludes 
kasutati kriisimeetmena töötute palgatoetusega 
töölerakendamist, siis 2012. aastaks on sisenemi-
sed sellele teenusele oluliselt vähenenud (võrreldes 
2010. aastaga 65,8% ) ning prioriteetseks teenuseks 
on tõusnud hoopiski tööturukoolitus. 

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

Peale aktiivsete tööturuteenuste osutamise maksab 
Töötukassa töötutele töötutoetust ja töötuskindlus-
tushüvitist ning kindlustushüvitist koondamise kor-
ral ja tööandja maksejõuetuse hüvitist. Töötutoetu-
sele on õigus töötul, kes töötuna arvelevõtmisele eel-
neva 12 kuu jooksul on olnud vähemalt 180 päeva 
hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega 
(nt õppimine, ajateenistus) ja kelle kuu sissetulek on 
väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast22.

2012. aasta jooksul sai töötutoetust 26  992 töötut, 
mis on 11,4% vähem kui 2011. aastal, mil töötu-
toetust sai 30 449 töötut. Töötutoetuse saajate arv 
hakkas langema 2010. aastal, mil kuus keskmiselt 
sai töötutoetust 15 659 isikut. 2011. aastal sai kuus 
keskmiselt töötutoetust juba 10  334 töötut ning 
2012. aastal keskmiselt 9  141 töötut kuus. Samuti 
on 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga 8,5% 
vähenenud uute töötutoetuse saajate arv, mis 2012. 
aastal oli 19  647 (2011. aastal 21  480). Kui 2010. 
aastal lisandus kuus keskmiselt 2418 uut töötutoe-
tuse saajat, siis 2011. aastal oli neid kuus keskmi-
selt juba 25,1% vähem (keskmiselt 1810 kuus) ning 
2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 9,5% vähem 
(keskmiselt 1637 kuus). Uued töötutoetuse saajad 
moodustasid uutest registreeritud töötutest 2012. 
aastal keskmiselt 27,2% (2011. aastal samuti 27,2%).

Kui kriisiajal kasvas hüppeliselt töötuskindlustus-
hüvitise saajate arv, ületades alates 2009. aastast ka 
töötutoetuse saajate arvu, siis 2012. aastal oli töötu-

toetuse saajaid jällegi mõnevõrra rohkem kui töö-
tuskindlustushüvitise saajaid. Töötuskindlustushü-
vitisele on õigus töötul, kellel on töötuskindlustus-
staaži vähemalt 12 kuud töötuna arvele võtmisele 
eelnenud kolme aasta jooksul ja kelle viimane töö-
suhe ei lõppenud omal algatusel või poolte kokku-
leppel23. Aastal 2012 sai töötuskindlustushüvitist 
26  190 töötut ehk 18,4% vähem kui 2011. aastal. 
Samas jäi uute töötuskindlustushüvitise saajate 
arv võrreldes 2011. aastaga üpriski sarnasele tase-
mele: 2012. aastal lisandus 19 712 uut töötuskind-
lustushüvitise saajat, mis on 0,6% vähem kui 2011. 
aastal, mil uusi töötuskindlustushüvitise saajaid 
oli 19  830. Uued töötuskindlustushüvitise saajad 
moodustasid 2012. aastal uutest registreeritud töö-
tutest keskmiselt 27,2% (2011. aastal 25,1%). Kuus 
keskmiselt väljamakstud töötuskindlustushüvitis 
oli 2012. aastal 283 eurot (2011. aastal 257 eurot).

Alates 1. juulist 2009 makstavat kindlustushüvitist 
koondamise korral24 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 Töötukassa töötajatele saamata jäänud töö- 
ja puhkusetasud ning muud töölepingu seaduses 
ette nähtud saamata jäänud hüvitised töölepingu 
ülesütlemisel. Kui 2012. aastal kokku oli makse-
jõuetuse hüvitise saajaid 19,7% vähem kui 2011. 
aastal (2012. aastal 2087 saajat, 2011. aastal 2600 
saajat), siis koondamise korral kindlustushüvitise 

22 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (RT I, 21.12.2011, 23).
23 Töötuskindlustuse seadus (RT I, 23.12.2011, 10).
24 Enne 1. juulit 2009 maksti töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitist.
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saajate arv suurenes 2012. aastal võrreldes eel-
neva aastaga 5,5%. Nimelt oli 2012. aastal kokku 
6371 koondamise korral kindlustushüvitise saajat, 

samal ajal kui 2011. aastal oli koondamise korral 
kindlustushüvitise saajaid 6040.

