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Mida lihtsamat tööd teete, seda suurem on risk, et robotid
võtavad selle ära. Aga kes töötavad välja need robotid ja
tehnoloogiad? Ikka need kõige targemad pead. Arvatakse,
et maailma targem 10% toodab üha suurema osa maailma
lisandväärtusest järgmisel kümnendil. Ja suur mure on
selles, et paljud lihtsamat tööd tegevad inimesed jäävad
lihtsalt jõude istuma. See on suur sotsiaalne väljakutse
maailma riikidele. 

Kuidas siis riigina selliste trendidega toime tulla? Ilmselt
on vaid üks pääsetee – saada targemaks. Seega oleks
senisest rohkem vaja panustada haridusse, tehnoloogiate
mõistmisse ja ka nende kasutamisse äris. Ja me ei ole
ainsad, kes nii mõtlevad, globaalne riikidevaheline sõda
ajude pärast on juba alanud. Meie, eestlased, peame targe-
maks saama, kuid ühtlasi peaksime olema ka atraktiivne
töökeskkond välistalentidele.

Tulevik on lihtne –

edukad on targemad 

riigid ja kesisema tarkusega 

riikides läheb töö leidmine

väga keeruliseks
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Et tasemeõppes ja täiskasvanukoolituses pakutav käiks
ühte jalga tööturul vajaminevaga, on vaja esmalt selgust
tööturu oskuste vajadusest. Loodav tööturu seire ja
prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsiooni-
süsteemi (OSKA süsteem) peaks hakkama just seda
probleemi lahendama. OSKA süsteemi arendamist ja
tööd hakkab korraldama Kutsekoda. 

2015. aastal alustatakse veebikeskkonna loomist, kust
iga Eesti inimene ise saaks testida enda oskusi ja vaa-
data, missuguseid neist oleks vaja omandada, et töö-
maailmas edukalt hakkama saada. Samuti saab lähi-
tulevikus Kutsekoja veebilehelt (www.kutsekoda.ee)
uurida tööturul toimuvaid muutusi ning tööjõu- ja
oskuste vajaduse prognoose. 
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Eesti ühiskonna jätkusuutlikuks aren-
guks on tarvis, et iga meie inimene 
leiaks endale võimetekohase raken-
duse (töö) ning suudaks vajaduse korral 
paindlikult reageerida tööturu muu-
tustele. Tänastel noortel tuleb suure 
tõenäosusega elu jooksul töötada 
mitte ainult mitmes ametis, vaid ka eri 
tegevus aladel. Statistika järgi koha-
nevad tööturu muutustega paremini 
kutse- ja erialase ettevalmistusega ini-
mesed. Siit võiks järeldada, et tööturul 
annab eelise selgeks õpitud amet.

Kuid alati pole see nii. Kui õpitud 
ametiga ja oskustega inimesi tööturul 
ei vajata, ei jää töötajal üle muud, kui 
kiiresti kohaneda ja ümber õppida. See-
pärast on enne kooli valimist mõistlik 
pisut uurida, mis toimub tööturul – kas 
soovitud erialaga ametimehi üldse vaja-
takse ja millised on karjäärivõimalused. 
Käesolev raamat annabki ülevaate 
muutustest Eesti tööturul ning tulevi-
kutrendidest maailmas.

Esimesed neli peatükki kirjeldavad 
tööturu eri aspekte. Esimeses pea tükis 
on juttu trendidest, mis mõjutavad 
Eesti tööturgu üldisemalt – rahvas-
tiku jaotus vanuse ja hariduse järgi, 
inimeste sotsiaalmajanduslik seisund, 
tervis ja toimetulek. Teises peatü-
kis vaadeldakse, millised ametid ja 
tegevus alad on Eesti inimeste jaoks 
populaarsed või siis vastupidi. Ja kuidas 
ametikohad maakonniti jaotuvad. 

Kolmandas peatükis näidatakse, 
millise hariduse ja ettevalmistusega on 

tänased töötajad ning mis on selles osas 
viimase kümnendi jooksul muutunud. 
Neljas peatükk annab ülevaate viimase 
kaheksa aasta muutustest tööpakkumi-
ses ning tööpuuduses. 

Üle poole raamatust hõivav viies 
peatükk kätkeb endas majandus-
valdkondade kaupa põhjalikku üle-
vaadet hõivest ja tööjõuvajadusest 
konkreetsetel tegevusaladel. Kirjel-
dame ka tuleviku trende, mis töötajaid 
ning neilt nõutavaid oskusi mõjutavad. 

Raamatu koostamisel kasuta-
sime Statistikaameti andmeid, mis 
pärinevad 2011. aasta rahvastiku ja 
eluruumide loenduselt, 2013. aasta 
Eesti tööjõu-uuringu küsitlustest, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumi tööjõuvajaduse prognoosist 
ning 2014. aastal kümnel tegevusalal 
korraldatud ekspertgrupi intervjuu-
dest. Infotehnoloogia teenuste sektori 
tööjõuvajaduse kirjeldamisel on kasu-
tatud ka 2013. aastal Praxise poolt 
tehtud sektoriuuringut.

Raamat on abimeheks eelkõige neile, 
kes toetavad või suunavad noorte 
karjääri valikuid: õpetajad, karjääri-
nõustajad, noorsootöötajad, koolijuhid, 
kasvatajad jt. See on kasulik lugemine 
neilegi, kes näevad tööturu muutustes 
enda jaoks võimalusi. 

Suur tänu kõigile, kelle ühistööna 
raamat valmis!

 
Hea lugeja

TIIa Randma
Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, Inimeste oskuste ja tööturu vajaduse ühitamise rakkerühm 



Sageli on näha trende, mida nimeta-
takse nõrkadeks signaalideks. Need 
kasvavad alguses märkamatult pealis-
kihtide all, kuid on juba olemas. Hiljem 
saavad neist suured trendid, mis täi-
davad ajalehtede pealkirju. Mäletan, et 
käisin 1995. aastal ülikooli arvutiklassis 
tekstipõhist e-mail’i lugemas. Kui palju-
del oli siis Eestis meiliaadress? Tuhandel 
inimesel? Kahel tuhandel? See oli nõrk 
signaal, mis tänaseks on muutnud kogu 
maailma toimimist.

Samamoodi on väga palju tehno-
loogilisi nõrku signaale täna maailma 
majanduses. Väga põnevad ajad on ees, 
sest minu hinnangul muudab järgneva 
15 aasta jooksul tehnoloogia meie elu 
tohutult. Tehnoloogia muudab palju 
asju maailmas paremaks, kuid tehno-
loogia toob ka muutusi, mis ei ole nii 
positiivsed. 

Üks selline on tööturul toimuv. 
2008/2009. aasta suure kriisi ajal 
muutus üle maailma paljude ettevõtete 
elu väga keeruliseks. Kuidas rasketes 
oludes hakkama saada, kuidas vähen-
dada kulusid? Üks samm oli tehnoloogia 
kasutamine tootmise efektiivsemaks 
muutmisel. See on ka üks põhjus, miks 
on tehnoloogiasektoril pärast kriisi nii 
hästi läinud – on kasvanud nõudlus teh-
noloogiliste lahenduste järele, mis ette-
võtete elu kergemaks teevad. 

„Kui robotid  
võtavad töökohad..."

„Ma ei süüdista sind,” 
ütles Marvin ja 
luges viissada 
üheksakümmend  
seitse tuhat miljonit 
lammast, enne  
kui sekundi pärast 
uuesti uinus.

douglas adams, 
„The hiTchhiker’s Guide To The Galaxy"  
e.k „Pöidlaküüdi reisijuhT GalakTikas"

„

„

https://www.goodreads.com/author/show/4.Douglas_Adams
https://www.goodreads.com/work/quotes/3078186


Üks selline oluline trend on tööstuse 
automatiseerimine. Üha rohkem liht-
said töid on tööstuses võimalik auto-
matiseerida. Kreeka ei ole just maailma 
kõige innovaatilisem riik, kuid vaatasin 
üht videot Kreeka lihatööstusest, kus 
töötas vaid üks inimene, ülejäänu oli 
automatiseeritud tööstusrobotitega. Ja 
see on täna alles nõrk trend, ma arvan, 
et robotite kasutamine tööstuses 
kasvab sel kümnendil tempokalt edasi. 
Isesõitvad autod võtavad autojuhtide 
töö, robotid tehastes tehasetööliste 
töö. Üks näide – Hiina oli suur võitja 
sellest, et tööstus läks üha globaalse-
maks – paljud viisid tootmist Hiinasse, 
kuna seal oli odav tööjõud. Kuid praegu 
tööliste osa tehastes väheneb – paljud 
lääneriigid toovad tootmist odavatelt 
turgudelt koju. Kui tehases on 1000 
töölise asemel 10, ei ole eriti oluline, kui 
kõrge on ühe töölise palk. Ma ei tahaks 
riigina kuidagi olla selles positsioonis 
nagu Hiina järgmisel kümnendil.

Mida lihtsamat tööd teete, seda 
suurem on risk, et robotid võtavad selle 
ära. Ja kes töötavad välja need robotid 
ja tehnoloogiad? Ikka kõige targemad 
pead. Ma arvan, et maailma targem 
10% toodab üha suurema osa maailma 
lisandväärtusest järgmisel kümnendil. 
Ja suur mure on selles, et paljud liht-
samat tööd tegevad inimesed jäävad 

lihtsalt jõude istuma. See on ka suur 
sotsiaalne väljakutse maailma riikidele. 

Mõned ütlevad „keelustame robo-
tid!”. Kuid see on mõttetu võitlus, sest 
kui ka Eesti need keelustaks, siis Eesti 
ainult kaotaks konkurentsivõimes, 
teised kasutaksid neid edasi ja Eesti 
kaotaks ikka need töökohad. Sest 
maailmas on konkurents üha rohkem 
üle riigipiiride ning ainult koduturule 
orienteeritud ettevõtetel läheb üha 
raskemaks. 

Kuidas siis riigina selliste trendi-
dega toime tulla? Mina näen vaid ühte 
pääseteed – saada targemaks. Sest 
targemaid töid on robotitel raskem üle 
võtta ning ühtlasi on targemad pead 
ka need, kes tehnoloogiad välja tööta-
vad. Seega oleks senisest rohkem vaja 
panustada haridusse, tehnoloogiate 
mõistmisse ja ka nende kasutamisse 
äris. Ja me ei ole ainsad, kes nii mõt-
levad, globaalne riikidevaheline sõda 
ajude pärast on juba alanud. Peame 
eestlased targemaks saama, kuid üht-
lasi peaksime olema ka atraktiivne töö-
keskkond välistalentidele. Tulevik on 
lihtne – edukad on targemad riigid ja 
kesisema tarkusega riikides läheb töö 
leidmine väga keeruliseks. 