4.6. Kulutused tööpoliitikale

Passiivset ja aktiivset tööturupoliitikat rahastatakse 
kolmest allikast: riigieelarvest, töötuskindlustusva-
henditest ning Euroopa Sotsiaalfondi välisvahen-

ditest. 2012. aastal moodustasid töötuskindlus-
tusvahendid 68,9% kõigist rahastamise allikatest, 
17,1% tööpoliitika rahastusest tuli riigieelarvest 

Joonis 4.11. Töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse saajad, sh uued saajad, 
2008–2012

Allikas: Eesti Töötukassa

Joonis 4.12. Maksejõuetushüvitise ja kindlustushüvitise saajad koondamise korral, 
2009–2012 (kvartali jooksul)

Allikas: Eesti Töötukassa
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ning ülejäänud 14,0% Euroopa Sotsiaalfondi välis-
vahenditest.

Jooniselt 4.13 nähtub, et kulutused tööpoliitikale 
kasvasid 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga ühte-
kokku 6,4%. Kui 2011. aastal kulutati tööpoliiti-
kale kokku 126,03 miljonit eurot, siis 2012. aastal 
134,08 miljonit eurot. Samas ei olnud 2012. aasta 
tööpoliitika kulude suurusjärk võrreldav majan-
duskriisiaegsega, olles 32,5% väiksem 2010. aasta 
kuludest ning 35% väiksem 2009. aasta kuludest. 
Tööpoliitika kogukulude kasvu valguses jäi aga 
kulutuste osakaal SKP-s samale tasemele, mis 2011. 
aastal. Nii 2011. kui ka 2012. aastal moodustasid 
tööpoliitika kulutused ühtekokku SKP-s 0,79%.

Passiivse tööpoliitika alla kuuluvad nii kulud töö-
tutoetusele ja erijuhtudel makstavale sotsiaalmak-
sule kui ka töötuskindlustusvahenditest makstavad 
hüvitised (töötuskindlustushüvitis, maksejõue-
tushüvitis, kindlustushüvitis koondamise korral). 
Majanduskriisiga kaasnenud kiire töötute arvu 
kasv aastatel 2009–2010 tõstis passiivse tööpolii-
tika kulude mahtu hüppeliselt, kuid alates 2011. 
aastast on kulutused passiivsele tööpoliitikale 
hakanud taas vähenema. Aastal 2012 moodusta-
sid kulutused passiivsele tööpoliitikale 57% kõigist 
tööpoliitika kuludest (2011. aastal 63,5%). Sealjuu-
res olid 2012. aasta kulud passiivsele tööpoliitikale 

4,5% võrra väiksemad kui 2011. aastal. Kui 2011. 
aastal kulutati passiivsele tööpoliitikale kokku 
80,05 miljonit eurot, siis 2012. aastal olid kulutu-
sed passiivsele tööpoliitikale 76,47 miljonit eurot. 

Aktiivse tööpoliitika alla kuuluvad kulutused 
mitmesugustele tööturuteenustele, Töötukassa 
tegevuskulud ja muud meetmed (nt avatud taot-
lusvoorud). 2012. aastal moodustasid kulutused 
aktiivsele tööpoliitikale 43% kõigist tööpoliitika 
kuludest (2011. aastal 36,5%). 2012. aasta tööpolii-
tika kogukulude kasv tuleneski suures osas aktiivse 
tööpoliitika kulude kasvust. Kui 2011. aastal olid 
aktiivse tööpoliitika kulud 45,98 miljonit eurot, 
siis 2012. aastal kasvasid need 25,3% ehk 57,61 
miljoni euroni. Aktiivse tööpoliitika kulude kasv 
tulenes vajadusest pakkuda töötutele enam aktiiv-
seid tööturumeetmeid.

Peatüki kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et kuigi regist-
reeritud töötus kahanes 2012. aastal võrreldes eel-
neva aastaga, ületab registreeritud töötute arv krii-
sieelset registreeritud töötuse taset oluliselt. See-
tõttu on jätkuvalt tähtis aidata tööotsijatel leida töö 
ning tööandjatel vajalik töötaja. Suurendamaks 
töötute tööturule naasmise potentsiaali, saab Töö-
tukassa aidata kaasa töötute kvalifikatsiooni tõst-
misele või pakkuda muid teenuseid, mis võimalda-
vad töötutel kiiresti tööturule naasta.