KRIsTjan lepIK
Eesti Arengufond
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Üldised tööturutrendid annavad üle-
vaate Eesti rahvastiku jagunemisest 
ja paiknemisest, haridusest, sotsiaal-
majanduslikust seisundist, hõive- ja 
töörände suundumustest, samuti ter-
vise- ja toimetuleku näitajatest. See kõik 
on oluline mõistmaks, mis meie tööturul 
õieti toimub. Olgu see rahvaloenduse 
andmetele tuginev peatükk haaravaks 
sissejuhatuseks tervele kogumikule. 

eesti mees  
kustub varakult ära 
Viimase rahvaloenduse andmetel elab 
Eestis napilt alla 1,3 miljoni inimese. Iga 
100 mehe kohta on umbes 116 naist. 
Alla 40 aastaste hulgas on rohkem 
mehi, üle 40 aastaste hulgas valitse-
vad naised. VT joonIs 1.

Kaks inimest kolmest on tööealised 
(vanuses 15–64), neid on elanikkonnas 
kokku ligi 865 000. Neile lisanduvad ligi 
200 000 last ja noorukit, kes ei ole veel 
tööealised, ning ligi 230 000 vanadus-
pensionäri (65+). Viimases grupis on iga 
mehe kohta tervelt kaks naist. 

linnad paisuvad,  
külad hõrenevad 
Eesti on teatavasti üks Euroopa hõre-
daima asustusega riike – ühel ruut-
kilomeetril elab meil keskmiselt vaid 
umbes 29 inimest. Kaks inimest kolmest 
elab linnades või alevites. Linnades elab 
ühel ruutkilomeetril ligi 1300 inimest, 
valdades on asustustihedus üle saja 
korra väiksem. 

Rahvaloendus näitas, et kümne 
aasta jooksul suured omavalitsused 
kasvasid, väiksemad kahanesid. Nii 
näiteks kasvas Harjumaa elanikkond 
33 000 inimese võrra. Praegu elab 
Harjumaal (koos Tallinnaga) 43 prot-
senti Eesti inimestest, 2000. aastal 
aga 38 protsenti. Hoolimata võrdle-
misi ulatuslikust siserändest ei ole vii-
mase tosina aasta jooksul muutunud 
linna- ja maaelanike suhe. Muutunud 
on vaid maaelanike asustustihedus: 
hõreasustusega piirkonnad on muutu-
nud veelgi hõredamaks. Suurlinnade 
lähedusse on aga tekkinud suuremad 

Tööturg on  
suurtes muutustes
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külad. Kogu maailmas valitseva valg-
linnastumise käigus kolivad inimesed 
linnasüdamest välja, otsides loodus-
lähedust ja avarust. Makstes samas 
selle eest ka lõivu iga päev auto või 
ühistranspordiga linna tööle, kooli või 
lasteaeda loksudes ning ummikutes 
istudes. 

Harjumaal näiteks pole suurim ela-
nikemagnet olnud mitte Tallinn, vaid 
selle lähivallad Viimsi, Rae, Harku, 
Saue, Saku ja Kiili. Neis on pealinlas-

Haridus
eesti rahvas on 
järjest haritum 
Hariduse puhul eristab statistika 
kahte komponenti: üldharidust (mille 
puhul kõrgharidust eraldi ei esitata) 
ja kutseharidust (mis sisaldab ka kõrg-
haridust). Rahvaloenduselt jäi väga 
hea uudisena kõlama, et Eesti rahvas 
on märgatavalt haritum kui kümme 
aastat tagasi, VT joonIs 2. 2011. aastaks 
oli keskharidus 70 protsendil inimes-
test. Põhiharidusega inimeste osakaal 
on vähenenud peamiselt edasiõppi-
mise, suremise ja väljarännu kaudu. 
Ligi poole võrra on kahanenud algha-
ridusega ja hariduseta isikute osakaal. 
Siingi mängis rolli muuhulgas surm, 
sest arvestatav hulk algharidusega 
inimesi käis koolis enne sõda. 

Kutsehariduse omajate arv on mär-
gatavalt kasvanud (44 protsendilt 50 

protsendini). Samuti on suurenenud 
nende osa, kellel kutseharidus kaasneb 
suhteliselt madala üldharidusega. Aga 
kõige silmapaistvam on kõrgharidu-
sega inimeste osakaalu hüppeline kasv 
(22 protsendilt 29 protsendini). Seejuu-
res doktorite osakaal on koguni kolme-
kordistunud1 ja magistrite osakaal 
kerkinud enam kui kümnekordseks2. 

Naised on  
haritumad kui mehed 
Naised on Eestis haritumad kui mehed. 
Iga kahe kõrgharitud mehe kohta on 
kolm kõrgharitud õrnema soo esinda-
jat. Samas annavad mehed tooni nii 
põhi- kui ka keskharidusega inimeste 
hulgas, kes on lisaks mõne kutseoskuse 
ära õppinud. 

Haridustase sõltub paljuski vanu-
sest. Eakamad inimesed on sageli 
vähem haritud kui keskealised. Diplomi 

1 Doktorikraadiga inimeste hulga suure kasvu põhjus võib olla tõsiasi, et 2000. aasta loendusel märkisid doktorikraadi Nõukogude 
perioodi kandidaadikraadi omanikud ja uuel iseseisvusajal doktorikraadi omandanud (viimaseid oli vähe, sest esimesed doktorandid 
lõpetasid alles 1996). Viimases loenduses loeti doktoritega kokku ka residentuuri lõpetanud. Pilti mõjutab ka huvitav trend: Eestisse 
on immigreerunud teatud hulk väga kõrge haridustasemega vanemaealisi (pensioniealisi) venelasi.
2 Magistrite suhtarvu hüppelise kasvu taga võib olla tõsiasi, et 2000. aasta loendusel lugesid end magistriks laias laastus ainult uuel 
iseseisvusajal magistrikraadi omandanud (sisuliselt vaid aastatel 1995–99 lõpetanud). 2000ndatel muutus magistriõpe juba tunduvalt 
massilisemaks seoses rakendusmagistrantuuri ja 3+2 tulekuga. 2011 loendusel oli teatud tendents märkida hariduseks magistritase 
ka nendel varemlõpetanutel, kelle haridustase seoses 3+2 tulekuga võrdsustati magistrikraadiga (nt 4aastased bakalaureused).

1.1

tele kümne aasta jooksul kerkinud 
uued magalad – suurkülad. Aga lähi-
valdadesse kolinud pole traditsiooni-
lised külaelanikud, sageli elavad nad 
korrusmajades ja neil on linlikud elu-
viisid. Elutingimustel pole neis uutes 
suurkülades väga vigagi, napib vaid 
teenusmajandust – postkontoreid, juuk-
sureid, kingseppi ja isegi kauplusi. Selli-
sed uusasumid on tekkinud ka Tartu 
ja Pärnu ümbrusse, samuti Viljandi, 
Haapsalu ja Võru lähistele. 
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joonIs 2 
Üldharidus-

tasemete 
jaotus vähemalt 

10aastaste ini-
meste hulgas  
2000 ja 2011.

saamiseks võib tänapäeval kuluda päris 
mitu aastat, seetõttu ongi kõige kõr-
gema haridustasemega eestimaalased 
vanuses 30–49. 

kõrgharitud tulevad 
harjumaalt ja Tartumaalt 
Nii üld- kui ka erialaharidusega (sh kõrg-
haridusega) inimeste lõikes ei ole maa-
kondade vahel väga suuri erinevusi. 
Kõrgharitud tulevad pigem Harju maalt 
ja Tartumaalt, kolmandal kohal on 
Ida-Virumaa, kus on lisaks märkimis-
väärne ka keskhariduse järgse kutse-
haridusega inimeste hulk. 

ligi neljandik  
inimestest õpib
Kõigist Eesti püsielanikest õpib (Eestis) 
ligi 285 000 inimest ehk peaaegu nel-
jandik elanikkonnast. Meestest õpib 
umbes neljandik, naistest viiendik. 

Õppurite arv on 2000. aastaga võr-
reldes küll 15 protsenti vähenenud, kuid 
meil on lihtsalt täna vähem noori kui 
toona. Nagu öeldud, paelub kõrg haridus 
rohkem naisi ja kutseharidus pigem 
noormehi. 

Viiest neli  
räägivad eesti keelt 
Kõigist Eestis elavatest vähemalt 
3aastas test inimestest kõneleb Eesti 
keelt emakeelena ligi 70 protsenti. See 
näitaja ei ole kümne aasta jooksul oluli-
selt muutunud. 

Arvestades, et paljud räägivad eesti 
keelt ka võõrkeelena, oskab riigikeelt ligi 
83 protsenti siinsetest püsielanikest. 

Kuidas haridus ja tööturg täpsemalt 
seotud on, loe lähemalt 3. peatükist. 

1.2 Sotsiaalmajanduslik pilt 
450 000 inimest võiks 
töötada, aga ei tööta
Vaatleme seda ligi 85 protsenti Eesti ela-
nikkonnast, kes on vähemalt 15aastased. 
Nooremad kui 15aastased on ju üheselt 
„mitteaktiivsed”, kelle puhul ei saa rää-
kida iseseisvast töörändest. Samas on 
analüüsi kaasatud väga eakad inimesed, 
sest nad võivad vabalt veel tööl käia. 

Olulisemate sotsiaalmajanduslike 
seisundite ning vanuse järgi jaguneb 
Eesti (vähemalt 15aastane) elanikkond 
vastavalt joonIsele 3. 

Tööl käivaid inimesi on selles seltskon-
nas natuke üle poole (neist omakorda 
ligi pool on palgatöötajad ning vaid neli 
protsenti ettevõtjad). Töötuid on üle 
kuue protsendi (enim 20–29aastaste 
hulgas). Seega majanduslikult aktiivseid 
inimesi on kokku üle 57 protsendi. 

Majanduslikult mitteaktiivseid 
(vähemalt 15aastasi) inimesi on Eestis 
ligi 450 000. Siia kuuluvad näiteks 
õppurid kõikides kooliastmetes (8 prot-
senti), pensionärid (26 protsenti), lapse-
hoolduspuhkusel olijad (2 protsenti) 
ja muudel põhjustel tööturult kõrvale 
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jäänud ehk koduperenaised, kinnipee-
tavad, heitunud ja töö otsimisest loobu-
nud (6 protsenti). 

Mehi on rohkem ettevõtjate  
ja töötute hulgas
Eestis pole vahet, kas oled mees või 
naine – üldiselt sinu sotsiaalmajandus-
lik seisund sellest ei sõltu. Ainult ette-
võtjate hulgas on mehi üle kahe korra 
rohkem kui naisi (vastavalt 4,7% ja 1,9%). 

Ka töötute hulgas on mehi nais-
test oluliselt rohkem. Maal on linnaga 
võrreldes veidi väiksem palgatöötajate 
osakaal. Seevastu ettevõtjaid on maal 
rohkem kui linnas. Inimeste sotsiaalsete 
staatuste osas on tänapäeval maa- ja 
linnaelu üldiselt üsna sarnased. 

Ka õppurite osakaal on linnas ja 
maal praktiliselt sama ja muide üsna 
suur. Maal on pensionäre rohkem – seal 

jäävadki pensioniikka jõudnud inimesed 
suurema tõenäosusega koju. Tegelevad 
väikest viisi põllunduse ja aiandusega. 
Linnas püüavad pensionini jõudnud 
pigem tööl käimist jätkata. 

Pool rahvastikust  
on ülalpeetavad  
või pensionärid 
40 protsendil eestimaalastest on põhi-
line elatusallikas töötasu. Veerand on 
neid, keda peavad üleval teised inime-
sed (teiste hulgas lapsed, keda peavad 
üleval nende vanemad). Umbes veerand 
on ka pensionäre. 

Ettevõtjatulust elatub 2 protsenti, 
toetustest 4 protsenti elanikest. 4 prot-
senti ütlevad, et nende tuluallikas pole 
selge või on see „midagi muud” – näi-
teks omanditulu, isiklik abimajapida-
mine või laenud. 
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joonIs 3 
Eesti  
elanik konna 
jagunemine 
sotsiaal-
majandusliku 
seisundi järgi 
vanuse rühmade 
lõikes. 

ei mingit üllatust: tööl 
käiakse Tallinnas ja Tartus 
Välismaal töötab 5 protsenti töölistest. 
Kindla paigaga (maakonnaga) on seotud 
86 protsenti töökohtadest. 

1.3 Hõive ja tööränne
joonIselT 4 on näha, et vaid Tallinnas 
ja Tartus käib tööl rohkem inimesi, 
kui seal elab töökäsi. Kõigis ülejäänud 
maa kondades ja suuremates linnades 
on suutnud töökoha leida vaid umbes 
viiest neli kohalikku tööinimest. 
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Harjumaal ja Tartumaal elavad ja töö-
tavad inimesed pigem sama maakonna 
piires. Aga näiteks Raplamaa on seal 
elavatest töökätest tühjaks imetud 
naabermaakonna Harjumaa poolt. 

Hõivenäitajatest loe lähemalt 
punktist 2.2. Töökohtade pakkumisest 
annab täpsema ülevaate 4. peatükk. 

Naabri leib on magusam?
95 protsenti tööinimestest töötab 
Eestis. Ülejäänutest käib lõviosa 
tööl üle lahe Soomes, kus töötab üle 
15 000 Eesti elaniku. Soome on Eestis 
elavate inimeste jaoks lihtsalt nii 
mugavalt lähedal. Tööränne Läti ja 

joonIs 4 
Hõivatute arvu 
ja maakonnas/
linnas elavate 
isikute arvu 
suhe  
maakonniti.

Venemaa (mingil määral ka Rootsi ja 
Norra) suunal on tunduvalt vähem 
märgatav. Ehkki Venemaa on esimene 
välismaine sihtpunkt Ida-Virumaa 
töölistele. 

Mis aga üllatav: suurim pole 
Soomes töötavate inimeste osakaal, 
nagu võiks arvata, mitte Põhja-Eestis, 
vaid pigem Kesk- ja Lõuna-Eestis, kus 
on nähtavasti töökohtadest suurim 
põud. Nädala alguses suunduvad lae-
vale ka näiteks kunagise Eesti ühe 
suurima tõmbekeskuse Pärnumaa töö-
mehed. Välismaale tööle kipuvad pigem 
noored, madalama haridustasemega 
inimesed, peamiselt mehed. 
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1.4 Tervis ja toimetulek
kolmandik on  
haiged või puudega
Rahvaloenduse andmetel põdes 30 
protsenti eestimaalastest mõnda kroo-
nilist haigust või omas puuet. 28 prot-
sendil elanikest piiras tervis vähem või 
rohkem igapäevaelu (VT joonIs 5). 

Õpi – ja sa ei haigestu
Kui kummaliselt see ka ei kõlaks: hari-
dus mõjutab väga palju inimeste ter-

vist! Näiteks pikaajaliste haiguste risk 
on eriti suur inimestel, kes on piirdunud 
põhikooliga või pole sinnagi jõudnud. 
Seevastu 20–50aastastel kõrgharitu-
tel on keskmiselt kaks korda vähem 
puudeid ja kroonilisi haigusi kui samas 
vanuses põhi- või madalama haridusega 
inimestel. Haridusest sõltuv haigusrisk 
on meestel märksa suurem kui naistel. 
Tähelepanuväärne on seegi, et hari-
dus mõjub inimeste tervisele (tervise-
käitumisele) maal rohkem kui linnas. 
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Maal on haigete hulgas põhiharidusega 
inimesi peaaegu poole võrra rohkem kui 
kõrgharidusega inimesi. Linnas ei ole 
see vahe nii drastiline. 

Väiksemad palgad,  
rohkem haigeid 
Maakondade lõikes on elanike tervise 
osas suured käärid. Suhteliselt noore 
elanikkonnaga Harjumaal põeb pika-
ajalisi haigusi iga neljas, Raplamaal 
peaaegu iga kolmas. Ülejäänud maa-
kondades on haigeid või puudega ini-
mesi märksa rohkem. Kõige rohkem 
Põlvamaal (43 protsenti), Jõgevamaal 
(40 protsenti) ja Ida-Virumaal (38 prot-
senti). Miks? Sest nendes maakondades 
on suhteliselt vanad inimesed, suhteli-
selt väikeste palkadega ja vaesed. 

PIIRATUS TEADMATA

MÕNINGAL MÄÄRAL PIIRATUD

OLULISELT PIIRATUD

EI OLE PIIRATUD

13,6%

1,9%

14,2%
70,4%

joonIs 5 
Tervisest tulenevate igapäevategevuste  
piirangute olemasolu.
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Milline amet on popp?

Ametit või tööd valides tuleks mõistagi 
lähtuda oma oskustest, teadmistest 
ja kogemustest. Ent kasuks tuleb ka 
teadmine, millist tööd Eesti elanikud 
juba teevad ning kus nende töökohad 
paiknevad. Nii saab aimu, kui palju on 
ihaldatud ametikohal tööturul juba kon-
kurente. 

Järgnevalt annamegi ülevaate 
Eesti töötajate ametialasest taustast 
ning näitame, kuidas töötajad üle Eesti 
paiknevad.

Ametite määratlemiseks kasutame 
rahvusvahelist ISCO klassifikaatorit, mis 
paigutab tööturul olevad ametid küm-
nesse suuremasse ametirühma. Nii on 
võimalik välja tuua, millised on Eestis 
kõige levinumad ametid ja kuidas on eri 
ametimeeste arv viimase kaheksa aasta 

jooksul muutunud. Vastuse leiavad ka 
küsimused, kas Eestis eksisteerib nii-
öelda naiste või meeste ameteid ning 
millised on levinuimad ametid vanuse 
ja hariduse järgi. Ametiala kõrval vaat-
leme kohati ka tegevusalasid, mis põhi-
nevad EMTAK klassifikaatoril.

Peatüki teises osas näitame, kus 
töölised Eestis paiknevad ning kui palju 
on nende arv viimase kaheksa aasta 
jooksul maakonniti muutunud. Samuti 
illustreerime maakonniti töötajate 
vanuselist koosseisu ning proovime 
välja selgitada populaarsemad ametid 
piirkonniti. 

Analüüsis kasutasime viimase 
kaheksa aasta Eesti tööjõu-uuringu 
andmeid ning 2011. aasta rahva-
loenduse tulemusi. 

Kus ja millised 
töökohad?II

2.1

iga viies on tippspetsialist
Ametirühmade järgi töötas 2013. aastal 
enim Eesti elanikke tippspetsialisti-
dena – kõigist töötajatest nimetas end 
tippspetsialistiks peaaegu iga viies. 
Viimase rahvaloenduse andmetel olid 
selles ametirühmas populaarseimad 
töökohad raamatupidaja, õpetaja, 
laste aiaõpetaja ning meditsiiniõde ja 
eriarst. 

Tippspetsialistide ametirühmale 
järgnes populaarsuselt teine, oskus-
töötajate ja käsitööliste ametirühm 

(88 500 töötajat) ehk ehitajad, keevita-
jad, põllumajandusmasinate mehaani-
kud, auto- ja torulukksepad jt. 

Napilt kolmandal kohal olevas ame-
tirühmas – seadme- või masinaoperaa-
torid (84 600 töötajat) – andsid tooni 
veoautojuhid, masinõmblejad, elektroo-
nikaseadmete koostajad, bussi- ja tram-
mijuhid, metsatööseadmete juhid jt. 

Kolmele kõige populaarsemale 
ametirühmale järgnesid tehnikud ja 
keskastme spetsialistid (müügiesinda-
jad) ning teenindus- ja müügitöötajad 
(poemüüjad). 
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Kõige vähem oli 2013. aastal sõjaväelasi 
(2100) ning põllumajanduse, metsan-
duse, jahinduse ja kalanduse valdkonna 
oskustöötajaid (10 500). 

Palju uusi tippspetsialiste  
ja klienditeenindajaid
Viimase kaheksa aasta jooksul on Eestis 
tippspetsialistide hulk jõudsalt kas-
vanud. Kui 2005. aastal töötas selles 
rühmas 91 900 inimest, siis 2013. aas-
taks juba 118 800. Seejuures suure-
nes enim äri- ja haldusalal töötavate 
tippspetside arv (+17 400). 

Viimase kaheksa aasta jooksul on 
suurenenud ka kontoritöötajate armee, 
seda suuresti klienditeenindajate ning 
arve- ja laoametnike arvu kasvu tõttu. 

Mitmes ametirühmas on töötajate 
arv vähenenud. Suurima kukkumise on 
läbi teinud lihttöölised ja juhid. 

Lihttööliste arv vähenes peamiselt 
mäe-, ehitus-, tootmis- ja veondustöö-
liste arvelt (-3800) ning prügivedajate, 
välimüüjate jt tänaval teenust müüvate 
lihttööliste arvelt (-3800). Juhtide arv on 
kokku kuivanud enim äri- ja haldusalal 
(-6100). 

Meeste tööd ja naiste tööd 
2013. aastal oli töötajate hulgas peaaegu 
sama palju naisi kui mehi. Töötas 306 600 
naist ja 314 700 meest. joonIselT 8 nähtub, 
et mehed on tööturul rohkem sinikraed3, 
naised aga valgekraed4. 

Mehi oli naistest rohkem oskustöö-
liste ja käsitööliste seas (88 protsenti) 
ning seadme- ja masinaoperaatorite seas 
(73 protsenti). Iga neljas mees oli oskus- 
või käsitööline, iga viies mees seadme- ja 
masinaoperaator või koostaja. 

Kuigi arvuliselt enim naisi töötas 
2013. aastal tippspetsialistina, oli naiste 
osakaal kõige suurem hoopis teenindus- 
ja müügitöötajate ning kontoritöötajate 

joonIs 6 
Hõivatute jaotus ameti rühmade järgi (järjes-
tus vastavalt sagedusele), tuhandetes, 2013.
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joonIs 7 
Hõivatute muutus ametirühmade järgi, 

tuhandetes, 2005–2013.

3 Sinikraed – teenindus- ja müügitöötajad, põllumajanduse ja kalanduse oskustöötajad, oskus- ja käsitöölised, seadme- ja masinaope-
raatorid, lihttöölised, relvajõududesse kuulujad.
4 Valgekraed – seadusandjad, kõrgemad ametnikud ja juhid, keskastme spetsialistid ja tehnikud, kontoritöötajad.
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hulgas, kus kolmest kaks olid naised. 
Arvuliselt kõige vähem naisi teenis 
leiba põllumajanduse, metsanduse, 
jahinduse ja kalanduse valdkondade 
oskustöötajatena. 