Joonis 4.13. Kulutused tööturupoliitikale ja osakaal SKP-st, 2008–2012

Allikas: Sotsiaalministeerium
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5. Töökeskkond
Ester Rünkla

Käesolevas töökeskkonna ülevaates ei keskenduta 
traditsioonilistele töökeskkonda iseloomustavatele 
indikaatoritele, milleks on tööõnnetuste ja kutse-
haigestumiste esinemissagedus, vaid vaadeldakse 
töökeskkonda kui osa tööelust. Mida parem, kva-
liteetsem on tööelu, seda parem on töökeskkond, 
seda väiksem on võimalus tööõnnetuste toimumi-
seks ja tööst põhjustatud haigestumiseks.

Peatükis võrreldakse töökeskkonda Eestis töökesk-
konnaga EL-i 27 liikmesriigis keskmiselt. Võrdlu-
seks kasutatakse Euroopa Elu ja Töötingimuste 
Parandamise Fondi poolt iga viie aasta järel kor-

raldatava Euroopa Töötingimuste Uuringu (edas-
pidi „uuring“) andmeid. Kuna Eestis on nimeta-
tud uuring läbi viidud kolmel korral, annab see 
võimaluse hinnata, kas ja kuidas on muutunud 
töökeskkonnaga seotud erinevad tööelu aspektid 
kümne aasta (2000–2010) jooksul. Uuring annab 
tööelu kvaliteedile hinnangu nelja indeksi põh-
jal: töö tasustamine, karjäärivõimalused, töökoha 
omakvaliteet ja tööaeg. 

Kuna käesoleva peatüki teema on töökeskkond, 
siis järgnevalt piirdutakse vaid „töökoha omakva-
liteeti“ puudutavate hinnangute analüüsiga. 

5.1. Töökoha omakvaliteet

Uuringu andmete põhjal on töökoht kvaliteetne 
siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
•	 töötaja	 tööoskused	 vastavad	 tema	 tööülesan-

netele;
•	 töökohal	valitseb	hea	sotsiaalne	keskkond;
•	 töökohal	valitseb	hea	füüsiline	keskkond;
•	 töö	intensiivsus	vastab	töötaja	võimetele.

Edaspidi keskendutakse nimetatud neljale töökoha 
omakvaliteeti iseloomustavale tingimusele ning 
võrreldakse uuringu käigus Eestis kogutud hin-
nanguid EL27 hinnangutega, jälgides võimalusel 
trendi kümne aasta lõikes.

5.2.1. Töötaja tööoskused

Töökoha omakvaliteedi hindamise esimeseks olu-
liseks näitajaks on töötaja tööoskused ning soovid 
ja võimalused ennast pidevalt täiendada-koolitada 
eesmärgiga rohkem panustada, teha paremat tööd. 
Töötaja oskused (vt joonis 5.1) peavad olema koos-
kõlas tema tööle esitatavate nõudmistega.

2010. aasta uuringu andmetel vastavad vanema-
ealiste (üle 50-aastaste) töötajate tööoskused töö-
ülesannetele paremini kui noorematel (alla 30-aas-
tastel) töötajatel, nii Eestis kui ka EL27-s (Eestis 
vastavalt 55% ja 48%; EL27-s vastavalt 58% ja 
50%). Soo järgi suuri erinevusi ei esine, kuid Ees-
tis vastavad töötaja tööoskused tööülesannetele 
mõnevõrra rohkem meestel (vastavalt 55% meestel 

ja 51% naistel), EL27s mõnevõrra rohkem naistel 
(vastavalt 55% meestel ja 56% naistel). 

Täiendava koolituse järele tunnevad töötajad roh-
kem vajadust Eestis kui EL27-s (vastavalt 22% ja 
13%). Suur osa töötajatest (kolmandik EL27-s ja 
veerand Eestis) tunneb, et tööl ei osata nende oskusi 
ära kasutada. Mitmed töökohad nõuavad töötajalt 
erilisi tööoskusi (vt joonis 5.2), mille puudumine 
võib töö eripära arvestades põhjustada töötajale 
pikemas perspektiivis mitmeid psühhosotsiaal-
seid terviseprobleeme, näiteks tööpingest tulene-
vat kurvameelsust, närvilisust, stressi, füüsilist või 
vaimset kurnatust. 
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Uuringus pööratakse infotehnoloogia arenguga 
seoses erilist tähelepanu töötaja arvutikasutuse 
oskusele. Kümne aasta trendi jälgides selgub, et 
Eesti on 2000. aasta mahajäämusest üle saanud 
ning EL27 tasemele väga lähedale jõudnud, vasta-
valt 51% ja 52% vastanutest teeb 2010. aastal tööd, 
mis nõuab arvuti kasutamise oskust. Arvuti kasu-
tamisel esinevad suured erinevused nii soo kui ka 
vanuserühmade järgi. Eestis on võrreldes EL27-
ga rohkem naisi (vastavalt 39% ja 27%) ja vähem 
mehi (vastavalt 24% ja 26%), kes töötavad arvuti 
kasutamise oskust nõudval töökohal. Kõikide 
vanuserühmade esindajad kasutavad arvutit Eestis 

võrreldes EL27-ga rohkem, suurem on erinevus 
alla 30-aastaste seas (vastavalt 38% ja 28%), üle 
50-aastaste seas kasutab Eestis töötamisel arvutit 
25% töötajatest.

Peale arvuti kasutamise oskuse nõuab töö ja töö-
kohtade areng sageli uute asjade õppimist ning ise-
seisvust tööga seotud probleemide lahendamisel. 
Eestis võrreldes EL27ga nõuab töökoht töötajalt 
rohkemat uute asjade õppimist (2010. aastal vasta-
valt 80% ja 68%) ning tööl tekkivate probleemide 
iseseisvat lahendamist (2010. aastal vastavalt 90% 
ja 82%). Mõnevõrra enam on uute asjade õppimi-

Joonis 5.1. Tööoskuste vastavus tööülesannetele (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2005, 2010

Joonis 5.2. Töö eripärast tulenevad nõuded töötajale (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2000, 2005, 2010
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Joonis 5.3. Töötajate koolitusvõimalused viimase 12 kuu jooksul (osakaal 
vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2005, 2010
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sega Eestis tegelenud naised, EL27-s aga mehed, 
vanuserühmadest nii Eestis kui ka EL27-s noored 
ja keskealised. 

Uute asjade õppimise vajadus tähendab koolitust, 
milleks on mitmesugused võimalused: tasuta ja 
tasulised koolitused, need omakorda kas tööandja 
tasutud või töötaja enda tasutud koolitused. Eri-
nevatele koolitusvõimalustele töötajate antud hin-
nangute ülevaatest (vt joonis 5.3) selgub, et Eestis 
on võrreldes 2005. aastaga suurenenud kõikide eri 
koolitusvõimaluste kasutamine. Võrdluses EL27-
ga märkimisväärseid erinevusi ei esine, vaid töö 
käigus koolitamine on EL27-s vähenenud 6 prot-
sendipunkti võrra.

Koolituse eest on Eestis naised ise tasunud rohkem 
kui mehed (vastavalt 9,1% ja 6,7%), EL27-s aga 
mehed rohkem kui naised (vastavalt 8,9% ja 8,5%). 
Vanuseliselt on nii Eestis kui ka EL27-s valmis ise 
koolituse eest tasuma enim keskealised (30–49-a) 
töötajad.

Tööoskuste teema kokkuvõtteks võib öelda, et võr-
reldes EL27-ga tunnevad töötajad Eestis suuremat 
vajadust koolituse järele, mille üheks põhjuseks on 
suurem erioskuste nõue töökohtadel. Ka tööand-
jad pakuvad Eestis rohkem kui EL27-s võimalusi 
saada koolitust tööandja kulul.

5.1.2. Töökoha sotsiaalne keskkond

Töökoha omakvaliteedi hindamise teiseks oluliseks 
näitajaks on töökohal valitsev sotsiaalne keskkond. 
Uuring hindab sotsiaalset keskkonda kahe indek-
siga, mis iseloomustavad sotsiaalseid suhteid töö-
kohal vastavalt positiivsest või negatiivsest küljest.

Positiivne indeks peegeldab töötaja vajadust heade 
sotsiaalsete suhete järele juhatajate ja kaastöötaja-
tega. Ka teiste toetavate inimeste kohalolekul töö-
kohal on oluline kasutoov mõju töötaja heaolule 
ning see maandab töökoha negatiivsete stressorite 
mõju. Uuringu andmetel on Eestis töökohal posi-
tiivne sotsiaalne keskkond mõnevõrra parem kui 
EL27-s, koguni kõikide uurimisküsimuste järgi (vt 
joonis 5.4). Mehed tunnetavad rohkem kui naised 

kolleegide ja ka otsese ülemuse sõbralikku suh-
tumist ning julgustamist. Keskealistel töötajatel 
(30–49-a) on rohkem väga häid sõpru töökohal, 
kolleegid abistavad ning ülemus julgustab rohkem 
kui nooremaid või vanemaid töötajaid.