Päris paljudes ametites töötavad 
valdavalt naised või valdavalt mehed. 
2011. aasta rahvaloenduse andmetest 
selgub, et selliseid ameteid, kus töötasid 
üle 90 protsendi ulatuses ehk peaaegu 
ainult naised või ainult mehed, oli ligi 30 
protsenti. Niinimetatud naiste tööd on 
meditsiiniõde, ämmaemand, apteeker, 
logopeed, algklassi- ja lasteaiaõpetaja, 
raamatupidaja, raamatukoguhoidja, 

sekretär, teller, kassapidaja, hooldaja, 
juuksur, kosmeetik, õmbleja, koristaja ja 
köögitööline. 

Mehed domineerivad sellistes ame-
tites nagu kaevur, ehitaja, mehaanik, 
tüürimees, loots, piloot, päästja, kalur, 
keevitaja, sepp, elektrik, sõidukijuht, 
metsa-, tee-, transpordi- jms tööline, 
sõjaväelane. 

Ka tegevusalati on meeste ja naiste 
jagunemine seni vägagi reljeefne 
(VT joonIs 9). Mehed domineerivad ehi-
tuses, veonduses, töötlevas tööstuses 
ja põllumajanduses, sides, mäetööstu-
ses, energeetikas ja veevarustuse alal. 
Valdavalt on need suuremat füüsilist 
jõudu või tehnilist võimekust nõudvad 
tegevusalad. Naiste poolel on suur üle-
kaal hariduse ja tervishoiu valdkonnas, 
majutuses ja toitlustuses, kaubanduses, 
finantsalal ja ka meelelahutusäris. 

Nii-öelda naiste ja meeste ametite 
selget eristumist hõives võib pidada 
Eesti tööturul endiselt valitsevaks 
probleemiks. Isiklike valikute tegemisel 
tuleks stereotüübid kõrvale jätta. Mees 
võib olla suurepärane lasteaiakasvataja 
ning naine mehaanik. 

Ainsad valdkonnad, kus Eestis on 
mehi ja naisi enam-vähem võrdselt, 
on avalik haldus ja kutse- ning teadus-
alane tegevus. 

joonIs 8 
Hõivatute 
sooline jaotus 
ametirühmade 
järgi, tuhan-
detes, 2013.
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joonIs 9 
Hõivatute 

sooline jaotus 
tegevusalade 

kaupa, 2013.
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Põhjaliku ülevaate eri tegevusalade 
hõivest ja tööjõuvajadusest leiab 
5. peatükist. 

Noored teevad  
müügi- ja kontoritööd
Kõigist töötajatest moodustasid 
2013. aastal parimas tööeas inimesed 
(25–49aastased) 59 protsenti, vanema-
ealised (50–74aastased) 33 protsenti 
ning noored (15–24aastased) 8 prot-
senti. Arvuliselt tegi tööd 49 600 noort, 
366 400 parimas tööeas inimest ning 
205 300 vanemaealist. 

Seetõttu pole ime, et kõigis ame-
tirühmades domineerivad parimas 
tööeas inimesed (VT joonIs 10). Suurim 
on nende ülekaal juhtide, tehnikute, 
keskastme spetsialistide, tippspet-
sialistide ning oskus- ja käsitööliste 
hulgas. Vanemaealisi oli enim lihttöö-
liste ning põllumajanduse, metsanduse, 
jahinduse ja kalanduse oskustöötajate 
hulgas. Noored paistavad enim silma 
teenindus- ja müügitöötajate ning kon-
toritöötajate hulgas. 

2013. aastal töötas iga neljas noor tee-
nindus- ja müügitöötajana, iga viies 
parimas tööeas Eesti elanik tipp spetsia-
listina ja peaaegu iga viies vanema-
ealine samuti tippspetsialistina.

Ameti valikul on üheks olulisimaks 
kriteeriumiks haridustase. Ametialade 
ja haridustasemete vahelisi seoseid 
analüüsime punktis 3.2. 

25-4925-49 50-7450-7415-2415-24
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joonIs 10 
 Hõivatute 
vanuseline 

jaotus ameti-
rühmade järgi, 

tuhandetes, 
2013 

Töö on koondunud Tallinna 
Töötajate jaotus maakondade lõikes ei 
erine oluliselt inimeste paiknemisest 
Eestis. Ülekaalukalt kõige enam elab 
töötajaid Harjumaal (47 protsenti), eriti 
Tallinnas (34 protsenti). 

Töötajate arvu poolest järgneb 
Tartu maakond (12 protsenti) ning 
Ida-Virumaa (10 protsenti). Ülejäänud 
piirkondades elab tunduvalt vähem töö-
tajaid. Kõige vähem on neid Hiiumaal. 

Mehed tulevad harjumaale, 
naised lahkuvad ida-Virumaalt
Viimase kaheksa aastaga on töötajate 

Kus töötatakse?2.2

arv maakonniti paljuski muutunud. 
Harjumaal kui peamises tõmbekesku-
ses on see alates 2005. aastast kiiresti 
kasvanud (lisandunud on rohkem mehi 
kui naisi). Plussis on ka Tartumaa. 

Harjumaale on lisandunud peaaegu 
sama palju töötajaid, kui palju on nende 
arv vähenenud näiteks Ida-Virumaal, 
Valgamaal ja Lääne-Virumaal. Suurim 
tagasilöök on osaks saanud Ida-Viru-
maale (lahkujad on pigem naised). 

Töötajate arvu kõikumisel maa-
konniti võivad olla erinevad põhjused. 
Inimesed vahetavad elu- ja töökohti 
ning kolivad seose sellega ühest maa-
konnast teise. Üsna levinud on ka ühest 
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maakonnast teise tööl käimine. Osa 
maakonna elanikest on läinud pensio-
nile või loobunud töö otsimisest. Samuti 
vähendab töötajate arvu maakonniti ka 
üldine töökäte vähenemine. 

Kui arvuliselt on kaheksa aasta jook-
sul tööliste arv suurenenud vaid kahes 
maakonnas, siis tööga hõivatud inimeste 
osakaal kõigist tööealistest on kasvanud 
peaaegu kõikjal, välja arvatud Hiiumaal 
ja Valgamaal (töötab vastavalt 66 ja 55 
protsenti tööealistest, kukkumine on 
olnud märkimisväärne). Ida-Virumaal, 
Viljandimaal ja Võrumaal on hõivatute 
osakaal tööturul püsinud stabiilsena. 

Kõigis ülejäänud maakondades on 
tööaktiivsus kasvanud, enim Jõgeva-
maal (töötab 59 protsenti tööealistest). 
Rõõmustada võivad ka Põlvamaa, Saa-
remaa ja Läänemaa.

Samas paistab joonIselT 13, et 
kaheksa aastaga toimunud muutustele 
vaatamata erineb tööhõive maakonniti 
oluliselt. Kui Valgamaal oli 2013. aastal 
hõivatud 55 protsenti tööealistest, siis 
Harjumaal 72 protsenti. 

Seega, kuigi töötajaid on paljudes 
maakondades vähem kui kaheksa aasta 
eest, on töö aktiivsus peaaegu kõikjal 
kasvanud. 

Noored töötavad harjumaal, 
vanad hiiu- ja järvamaal
Enim töötavad vanuseliselt parimas eas 
inimesed (25–49aastased). Pooled neist 
elavad Harjumaal. 

Protsentuaalselt on parimas tööeas 
töötajaid enim aga hoopis Tartumaal 
(64 protsenti), kõige vähem Järvamaal 
(48 protsenti). 

Ka ligi pooled töötavad noored 
(15–24aastased) leiab Harjumaalt, kuid 
protsentuaalselt on töötavaid noori 
kõige enam Võrumaal. Kõige vähem on 
neid töötajate hulgas Ida-Virumaal ja 
Viljandimaal. 

joonIs 11 
Töötajate jaotus maakondade järgi,  
tuhandetes, 2013.

joonIs 12 
Töötajate arvu muutus maakondade järgi, 

tuhandetes, 2005*–2012*.

* Tasandamaks Eesti tööjõu-uuringu valimist tulenevaid kõikumisi, on omavahel võrreldud 2005. ja 2012. aasta libisevaid keskmisi, 
s.t aastate 2004–2006 keskmist hõivatute arvu maakonnas on võrreldud aastate 2011–2013 keskmise hõivatute arvuga maakonnas.
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Vanemaealised (50–74aastased) anna-
vad töötajaskonnas tooni Hiiumaal ja 
Järvamaal (43 ja 41 protsenti). Kõige 
väiksem on nende osakaal Tartumaal. 

Seega Tartumaa, Saaremaa ja Harju-
maa töötajad on võrreldes teiste piirkon-
dadega nooremad, Hiiumaa, Järvamaa ja 
Jõgevamaa töötajad aga vanemad. 

Tehnikud ida-Virumaale, 
masinistid hiiumaale 
Allolevast 2011. aasta rahvaloenduse 
andmeid peegeldavast tabelist saame 
aimu, kus ja millistes ametites inimesed 
üle Eesti töötavad. 

Eesti tööjõu-uuringu andmetest 
teame, et populaarseim ametirühm oli 

2013. aastal tippspetsialistid. Rahva-
loenduse andmed kinnitavad seda. 
Seejuures nähtub tabelist, et tippspet-
sialistid on koondunud Harjumaale ja 
Tartumaale. Kõige vähem on neid tööta-
jate seas Lääne-Virumaal ja Järvamaal. 

Võrreldes teiste piirkondadega, pais-
tavad Harjumaa ja Tartumaa silma ka 
suurema juhtide ja tehnikute osakaaluga. 
Samal ajal kui näiteks Ida-Virumaal ja 
Jõgevamaal on juhte töötajate seas vähe. 

Suuremad käärid maakonniti 
ilmnevad veel põllumajanduse, met-
sanduse, jahinduse ja kalanduse oskus-
töötajate, käsitööliste ning seadme- ja 
masinaoperaatorite seas. Need ameti-
rühmad on vähem esindatud linnades. 

* Tasandamaks Eesti tööjõu-uuringu valimist tulenevaid kõikumisi, on omavahel võrreldud 2005. ja 2012. aasta libisevaid keskmisi, s.t 
aastate 2004–2006 keskmist hõivemäära maakonnas on võrreldud aastate 2011–2013 keskmise hõivemääraga maakonnas.
** Hiiu, Lääne ja Põlva maakonna puhul on Eesti tööjõu-uuringu valim liiga väike, et esitleda tööturul hõivatud 15–24aastaste vanusegruppi.

joonIs 13 
Hõivemäära 

(15–64aastased) 
muutus maa-

kondade järgi, 
2005*–2012* .

joonIs 14 
Töötajate vanu-
seline jaotus 
maakondade 
järgi, tuhandetes, 
2013**.
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Põllumajanduse, metsanduse, jahin-
duse ja kalanduse oskustöötaja amet 
on kõige populaarsem Jõgeva- ja Järva-
maal. Oskustöötajaid ja käsitöölisi oli 
rohkem Viljandi- ja Võrumaal. Seadme- 
ja masinaoperaatorid on koondunud 
Hiiumaale, Läänemaale ja Järvamaale. 

Teistes ametirühmades (kontori-
töötajad, teenindus- ja müügitöötajad, 
lihttöölised ja sõjaväelased) maakonniti 
suuri erinevusi ei paista. 

Niisiis on Harjumaal ja Tartumaal 
end sisse seadnud pigem ameti-
redeli kõrge matel astmetel (juhid, 
tipp spetsialistid, tehnikud, kontori-
töötajad) paiknevad töötajad. Mujal 
on ülekaalus ametiredeli madalamate 
pulkade (põllu majanduse, metsanduse, 
jahinduse ja kalanduse oskustöötajad; 
oskustöötajad ja käsitöölised; seadme- 
ja masinaoperaatorid ja koostajad; liht-
töölised) inimesed. 
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Harju 12,7% 20,9% 17,3% 7,3% 12,9% 0,4% 11,3% 8,8% 7,4% 1,0% 261

Hiiu 8,6% 14,3% 14,3% 5,7% 14,3% 2,9% 14,3% 17,1% 8,6% 0,0% 3,5

Ida-Viru 7,1% 13,4% 16,2% 4,7% 14,0% 0,7% 19,2% 14,9% 9,3% 0,6% 53,7

Jõgeva 7,1% 13,3% 11,5% 3,5% 14,2% 6,2% 17,7% 15,0% 9,7% 1,8% 11,3

Järva 8,0% 12,0% 12,0% 4,8% 12,8% 4,8% 18,4% 16,0% 10,4% 0,8% 12,5

Lääne 9,0% 13,0% 13,0% 4,0% 15,0% 3,0% 17,0% 16,0% 9,0% 1,0% 10

Lääne-Viru 8,3% 12,0% 12,4% 5,0% 14,0% 3,7% 18,6% 15,3% 9,1% 1,7% 24,2

Põlva 7,4% 14,7% 13,7% 4,2% 13,7% 4,2% 15,8% 15,8% 9,5% 1,1% 9,5

Pärnu 9,2% 12,5% 14,3% 4,8% 14,3% 3,3% 17,0% 14,6% 8,6% 1,5% 33,6

Rapla 9,2% 13,4% 13,4% 4,9% 13,4% 3,5% 17,6% 14,8% 8,5% 1,4% 14,2

Saare 8,5% 13,1% 13,1% 3,8% 14,6% 3,8% 19,2% 14,6% 8,5% 0,8% 13

Tartu 10,4% 23,9% 14,9% 5,3% 13,2% 1,4% 13,4% 8,9% 7,6% 1,1% 64,4

Valga 7,6% 12,4% 12,4% 4,8% 15,2% 3,8% 18,1% 15,2% 9,5% 1,0% 10,5

Viljandi 8,1% 13,5% 12,4% 3,8% 13,5% 4,3% 19,5% 14,6% 9,2% 1,1% 18,5

Võru 8,2% 13,1% 12,3% 4,1% 13,9% 3,3% 19,7% 13,1% 9,8% 2,5% 12,2

kokku 58,1 99,5 85,9 32,6 73,9 9 79,6 62,5 45,1 5,9 552,1

Viimases tulbas ja reas on maakondade ja ametirühmade lõikes hõivatute arv tuhandetes, ülejäänud tabelis ameti-
rühmade osakaalud maakonna töötajatest (2011). Allikas: Statistikaamet, 2011 rahvaloendus

Tabel 1 
Töötajate  
maakondlik 
jaotus ameti-
rühmade järgi. 
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Ametit või tööd valides on vaja mõista, 
milliseid teadmisi, oskusi ja kogemusi 
see eeldab. Selles peatükis räägime 
Eesti inimeste haridustasemest Eesti 
tööjõu-uuringu andmete alusel. Detail-
semalt käsitleme eri- ja kutsealase hari-

Haridus ja  
tööturgIII

duseta inimeste osakaalu vanuse järgi 
ning nende jaotumist keskhariduse ja 
põhihariduse või madalama haridusta-
seme lõikes. Samuti anname ülevaate 
2013. aastal töötanud inimeste haridu-
sest ametialade järgi. 

Kuidas eestlased  
hariduselt jaotuvad? 3.1

iga kolmas on  
erialase hariduseta 
Nagu juba alguses öeldud, on ühis-
konna jätkusuutlikkuseks tarvis, et 
iga inimene oleks tööturul rakendatud 
vastavalt oma võimetele ning suudaks 
muutustega kaasas käia. Töötajate 
puhul hinnatakse kahtlemata nende 
töökogemust ja läbitud täienduskooli-
tusi. Ent edukale karjäärile paneb aluse 
siiski erialane kõrg- või kutseharidus. 
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joonIs 15 
25–64aastane 
elanikkond 
omandatud 
hariduse järgi 
aastatel  
2005–2013 (%).

Eestis on kahjuks väga palju inimesi, 
kel puudub erialane haridus: kutse- või 
kõrgharidus. Kokku on selliseid inimesi 
üle 200 000 – 25–64aastaste hulgast 
peaaegu iga kolmas (VT joonIs 15). 

kõrgharidus  
on jätkuvalt moes
Erialase hariduseta inimeste osakaal 
on mõnevõrra suurem noorte hulgas. 
25–34aastaste seas on see osakaal vii-
mastel aastatel vähenenud (VT joonIs 16). 
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Ja samal ajal näitab tõusutrendi kõrgha-
ridustega inimeste osakaal. 

iga kaheksas töötaja ei ole 
konkurentsivõimeline
Kuidas neid positiivseid trende siis 
hinnata? Adekvaatse ülevaate saami-
seks peame eraldi vaatama ka muutusi 
keskharidusega ja põhiharidusega (või 
madalama haridustasemega) inimeste 
osakaaludes. Üldkeskharidusega ini-
meste osakaal on viimastel aastatel 
vähenenud (VT joonIs 17 ja 18).

Vähenenud on ka põhiharidusega 
või madalama haridusega inimeste 
osakaal (VT joonIs 17). Ent parimasse 
tööikka jõudes on ikka koguni 12 prot-

joonIs 16 
25–64aastane 
elanikkond 
omandatud 
hariduse 
järgi eagrupis 
2011.–2013. 
aastal (%).

joonIs 17 
25–64aastaste 
erialase haridu-
seta inimeste 
jaotumine 
haridustaseme 
lõikes  
2005–2013 (%).
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sendil töötajatest madala haridus-
taseme tõttu raske tööturul löögile 
pääseda (VT lIsa 4). Mida madalam hari-
dustase, seda ebastabiilsem töökoht 
ning väiksem palk. 

Tööandjad sageli nurisevad, et 
tööd oleks küll pakkuda, kuid pole, kes 
teeks. Mida rohkem on madala haridus-
tasemega inimesi, seda selgemalt 
eksisteerivad koos vabad töökohad ja 
töötud. 

Liiga palju noori ei ole 20.–24. elu-
aastaks jõudnud vähemalt keskhari-
duseni (VT joonIs 19). Põhiharidusega 
piirdujatel on reaalne oht jääda töö-
maailmas autsaideriks. Põhiharidusega 
või madala haridusega noorte hulgas 
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on töötus olnud läbi aastate väga suur 
(12–40 protsenti). 

Kesine haridustase ja erialaste 
oskuste puudumine on peamine takis-
tus töö leidmisel. Uueks probleemiks on 
saamas noorte paiknemine riigis, sest 
Eestis on sisuliselt vaid kaks tõmbekes-
kust, kuhu noored peamiselt siirduvad: 
Tallinn-Harjumaa ja Tartu-Tartumaa 
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joonIs 18 
25–34aastaste 
erialase haridu-
seta inimeste 
jaotumine 
haridustaseme 
lõikes  
2005–2013 (%). 

joonIs 19 
20–24aastaste 
inimeste jaotu-
mine haridus-
taseme lõikes 
2005–2013 (%). 

tõmbavad noored endale, jättes teised 
maakonnad pika ninaga. 

Erialane haridus on aga kasutu, kui 
tööturg selle eriala inimesi ei vaja. Nii 
räägitakse Eestis juba aastaid struktuur-
sest tööpuudusest, kus ühtaegu töötute 
armeega on meil hulk töökohti, mida ei 
suudeta täita. Pole lihtsalt vastavate 
kogemuste ja oskustega inimesi võtta. 

Kas haridus toob ameti? 3.2

Vastutusrikas amet  
nõuab kõrgemat haridust
Üks olulisemaid kriteeriume ametiala 

valikul on omandatud haridustase. 
Eesti tööjõu-uuringu andmetel oli 2013. 
aastal Eestis umbes 621 000 töötavat 
inimest. Neist 31 protsendil oli kõrgha-
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ridus, 31 protsendil kutseharidus5, 21 
protsendil üldkeskharidus6, 9 protsen-
dil keskeriharidus ja 8 protsendil põhi-
haridus või madalamgi haridustase. 

Nagu allolevalt jooniselt nähtub: 
mida vastutusrikkam amet, seda tõe-
näolisemalt nõuab see kõrgharidusega 
inimest. 

Joonis kinnitab, et kõrgem haridus-
tase tagab tõenäolisemalt ka ametirede-
lil kõrgemal asuva töökoha. 2013. aastal 
töötas iga kolmas kõrgharidusega Eesti 
elanik tippspetsialistina, iga kolmas 
madalama haridustasemega inimene 
aga seadme- ja masinaoperaatorina. 

Täpsema ettekujutuse eri ametiala-
del töötavate inimeste haridustasemest 
annab Tabel 2. 

Üldiselt eeldatakse, et tippspet-
sialistidena töötaksid kõrgharitud ja 
lihttöölisena madala haridustasemega 
inimesed, kuid ükski ametlik dokument 
ei piiritle, millise haridusega peaks 
olema ühe või teise ameti esindaja. 

Juhilt eeldatakse lisaks kõrgharidusele 
veel töökogemust ja õigeid isikuoma-
dusi, mis aitavad lahendada keerukaid 
probleemide puntraid. Kuid Eesti töö-
jõu-uuringute andmeil oli 2013. aastal 
kõrgharidus üksnes veidi üle pooltel 
juhtidest, üldkeskharidusega juhte oli 
18 protsenti. Ligi 80 protsenti juhtidest 
on eri- või kutsealase haridusega. 

Tippspetsialistidelt (19 protsenti 
kõikidest töötajatest) eeldatakse ena-
masti kõrgharidust, erialaseid teadmisi 
ja oskusi. Neist 74 protsendil on kõrg-
haridus. 

Kuigi tehnikute ja keskastme spet-
sialistide ametipositsioon on tradit-
siooniliselt eeldanud hakkamasaamist 
kutseharidusliku ettevalmistusega, on 
täna nende hulgas enim (40 protsenti) 
kõrgharidusega töötajaid, neist paljudel 
on rakenduskõrgharidus. 