Negatiivne indeks peegeldab töökoha sotsiaalse 
keskkonna negatiivseid külgi (vt joonis 5.5). 
Uuringu andmetel on töötajad Eestis mõnevõrra 
sagedamini kui EL27-s kogenud niisuguseid sot-
siaalse keskkonna negatiivseid ilminguid nagu 
sõnaline solvang, ähvardused ja alandav käitumine. 
EL27-s esineb aga rohkem füüsilist vägivalda, taga-
kiusamist ja ahistamist.
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Joonis 5.4. Positiivsed sotsiaalsed suhted töökohal (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2010
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Joonis 5.5. Negatiivsed sotsiaalsed suhted töökohal (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2010
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Joonis 5.6. Valik enim levinud psühholoogilisi riske töökohal (osakaal vastanute 
hulgas, %) 

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2010
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vanemaealised (üle 50-a), EL27-s aga nooremad 
(alla 30-a) töötajad.
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Negatiivne sotsiaalne keskkond töökohal toob 
kaasa uusi, psühholoogilisi riske (vt joonis 5.6), 
mida peetakse üheks suurimaks väljakutseks täna-
päeva töötervishoiule ja tööohutusele ning seos-
tatakse teiste tööl esinevate probleemidega, nagu 
tööstress ning vägivald, ahistamine ja kiusamine 
töökohal. Uuringu andmed viitavad stressi seotu-
sele kehvemate töötulemuste, suurema töölt puu-
dumise ja õnnetuste sagenemisega. Ülemäärane 
stress on ohtlik töötaja tervisele ega võimalda ini-
mesel tulla toime lisanõudmistega.
Psühhosotsiaalse ohuteguri kõige tüüpilisemaks 
definitsiooniks on „psühholoogiliste ja sotsiaalsete 
tegurite koosmõju“. See tähendab mõlemasuuna-
list mõju nii sotsiaalsetelt teguritelt psühholoogi-
listele kui ka vastupidi. Psühholoogilisi riske töö-
kohal esineb Eestis mõnevõrra vähem kui EL27-s. 
Mehed nii Eestis kui ka EL27-s märgivad sageda-

mini kui naised, et neil on probleeme psühholoo-
giliste teguritega. Kõige suuremad on erinevused 
töötajate hinnangutes „võimalusele, et töötaja eksi-
mus võib põhjustada inimestele vigastuse“ (Eestis 
mehed 19% ja naised 5% ning EL27-s mehed 22% 
ja naised 13%). Vanuserühmade järgi esineb nii 
Eestis kui ka EL27-s rohkem psühholoogilisi riski-
tegureid keskealistel (30–49-a) töötajatel.

Töökoha sotsiaalse keskkonna teema kokkuvõt-
teks võib öelda, et töötajad, kes kogevad tööko-
hal positiivset sotsiaalset keskkonda, väljendavad 
enim üldist rahulolu töö ja töötingimustega, samas 
kui nendel töötajatel, kes on viimase kuu jooksul 
kogenud negatiivset sotsiaalset keskkonda, esineb 
rohkem tööst põhjustatud psühhosotsiaalseid ter-
viseprobleeme.

5.1.3. Töökoha füüsiline keskkond

Töökoha omakvaliteedi hindamise kolmandaks 
oluliseks näitajaks on töökohal valitsev füüsiline 
keskkond, mis on hea siis, kui töötaja kokkupuude 
töökohas esinevate ohuteguritega ei ületa lubatud 
piire, ehk ohutegurite mõju töötajale on maandatud. 

Uuringuga kogutud andmed võimaldavad iseloo-
mustada oluliste, domineerivate ohutegurite levi-
kut Eestis võrrelduna EL27-ga (vt joonis 5.7) ning 
seeläbi kaudselt võrrelda töökeskkondi. Enamiku 
füüsikaliste, keemiliste või bioloogiliste ohutegu-
rite ohtlikkuse taseme hindamise indikaatoriks on 
töötaja kokkupuude ohuteguriga vähemalt veeran-
dil tööajast.