Kõrgharitute hulga suurenemine 
annab head eeldused Eesti majanduse 
muutumiseks teadmistepõhisemaks ja 

SÕJAVÄELASED

JUHID

TIPPSPETSIALISTID

TEHNIKUD JA KESKASTME SPETSIALISTID

KONTORITÖÖTAJAD

TEENINDUS- JA MÜÜGITÖÖTAJAD

PÕLLUMAJANDUSE, METSANDUSE, JAHINDUSE
JA KALANDUSE OSKUSTÖÖTAJAD

OSKUSTÖÖTAJAD JA KÄSITÖÖLISED

SEADME- JA MASINAOPERAATORID JA KOOSTAJAD

LIHTTÖÖLISED

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

I TASEI TASE II TASEII TASE III TASEIII TASE

Haridustasemed (IsCed97): I tase – algharidus, kutseharidus põhihariduseta, põhiharidus; II tase – põhiharidus kutseharidusega, 
kutsekeskharidus põhikooli baasil, üldkeskharidus, kutsekeskharidus keskkooli baasil; III tase – keskeriharidus, rakenduslik kõrgharidus, 
akadeemiline kõrgharidus

5 Kutseharidus (kutseõpe põhihariduse baasil, kutsekeskharidus põhihariduse baasil, kutsekeskharidus keskhariduse baasil, kesk-
eriharidus põhihariduse baasil).
6 Seejuures peab silmas pidama, et üldkeskharidusel põhinev keskeriharidus loetakse kesk- ja kõrghariduse vahepealseks haridu-
seks. Üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse õppekava, mille nominaalkestus on vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, läbinud isikul on 
õigus kandideerida rakenduskõrgharidust eeldavale töö- või ametikohale.

joonIs 20 
Töötajate hari-
duslik jaotus 
ametirühmade 
järgi, tuhan-
detes, 2013.
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liikumiseks suurema lisandväärtusega 
tootmise suunas. Teisalt on meil oht, 
et kõigile kõrgharidusega inimestele ei 
jagu sobivat rakendust. 

Kõrgharidusega kontoritöötajaid 
oli 2013. aastal 11 600, teenindus- ja 
müügitöötajad 11 800, oskustöötajaid 
(oskus- ja käsitööliste ning masina- 
ja seadmeoperaatorite ametikohad) 
10 400 ja lihttöölisi 5000. Järelikult ei 
tööta umbes iga viies kõrgharitu oma 
tasemele vastaval ametikohal. 

Kõigist töötajatest on üldharidus-
liku väljaõppega viiendik. Nende hulgas 
on palju kõrg- ja kutsekooli õpingute kat-
kestanuid, kes saavad ometi hakkama ka 
kõrgema kvalifikatsiooniga ametikohta-
del. Keskharidusega on iga kolmas müüja 
või teenindaja ning iga neljas lihttööline. 

Ligi kolmandik kõikidest töökoh-
tadest eeldavad, et ametimees oskab 
oma kätega midagi valmis teha – need 

on oskustöötajate ja seadmeoperaato-
rite ametirühma kuuluvad töökohad. 
Neid koolitavad kutseõppeasutused ja 
neist ligi 60 protsendil on kutsealane 
ettevalmistus. 

Eeldatakse, et lihttöölisele piisab 
põhiharidusest, kuid kõigist lihttöö 
tegijatest on põhiharidusega vaid napp 
viiendik.

Mida kõrgem haridus, seda 
väiksem risk töötuks jääda 
Haridusel on tööhõivega otsene posi-
tiivne seos. Mida kõrgem haridus-
tase, seda väiksem risk töötuks jääda 
(VT Tabel 3). 

Kõrgharitutest on töötud veidi üle 
viie protsendi, põhiharidusega inimes-
test ligi 15 protsenti. Haridustaseme 
kasvuga kasvab ka inimese majanduslik 
aktiivsus ning paraneb majanduslik olu-
kord. Põhiharidusega inimestest töötab 

Tabel 2 
Töötajate 
(vanuses 15–74) 
jaotus ametiala 
pearühma ja 
haridustaseme 
lõikes 2013. 
aastal (tuhat). 
Teises tulbas ja 
reas on haridus-
astmete ja 
ametirühmade 
lõikes töötajate 
arv tuhandetes, 
ülejäänud tabelis 
haridusastme 
osakaal vastava 
ametiala hõiva-
tutest 2011.
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Juhid* ... ... ... 17,7% 7,5% 4,0% 6,2% 7,5% 54,5% 60

Tippspetsialistid ... ... ... 9,0% 1,3% 2,3% 4,1% 8,0% 74,2% 118,8

Tehnikud ja keskastme  
spetsialistid ... 2,5% ... 18,0% 8,3% 6,7% 10,2% 12,9% 40,7% 81,1

Kontoritöötajad** ... 4,1% ... 26,7% 8,4% 6,0% 12,5% 10,6% 31,6% 36,7

Teenindus- ja müügitöötajad ... 6,6% 2,2% 29,7% 10,0% 14,3% 11,1% 11,2% 14,6% 80,9

Põllumajanduse, metsanduse, 
jahinduse ja kalanduse oskus-
töötajad

... 15,2% 9,5% 15,2% 10,5% 7,6% 25,7% 9,5% 7,6% 10,5

Oskustöötajad ja käsitöölised ... 13,0% 4,9% 22,3% 23,3% 7,1% 17,1% 5,6% 5,4% 88,5

Seadme- ja masina-
operaatorid ja koostajad ... 16,7% 4,6% 24,9% 19,9% 7,2% 13,0% 7,7% 5,7% 84,6

Lihttöölised ... 18,6% 3,1% 25,2% 12,4% 8,8% 12,6% 9,0% 8,6% 58

Sõjaväelased ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,1

ametialad kokku 3,3 48,8 13,9 127 69,6 42,7 66,7 55,1 194,2 621

* Lisaks kõrgharidusele eeldavad need ametikohad töökogemust ja isikuomadusi, mis võimaldavad lahendada keerukaid juhtimisega 
seotud olukordi.
** Ametlik nimetus on ametnikud.
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vaid kolmandik, kõrgharidusega ini-
mestest 78 protsenti, kutseharidusega 
inimestest 67–72 protsenti. 

Kui tõuseb üldine haridustase, siis 
suurenevad parema kvalifikatsiooniga 
tööjõu eelised tööturul. Vähem haritud 
satuvad aga veelgi halvemasse olukorda. 

Eestis kohtab ülekvalifitseerituid, kuid 
on ka palju üldharidusega inimesi, 
kellel puudub erialane väljaõpe. See 
pole siiski teravaim probleem. Põhi-
line mure on madala haridustasemega 
alakvalifitseeritud inimesed, kellest 
paljud on töötud. 

Alates 2013. aastast avaldab Statisti-
kaamet andmeid erialahariduse oman-
danute kohta. See annab koolide ja 
erialade kaupa ülevaate koolilõpetajate 
käekäigust ja keskmisest sissetulekust. 
Selgub, et kooli, eriala ja õppetaseme 
valik mõjutab oluliselt tööhõivet, tule-
vast palka ja edasiõppimisaktiivsust. 

Nimetatud andmed on heaks 
spikriks edasiõppimise teelahkmel seis-
jatele, et nad saaksid teha kaalutletud 
otsuse. Andmed leiab Statistikaameti 
veebilehelt7.

Koolide ja erialade kõrvutamisel 
selgus, et keskmiste sissetulekute eri-
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Tööjõud (TuhaT) 57,1 139,5 79,6 47,1 72,5 59,2 205,4 680

neist hõivatud (TuhaT) 48,8 127 69,6 42,7 66,7 55,1 194,2 621,3

neist töötud (TuhaT) 8,4 12,5 10 4,4 5,8 4,1 11,2 58,7

Mitteaktiivsed (TuhaT) 86,3 77,2 17,2 12,7 26,1 18,4 44,5 320,3

Tööjõud ja mitteaktiivsed kokku (TuhaT) 143,4 216,7 96,7 59,8 98,5 77,6 249,9 1000,4

Tööjõus osalemise määr 39,8% 64,4% 82,3% 78,8% 73,5% 76,3% 82,2% 68%

Tööhõive määr 34,0% 58,6% 71,9% 71,5% 67,7% 71,0% 77,7% 62,1%

Töötuse määr 14,7% 9,0% 12,5% 9,3% 8,0% 6,9% 5,5% 8,6%

Tabel 3 
Tööturu üld-
näitajad (15–74) 
haridustaseme 
lõikes 2013. 
aastal. 

Palk seondub selgelt haridusega3.3

nevus võib sama haridustaseme juures 
olla kuni kaks korda. Samuti näita-
vad andmed õpitee kestuse tähtsust 
– nii magistri- kui doktorikraad lisavad 
kumbki tulevasele palgale umbes kol-
mandiku. Edasiõppimisaktiivsusega 
paistavad silma enim kunstierialade 
lõpetanud. Välisriiki tööle minejaid 
on enim tervise ja isikuteenindusega 
seotud õppekavade lõpetajate hulgas. 

Ja veel kord: mida kõrgem on lõpe-
tatud haridustase, seda vähem kogevad 
koolilõpetajad tööpuudust. 

7 Alamvaldkonnas Sotsiaalelu – Haridus – Hariduse üldandmed – tabelid HTG21 ja HTG23:  
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/05Haridus/04Hariduse_uldandmed/04Hariduse_uldandmed.asp
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joonIs 21 
Kutse- ja 
kõrghariduse 
2006–2011 
lõpetanute 
keskmine 
sissetulek, 
eurodes. 
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Millistes valdkondades ja millistes 
ametites on enim vabu töökohti? 
Kuidas on lähiminevikus kujunenud 
tööpuudus eri majandusharudes ning 
ametialadel? Puudutame ka nn struk-
tuurse töötuse teemat – kuidas vabad 

ametikohad ja töötud omavahel majan-
duses kokku klapivad. 

Ülevaade põhineb Statistikaameti 
vabade ja hõivatud ametikohtade sta-
tistikal, tööjõu-uuringul ning Töötu-
kassa andmetel. 

Tööpakkumine 
ja tööpuudusIV

Kust saaks tööd?4.1

Kuidas on viimastel aastatel muutunud 
täidetud ja vabade töökohtade arv ning 
millistele ametikohtadele ja millistesse 
valdkondadesse otsitakse Eestis kõige 
enam töötajaid?

Majanduskriis  
laastas tööpõldu
joonIselT 22 näeme vabade (pare-
mal teljel) ning hõivatud töökohtade 
(vasakul teljel) arvu muutusi viimastel 
aastatel. Nagu tööturule tervikuna, 

avaldas majanduskriis tugevat mõju 
ka vabade ametikohtade hulgale, see 
kahanes aastatel 2007–2009 umbes 
neli korda. 

Näeme huvitavat iseärasust: kriisi 
alguses hakkas esmalt vähenema 
vabade töökohtade arv ning aasta 
hiljem hõivatud töökohtade arv. Ras-
kuste tekkimisel loobusid ettevõtjad 
esmalt uute inimeste palkamisest, 
seejärel asusid vähendama täidetud 
töökohti. Viimastel aastatel on nii hõi-

HÕIVATUD AMETIKOHTADE ARVHÕIVATUD AMETIKOHTADE ARV

VABADE AMETIKOHTADE ARVVABADE AMETIKOHTADE ARV
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joonIs 22 
Vabade ja 
täidetud ameti-
kohtade arv, 
2005–2013. 
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vatud kui vabade ametikohtade arv 
olnud püsivalt tõusuteel, esimene neist 
kiiremas tempos.

Vabu töökohti napib kõikjal
Lisaks töökohtadele on oluline ka nende 
(nii vabade kui hõivatute) asukoht. 
joonIselT 23 näeme nende paiknemist 
maakonniti. Hõivatud ametikohad 
maakonnas on välja toodud protsen-
dina kogu Eesti hõivatud töökohtadest. 
Vabad ametikohad esitatakse protsen-
dina kõikidest ametikohtadest selles 
maakonnas. 

Ei üllata, et töökohad on seal, kus 
on inimesed. Taas eristuvad kolm suu-
remat piirkonda – Harjumaa, Tartumaa 
ja Ida-Virumaa. Nendesse kolme maa-
konda on koondunud enamik töökoh-
tadest. Domineerib mõistagi Harjumaa, 
kus on 55 protsenti hõivatud ametikoh-
tadest Eestis, millest enamik Tallinnas. 

Ehkki vabade ametikohtade osa-
kaal on suurim hoopiski Pärnumaal ja 
Läänemaal, tuleb arvestada, et erine-
vused on küllaltki väikesed. Enamikus 
maakondades on vabad vaid 0,8–1,8 
protsenti ametikohtadest.

Töötukassa on hoos
Töötukassa vahendatavad töökohad on 
viimasel kolmel aastal moodustanud ligi 
poole kõikidest vabadest ametikohta-
dest Eestis (joonIs 24). Keskmiselt oli töö-
tukassal 2013. aastal ühe päeva jooksul 
pakkuda veidi enam kui 3500 vakantsi. 
Töötukassa vahendatavate vabade töö-
kohtade osakaal on kasvanud alates 
2010. aastast. Kasvu toidab aktiivne tea-
vitustöö tööandjate seas nii töövahen-
duse teemal kui ka muude töötukassa 
pakutavate teenuste osas, samuti teh-
nilise lahenduse väljatöötamine. Nimelt 
on alates 2011. aastast tööandjatel või-
malus tööpakkumiste edastamiseks 
kasutada iseteenindusportaali.

Majanduskriisi alguses järsult 
vähenenud vabade töökohtade arv 
on alates 2010. aastast kuni tänaseni 
järjepidevalt suurenenud (joonIs 24). 
Kuigi aasta keskmine vakantside8 arv 
ei ole veel jõudnud tagasi kriisieelsele 
tasemele, on aasta jooksul lisandunud 
uute tööpakkumiste arv viimasel neljal 
aastal oluliselt kasvanud (joonIs 25). 
See peegeldab töötukassa aktiivsust. 
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joonIs 23 
Hõivatud ameti-
kohtade maa-
kondlik jaotus 
2013 (Kogu  
Eesti = 100%)  
ning vabade  
ametikohtade 
määr, 2013. 

8 Aasta keskmine tööpakkumiste arv näitab, kui palju oli keskmiselt aasta jooksul vabu töökohti ühes päevas.
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Majandusbuumi aastatel, mil valitses 
pigem tööjõupuudus ja sobivat inimest 
tuli lausa tikutulega taga otsida, olid 
tööpakkumised avatud pikema aja jook-
sul. Lisaks sellele on alates 2009. aasta 
teisest poolest, mil töötukassa võttis 
tööturuametilt üle vastutuse aktiivsete 
tööturumeetmete osas, üha aktiivse-
malt tegeletud tööpakkujate ja tööotsi-
jate kokkuviimisega. 

Milliseid töökohti on 
töötukassal välja pakkuda? 
Töötukassa vahendas 2013. aastal üle 
48 000 vaba töökoha. Enim vakantse 
oli teenindus- ja müügisfääris, tööd 
pakuti ka oskus- ja käsitöölistele, 
lihttöölistele ning seadme- ja masi-
naoperaatoritele (joonIs 26). Nimeta-

tud ametirühmade töötajaid on läbi 
aastate kõige enam töötukassa kaudu 
otsitud. 

Kuid töötukassa pakutu on kümne 
aasta jooksul ka muutunud: vähenenud 
on sinikraede (lihttööliste, seadme- ja 
masinaoperaatorite, oskus- ja käsi-
tööliste, põllumajanduse ja kalanduse 
oskustöötajate, teenindus- ja müügitöö-
tajate) tööpakkumised, rohkenenud aga 
tööpakkumised valgekraedele (kõrge-
mad ametnikud ja juhid, tippspetsialis-
tid, keskastme spetsialistid ja tehnikud, 
kontoritöötajad). 

Valgekraede ametikohtade osakaal 
on tunduvalt suurenenud alates 2009. 
aastast. Üks selle põhjuseid on tõenäo-
liselt see, et tööandjad otsivad Töötu-
kassa vahendusel üha enam töötajaid 

joonIs 24 
Vabade ameti-
kohtade arv 
Eestis ning töö-
tukassa vahen-
datavate vabade 
ametikohtade 
arv ja osakaal 
(parem telg), 
2005–2013. 
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2005–2013. 
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ka kõrgemat kvalifikatsiooni nõudva-
tele ametikohtadele. 

Peaaegu pool töötukassa vahen-
datud ametikohtadest saab koon-
dada viie suurema valdkonna alla 
(joonIsed 27 ja 28): esiteks kaubandus 
ja klienditeenindus (klienditeeninda-
jad, müüjad-kassapidajad, müüjad-tee-
nindajad), teiseks ehitus (üldehitajad, 
ehituslihttöölised ja abilised, torulukk-
sepad, töödejuhatajad, objekti juhid, 
tislerid), kolmandaks puhastusteenin-
dus-majapidamine (puhastusteeninda-
jad koristajad, toateenijad, majahoidjad, 
kojamehed, autopesijad), neljandaks 
toitlustus – majutus – ürituste korral-
dus (kokk, köögi abitööline, kokaabi, 
nõudepesija, hotelli/spaa administraa-
tor, ettekandja, baarmen, klienditeenin-

daja) ning viiendaks sõidukite juhtimine 
(veoautojuhid, traktoristid, ekskavaato-
rijuhid, tõstukijuhid, bussijuhid, sõidu-
autojuhid ja taksojuhid). 

Keskastme spetsialistidest ja 
tehnikutest otsiti töötukassa kaudu 
enim müügiesindajaid, raamatupi-
damise spetsialiste. Kontoritöötajate 
hulgast vajati klientide nõustajaid ja 
teenindajaid. Tippspetsialistide hul-
gast tervishoiuspetsialiste (peami-
selt tegevusterapeute) ning õpetajaid 
(lasteaia-, keelte-, üldhariduskoolide 
vanema astme õpetajaid). Kõrgemate 
ametnike ja juhtide kategoorias pigis-
tas king eelkõige müügi- ja turun-
dusjuhtide osas. Põllumajanduse ja 
kalanduse oskustöötajate leeris oli aga 
pakkumisi metsanduses. 

joonIs 26 
Töötukassa 
vahendatavate 
vabade ameti-
kohtade jagune-
mine ametiala 
pea rühma järgi, 
2005 -2013.
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Viie suurima 

tööpakkumiste 
valdkonna osa- 

 kaal kõigist töö-
pakkumistest 

valdkonna järgi 
(töötukassa 

vahendatavad 
ametikohad 

Eestis), 
2008–2013. 
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konkurents vabadele ameti-
kohtadele on vähenenud
Majandusbuumi ajal oli töötuid vähe ja 
tööpakkumisi palju. Konkurents ühele 
ametikohale oli väike (joonIs 29). Näi-
teks aastatel 2006–2007 vastas igale 
pakutavale ametikohale vaid kaks 
registreeritud töötut. Üleilmne majan-
duskriis tegi drastilised korrektiivid: 
2008. aasta teisel poolel hakkas töö-
tute armee jõudsalt kasvama, samal 
ajal vähenes tööpakkumine. 2009. 
aastal vastas ühele pakutavale ame-
tikohale juba ligi 30 töötut! Registree-
ritud töötus kasvas veel 2010. aastal 
viiendiku võrra, kuid tasapisi hakkas 
tööpakkumisi juurde tulema. Nii hakkas 

konkurents ühele vabale ametikohale 
taas vaikselt vähenema ning vähe-
neb tänaseni, kusjuures viimasel kahel 
aastal tänu töötute arvu vähenemisele. 

Töötukassa vahendab tööjõudu ja 
tööpakkumisi kõikidele ametikohtadele 
juhtidest lihttöölisteni. Kui kõrvutame 
eri ametirühmade tööpakkumiste arvu 
ja varem samal ametialal töökogemust 
omavate töötute arvu, siis näeme, et 
osale kohtadele on suurem konkurents 
kui teistele (joonIs 30). Tihedaim on 
rebimine kõrgemate ametnike ja juh-
tide vakantsidele, mida võib seletada 
asjaoluga, et niisuguseid töökohti tava-
liselt töötukassa kaudu ei täideta. Kõige 
lihtsam on leida töötukassa vahendusel 
teenindus- ja müügitööd. 
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joonIs 28 
Kuus keskmi-
selt lisandunud 
vabade ameti-
kohtade arv 
viies suurimas 
tööpakkumiste 
valdkonnas  
(töötukassa 
poolt vahen-
datavad ameti-
kohad Eestis), 
2008–2013. 

joonIs 29 
 Registreeritud 
töötuid ühe vaba 
ametikoha kohta 
(arvestatud 
on ka töökohti 
välismaal), 
2005–2013.
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joonIs 31 
Töötute ja 
hõivatute arv 
ameti rühmade 
järgi 2013, 
tuhat. 

joonIs 30 
Varasema 
töökogemusega 
registreeritud 
töötuid ühe 
vaba ametikoha 
kohta, 2013. 

Käsitleme töötust ning selle arengu-
suundi viimastel aastatel, pidades 
silmas kõiki töötuid, mitte ainult töö-
tukassas arvel olevaid. Miks ja kui palju 
on meil inimesi, kes on ilma tööta, kuigi 
tahaksid ja saaksid töötada ning tegele-
vad ka tööotsingutega. 

Kõrvutades ühes ametirühmas 
töötute arvu tööga hõivatute arvuga, 
näeme, et suurem hõivatute arv ei 
tähenda tingimata ka suuremat töö-
tute arvu. Tippspetsialiste on küll kõige 

rohkem, aga nende hulgas on vähe töö-
tuid, erinevalt oskus- ja käsitöölistest, 
kelle hulgas töötuid on kõige rohkem. 
Kehtib rusikareegel: mida kõrgem kvali-
fikatsioon, seda vähem töötuid. 

joonIs 32 peegeldab töötute arvu 
muutust ametirühmade kaupa alates 
2000. aastast, tuues hästi välja meie 
majanduse tsüklid viimase 13 aasta 
jooksul: kriisist taastumine ning 
majanduse kasv kuni aastani 2007, 
seejärel uus krahh alates 2008. aastast 

Mida lihtsam töö, 
seda rohkem töötuid 4.2
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ning uuesti taastumine, mis kestab 
tänaseni. 

Majanduskriis kasvatas töötute 
arvu kõikides ametirühmades. Suurim 
laastamistöö toimus oskus- ja käsitöö-
liste, seadme- ja masinaoperaatorite 
ning lihtööliste seas, kus töötute arv 
sööstis aastatel 2008–2009 lausa kos-
mosesse. Mitmekordistus ka töötus 
teenindus- ja müügitöötajate seas, 
kuid jäi pisut tagasihoidlikumaks juh-
tide, tippspetsialistide ning kontoritöö-
tajate poolel. 