Küsitlusuuringutes hinnatakse, et müra on „vali“ 
siis, kui töötaja peab teise töötajaga rääkimiseks 
häält kõrgendama. Märkimisväärset erinevust võr-
reldes kümne aasta taguste andmetega ei esine Ees-
tis ega EL27-s. Valju müraga puutub rohkem kui 
veerand tööajast kokku keskmiselt 30% töötajatest 
Euroopas, Eestis mõnevõrra rohkem, 35–38%. 

Töökeskkonnas esineb üldvibratsioon – mehaa-
niline võnkumine, mis kandub üle töötaja kehale, 
ning kohtvibratsioon – mehaaniline võnkumine, 
mis kandub üle töötaja kätele. Vibratsiooni tekita-

jad töökeskkonnas on käsitööriistad, masinad jne. 
Töökohal vibratsiooniga kokku puutuvate tööta-
jate arv on Eestis viimastel aastatel pisut vähene-
nud, kuid võrreldes EL27-ga esineb töökoha vib-
ratsiooni tunduvalt rohkem (2010. aastal vastavalt 
32% ja 23%).
Keemiliste toodete ning ainetega puutub kokku ca 
15% töötajatest nii Eestis kui ka EL27-s ning mär-
kimisväärset trendi viimase kümne aasta järgi pole 
võimalik tuvastada. Alates 2005. aastast on uuringu 
töökeskkonda puutuvate ohutegurite hulka lisatud 

„kokkupuude teise töötaja sigaretisuitsuga“ ning 
„kokkupuude nakkusohtliku materjaliga“. Nii Ees-
tis kui ka EL27-s on 2010. aastal võrreldes 2005. 
aastaga sigaretisuitsust tekitatud oht märgatavalt 
vähenenud. Nakkusohtlike ainetega kokkupuude 
on Eestis töötajate hinnangul mõnevõrra väiksem 
kui EL27-s.

Nii Eestis kui ka EL27-s puutuvad mehed naistega 
võrreldes kaks korda rohkem kokku müra ja vib-
ratsiooniga. Kemikaalidega puutuvad Eestis nai-
sed rohkem kokku kui mehed (vastavalt 17% ja 
13%), EL27-s mehed rohkem kui naised (vastavalt 
17% ja 13%). Sigaretisuitsuga kokkupuutes Eesti 
ja EL27 vahel erinevusi pole, mehed puutuvad 
sellega kokku rohkem ja naised vähem, keskmine 
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Joonis 5.7. Töötajate kokkupuude töökeskkonna ohuteguritega (osakaal vastanute 
hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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Joonis 5.8. Olulisemad füsioloogilised ohutegurid töökohal (osakaal vastanute 
hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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valulik tööasend raskuste tõstmine korduvad liigutused monotoonsete ülesannete täitmine

näitaja on 15%. Nakkusohtlike materjalidega puu-
tuvad naised mõnevõrra rohkem kokku kui mehed. 
Vanuserühmade järgi puutuvad ohuteguritega oht-
likul määral mõnevõrra vähem kokku vanemaeali-
sed töötajad. 

Tööinspektsiooni andmetel on tööst põhjustatud 
haigestumiste põhjuseks enamikul juhtudel töö-
keskkonna füsioloogilised ohutegurid, milleks on 
füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordu-
mine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid 
ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid. 
Kümne aasta trendi järgi otsustades on olukord 

Eestis halvenenud (vt joonis 5.8), vaid korduvate 
liigutuste puhul on märgata väikest paranemisten-
dentsi. Ka võrreldes EL27-ga oleme halvemas olu-
korras, eriti monotoonsete tööülesannete täitmises.

Soo ja vanuserühmade järgi olulist erinevust Eesti 
ja EL27 vahel ei esine. Naiste töö on sagedamini 
seotud väsitavate-valulike tööasenditega ning 
korduvate liigutustega kui meestel, meeste töö on 
sagedamini seotud raskuste tõstmisega. Vanuse-
rühmade järgi on füsioloogilistest ohuteguritest 
mõnevõrra ohustatumad nooremad töötajad.
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5.1.4. Töö intensiivsus

Töökoha omakvaliteedi hindamise neljandaks olu-
liseks näitajaks on „töö intensiivsus“, mis peab vas-
tama töötaja võimetele. Intensiivne töö ei soodusta 
heaolu tõusu ega paranda töö kvaliteeti. 

Üldiselt tuleb mõistet „töö intensiivsus“ käsitada 
kui töö kvaliteedi negatiivset indikaatorit. Teatud 
olukorras aga, näiteks kui töö intensiivsuse tase on 
madal, võib töö intensiivsuse suhe töö kvaliteediga 
olla isegi positiivne.

Jooniselt 5.9 selgub, et võrreldes kümne aasta 
taguse ajaga tunnetab üha rohkem inimesi, et töö 
nõuab väga kiiresti ning pingeliste tähtaegadega 
töötamist. Samas võib positiivse aspektina Eesti 
töötajate hinnangutest esile tuua, et koguni 85% 
töötajatel on piisavalt aega, et oma töö ära teha. 
Kahjuks ei selgu uuringu tulemustest seosed töö 
tegeliku intensiivsuse ning töötaja piisava aja ole-
masolu hinnangu vahel.

Eestis nõuab töö kiiresti ja pingeliste tähtaegadega 
töötamist rohkem naistelt kui meestelt (2010. aas-
tal vastavalt 61% ja 58%), EL27-s rohkem meestelt 
kui naistelt (vastavalt 62% ja 56%). Nii Eestis kui 

ka EL27-s jõuavad naised oma töö ära teha rohkem 
kui mehed. Vanuserühmade järgi on töö intensiiv-
sem alla 30-aastastel töötajatel, seda nii Eestis kui 
EL27s.

Võttes kokku töökoha omakvaliteeti hindavate 
tunnuste võrdlusandmed Eesti ja EL27 kohta, võib 
märkida: 
•	 Eesti	 töötajatel	 on	paremad	koolitusvõimalu-

sed;
•	 Eestis	 esineb	 vähem	 füüsilist	 vägivalda	 ning	

tagakiusamist ja ahistamist; 
•	 Eesti	 töötajad	 tulevad	 paremini	 toime	 töö	

intensiivsusega;
•	 EL27-s	vastavad	 töötajate	oskused	 tööülesan-

netele paremini;
•	 EL27-s	 esineb	 vähem	 sõnalist	 solvangut	 ja	

alandavat käitumist;
•	 EL27-s	 on	 töökoha	 füüsiline	 keskkond	 ohu-

tum. 

Uuringuga ei koguta hinnanguid mitte ainult töö-
tingimuste kohta, vaid ka hinnanguid töötingi-
muste mõju kohta töötaja tervisele ning töötajate 
üldisele rahulolule töötingimustega. 

Joonis 5.9. Töö intensiivsus (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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5.2. Töötaja tervis ja heaolu

Kõik töö olemust iseloomustavad aspektid (vt 
eelmine alapeatükk) mõjutavad kas suuremal või 
väiksemal määral töötaja tervist ja heaolu. Töötaja 
töökeskkonnas toimivad ohutegurid põhjustavad 
pikaajalisel kokkupuutel riski töötaja tervisele. 

Tööandja ülesanne on informeerida töötajaid töö-
keskkonnas valitsevatest riskidest ning ennetus-
meetmete abil risk kas kõrvaldada või, kui see pole 
võimalik, siis muuta risk minimaalseks.
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Joonis 5.10. Töötajate informeeritus ja tööst põhjustatud riskid (osakaal vastanute 
hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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Joonis 5.11. Töö mõju tervisele (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring 2010
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Joonis 5.12. Töölt 12 kuu jooksul tööst põhjustatud haigestumiste tagajärjel 
puudutud päevad (osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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Eesti töötajad hindavad enda informeeritust töö-
keskkonna riskidest suuremaks kui EL27 töötajad, 
kuid Eestis on suurem nende töötajate osakaal, kes 
arvavad, et nende töö põhjustab riski tervisele (vt 
joonis 5.10). Võrreldes 2000. aastaga on uuringu 

andmetel riskinäitaja paranenud vaid 1% võrra, 
EL27-s samal ajal aga 7% võrra.

Eelmises alapeatükis (vt pt 5.1) selgus, et tööga 
seotud eri aspektid, eeskätt töökoha sotsiaalne 
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keskkond, võivad avaldada töötajale nii positiivset 
kui ka negatiivset mõju. Alates 2010. aastast uuri-
takse töö mõju tervisele kolme tunnuse abil (vt 
joonis 5.11). Kuigi Eestis on ainult 15% töötajaid, 
kes hindavad töö mõju enda tervisele positiivseks, 
on see näitaja ometi kaks korda suurem kui EL27-s. 
Positiivse näitaja kõrval on ka negatiivse mõju hin-
nangud meil kõrgemad kui EL27-s.

Kokkuvõtvalt ilmneb, et EL27-s on olukord parem: 
kahe kolmandiku töötajate arvates ei mõjuta töö 
nende tervist ja vaid veerandit töötajatest mõju-
tab töö negatiivselt. Töö negatiivne mõju tervisele 
toob kaasa töötajate haigestumise ja sellega seotud 
haiguspäevad (vt joonis 5.12) ning kaudselt kulud 
nii töötajale, tööandjale, riigile kui ka ühiskonnale 
laiemalt.

Rohkem kui pooled töötajad nii Eestis kui EL27-s 
keskmiselt ei ole aasta jooksul tööst põhjustatud 
haigestumise tõttu töölt puudunud. Ligikaudu 10% 
töötajatest on puudunud rohkem kui 15 päeva, mis 
viitab kas raskele tööõnnetusele või tõsisele haiges-
tumisele. Õigema hinnangu töötaja töötingimus-
tele oma töökohal ning töötaja tervisele annab 
küsimus, kas nad peavad võimalikuks teha sama 
tööd ka 60-aastasena (vt joonis 5.13).

Küsimus annab töötaja hinnangu oma töövõimele. 
Nii Eestis kui ka EL27-s on mehed mõnevõrra 
rohkem kui naised (vastavalt 59% ja 58%) hinnan-
gute põhjal suutelised töötama samal töökohal ka 
60-aastaselt. Vanuserühmadest on kõige optimistli-

kumad üle 50-aastased, alla 30-aastastest ainult 48% 
usub, et suudab ka 60-aastasena teha sama tööd.

Tööga rahulolu käsitleb uuring laiema teemana, 
pidades oluliseks töötajate hinnanguid tehtud tööle, 
selle kasulikkusele, heade töökaaslaste olemasolule, 
võimalikele motivatsiooniteguritele organisatsioo-
nis. Samuti on olulised palk ja karjäärivõimalused. 
Täpsem informatsioon ja võrdlusandmed nimeta-
tud teemadel on kättesaadavad uuringu analüü-
siraportist Euroopa Elu ja Töötingimuste Fondi 
kodulehel www.eurofond.europa.eu.
Käesoleva peatüki lõpetuseks avaldame Eesti ja 
EL27 võrdlusandmed uuringu küsimusele, mis 
puudutas rahulolu töötingimustega üldiselt.

Selgub, et Eestis suureneb nende töötajate arv, kes 
on oma töötingimustega väga rahul. Mehed on 
Eestis oma töötingimustega väga rahul rohkem kui 
naised (2010. aastal vastavalt 17% ja 16%); EL27-s 
on oma töötingimustega väga rahul rohkem naised 
kui mehed (vastavalt 26% ja 24%). Vanuserühma-
dest on Eestis oma töötingimustega rohkem rahul 
vanemaealised, EL27-s vanuserühmades märgata-
vat erinevust ei esine. 

Uuringu tulemuste põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, 
et seosed töötajate rahulolu, töökoha omakva-
liteedi ning töötervishoiu tulemusindikaatorite 
(milleks on tööst põhjustatud haigestumine) vahel 
on olemas.
•	 Koos	 töötajate	 rahulolu	 suurenemisega	 on	

vähenenud tööga seotud haigestumiste arv.

Joonis 5.13. Kas olete kindel, et suudate töötada samal töökohal ka 60 aastasena? 
(osakaal vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring
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•	 Nii	 töötingimustega	 kui	 ka	 töö	 sotsiaalse	
keskkonnaga oli Eestis 2010. aastal rahul ca 
70% töötajatest. 

Tööpoliitika arendajad on viimase kümne aasta 
jooksul panustanud töötajate ning tööandjate 
teadlikkuse tõstmisele mitmesuguste teabemater-
jalide väljatöötamise ning levitamise kaudu. Kuna 
uuringute tulemused näitavad, et ainult teabema-
terjalidest ei piisa, tuleb rohkem panustada tööta-
jate käitumise muutmisele, õpetada neid „tervisele 
ohutult tööd tegema“.

Joonis 5.14. Töötajate rahulolu oma töötingimustega põhitöökohal (osakaal 
vastanute hulgas, %)

Allikas: Euroopa töötingimuste uuring

Väga rahul Rahul Mitte väga rahul Üldse pole rahul
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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:

1/2013 Kollektiivlepingud Eestis. – Teemaleht. 

2/2012 Töövaldkonna areng 2010–2011. – Trendide kogumik.

1/2012 Kollektiivlepingute roll Eesti töösuhetes. – Poliitikaanalüüs.

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. 

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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