Töötust võib analüüsida ka tege-
vusala järgi, kus viimati töötati – tuleb 

vaid arvestada, et töö kaotaja võib 
tahta ala vahetada. Näiteks inimene, 
kes on kaotanud töö põllumajanduses, 
võib otsida uut tööd töötlevas tööstu-
ses, vähendades sellega konkurentsi 
töökohtadele põllumajanduses, kuid 
suurendades rebimist töötleva tööstuse 
leeris. Kui aga arvestame vaid töötu vii-
mast tegevusala, iseloomustab töötust-
rende joonIs 33.

Töötuse määrad9 on kõrgeimad 
ehituses, majutuses ja toitlustuses 
ning haldus- ja abitegevustes. Peame 
aga arvestama, et nendel ametipostidel 
töötatakse ajutiselt ja need on sageli 
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joonIs 32 
Töötute arv 
ametirühma  
järgi (tuhat), 
2000–2013. 
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Töötajate arv 
ning töötuse 
määr viimase 

töökoha tege-
vusala järgi, 

2013. 

9 Töötuse määr – töötute osatähtsus tööga hõivatute ja töötute koguarvust.
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hüppelauaks teistesse valdkondadesse 
(mõelgem kas või tudengitele). Nende 
töötute hulk ei ole nii suur, kes olid vii-
mati ametis kutse-, teadus- ja tehni-
kaalal, avalikus halduses ja riigikaitses 
ning hariduses.

Töötus niitis  
kriisi puhkedes mehi
Lähenedes töötusele demograafilisest 
vaatepunktist (sugu, vanus, rahvus), 
näeme, et pigem kimbutab see mehi kui 
naisi (joonIs 34). Eriti suureks paisus 
meeste ja naiste töötuse vahe majan-
duskriisi harjal 2010. aastal. Miks? Sest 
kadusid “meeste töökohad” näiteks ehi-
tuses ja töötlevas tööstuses. Viimastel 
aastatel vaevlevad tööpuuduses naised 
ja mehed peaaegu võrdselt. 

Esmapilgul ei paista Eesti olevat 
Euroopas erand noorte (15–24aastased) 
suure töötuse osas (joonIs 35). Aga ärme 
unusta, et see vanusegrupp hõlmab ka 
hulganisti noori, kes alles õpivad ning 
ei ole veel tööelu alustanudki. Kõikidest 
noortest oli 2013. aastal töötuid 7,3 prot-
senti – samas suurusjärgus küpse ea 
vanusegrupiga 25–49aastased (töötus 
8,1 protsenti) ning vanematega (töötus 
6,8 protsenti). 

Eestlaste ja mitte-eestlaste töö-
tuse võrdlus (joonIs 36) näitab, et enne 
majanduskriisi vahe järjekindlalt vähe-
nes, kuid kriisiaastad käristasid selle 
jälle suureks – mitte-eestlaste seas 
kasvas tööpuudus 23 protsendini. Vii-
mastel aastatel on vahe taas vähene-
nud, kuid ei ole veel kriisieelsel tasemel. 
Mis ehk üllatav: mitte-eestlaste töö-
puudus on vähenenud kiiremini kui 
eestlaste tööpuudus. 2013. aastal olid 
vastavad näitajad 12,4 protsenti ja 6,8 
protsenti. 
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joonIs 34 
Töötuse määr soo järgi, 2005–2013. 

joonIs 35 
Töötuse määr vanuse järgi, 2005–2013. 

joonIs 36 
Töötuse määr rahvuse järgi, 2005–2013. 
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Majanduses ongi tavapärane olukord, 
kus rohkem või vähem inimesi on 
töötud, kuid samal ajal leidub töötu-
rul piisavalt vabu töökohti. Tööand-
jad teavad, kui raske on vahel leida 
sobivate oskuste (ja samas realistliku 
palgaootusega) inimesi. Ehkki töötute 
saba lookleb tööturuameti ukse taga. 
Töötud jällegi murravad pead, miks ei 
leia nad kodukandist oma oskustele 
ja soovidele vastavat tööd. Olukorda, 
kus eksisteerivad nii vabad töökohad 
kui ka töötud, nimetatakse struktuur-
seks tööpuuduseks. Selle all peetakse 
silmas tööotsijate kvalifikatsiooni, asu-
koha, oskuste või muude kriteeriumide 
lahknevust tööandjate vajadustest. 
Võib näiteks olla palju vabu kangruid 
Ida-Virumaal, kuid vaja oleks hoopis 
programmeerijaid Tallinnas. Teatud 
määral on struktuurset tööpuudust 
alati, kuid selle kasv vaevab nii töötuid, 
majandust kui ka sotsiaalsüsteemi 
laiemalt. Töötud peaksid justkui elu-
kohta vahetama, olulisel määral ümber 
õppima, või siis peaksid hoopis tööand-

Struktuurne tööpuudus –  
mis loom see on?4.3

jad ümber kolima. Reaalsuses asjad aga 
nii libedalt muidugi ei käi. 

Struktuurset töötust näitab graa-
filiselt nn Beveridge’i kõver, mis kirjel-
dab vabade töökohtade ja töötute arvu 
suhet ehk iseloomustab vaba tööjõu ja 
töökohtade sobitumist tööturul. Beve-
ridge’i kõvera püstteljel on vakantsid 
ning rõhtteljel töötus. Nende kahe näi-
taja suhe liigub majandustsüklis mööda 
kõverjoont üles vasakule või alla pare-
male (joonIs 37). Kui aga kogu kõver 
nihkub nullpunktist eemale (parema 
ülemise nurga suunas), on see ohumärk 
struktuurse tööpuuduse kasvuks. 

joonIsel 37 näeme Eesti tööturu 
Beveridge’i kõverat aastatel 2005–
2013, kuhu jääb nii majandusbuum, 
sellele järgnenud kriis kui kriisist 
taastumine. Kõver kulgeb üsna klas-
sikaliselt: kuni 2007. aastani jäi töö-
tuid vähemaks ning vabu töökohti 
tuli juurde. Graafik liikus majandus-
kasvule tüüpiliselt üles ja vasakule. 
Majanduskriis surus vakantsid järsult 
alla ning kergitas tööpuuduse kõrgele. 
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joonIs 37 
Töötuse määra 
ja vabade ameti-
kohtade määra 
seos Beveridge’i 
kõveral,  
2005–2013. 
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Meie graafik kulges 2010. aastani alla 
paremale. Alates 2010. aasta kesk-
paigast hakkas tööturg jahmatusest 
üle saama, töötus vähenes, lisandus 
mõnevõrra vakantse. Kõver võttis taas 
vastassuuna.

Kuigi üldine töötuse ja vakantside 
suhe järgis 2005–2013 üsna klassikalist 
Beveridge’i kõverat, äratab siiski tähe-
lepanu, et 2013. aastaks olime saavuta-
nud 2005. aastaga sarnase tööpuuduse 
taseme hoopis madalama vabade ame-
tikohtade määra juures. Kas võime nüüd 
juubeldada, et pärast kriisi on Eestis 
struktuurne tööpuudus vähenenud? 
Ei või. Peame arvestama, et 2005. aas-
taga võrreldes on tööturg eestimaalaste 
jaoks täna geograafiliselt hoopis midagi 
muud. Kui Eestis sobivat tööd ei leita, 
seilatakse piiri taha. Välismaal tööta-
vad eestimaalased hoiavad kodumaist 
tööpuudust ohjes, võtmata samas ära 
võimalikke vabu kohti Eestis. 

Võrreldes 2005. aastaga on välis-
maal töötamine ning nn pendelränne 
kordades kasvanud. 2013. aastal töötas 
välismaal vähemalt 25 000 Eesti ela-
nikku. Sama palju on kaheksa aastaga 
ka püsivalt välja rännanud. 

Tööpuuduse ja vakantside suhet 
kolmes põhilises majandussektoris – 
primaar-, tööstus- ja teenindussektoris 
– näitab joonIs 38. Kui majandusbuum 
ja kriis tõid samasuunalise liikumise 
mööda vakantside ja töötuse kõverat 
kõigis majandussektorites, siis liiku-
mise ulatus oli sektoriti erinev. Kõige 
kaugemale paremale liikus kõver krii-
siaastatel tööstuses. Seda sektorit 
tabas ulatuslikem tööpuudus, mis oli 
teistest suurem ka veel 2013. aastal. 
Teenindussektorit iseloomustab 2013. 
aastal aga pigem suhteliselt suurem 
vabade töökohtade arv ning väiksem 
tööpuudus – see survestab ettevõt-
jaid palku tõstma. Primaarsektoris 
(põllu majandus, metsandus, kalandus) 
oli 2013. aastal suhteliselt madal nii 
vakantside kui töötuse tase. 

VABADE AMETIKOHTADE MÄÄRVABADE AMETIKOHTADE MÄÄR

VABADE AMETIKOHTADE MÄÄRVABADE AMETIKOHTADE MÄÄR

VABADE AMETIKOHTADE MÄÄRVABADE AMETIKOHTADE MÄÄR

20092009

20052005

20052005

20102010

2007

2010

TÖÖTUSE MÄÄRTÖÖTUSE MÄÄR

TÖÖTUSE MÄÄRTÖÖTUSE MÄÄR

TÖÖTUSE MÄÄRTÖÖTUSE MÄÄR

2013

2013

2005

2007

2007

2013

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

PR
IM

A
A

RS
EK

TO
R

TÖ
Ö

ST
U

SS
EK

TO
R

TE
EN

IN
DU

SS
EK

TO
R

joonIs 38 
Beveridge’i kõver majandussektorites, 2005–2013. 
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Kus need 
töökohad siis on?V

Nüüd võtame tööturul toimuva terase-
malt luubi alla. Anname ülevaate tööta-
jate jaotumisest tegevusalati, viimastel 
aastatel toimunud muutustest ning prog-
noosime, milliseid töömehi (ja töönaisi) 
Eestis tulevikus üldse vajatakse. 

Analüüs tugineb Statistikaameti, 
äriregistri ning haridus- ja teadusmi-
nisteeriumi andmetele. Tööjõu vaja-
duse prognoosimisel hindasime, kas 
kutse- ja kõrgkoolid toidavad tänased 
tööandjate vajadused tööjõuga ära või 
tuleb mõningates sektorites inimesi 
tikutulega taga otsida. 

Väiksematest või paljusid eri vald-
kondi hõlmavatest tegevusaladest libi-
seme pinnapealsemalt üle, tehes nende 
kohta vaid olulisemad järeldused. Mõju-
kamatel tegevusaladel (põllumajan-
dus ja metsandus, toiduainetööstus, 

puidutöötlemine ja mööblitootmine, 
masina- ja metallitööstus, elektriener-
gia, gaasi- ja veevarustus, ehitus, logis-
tika ning maantee ja raudteetransport, 
majutus-toitlustus, haridus, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia) aitas 
tööjõuvajadust ning soovitud oskusi 
põhjalikumalt avada tehtud kvalita-
tiivne uuring (Centar ja Interact 2014). 
Edaspidi on kavas selliseid uuringuid 
jätkata, sest nende kaudu saab hea pildi. 

Uuringu käigus korraldatud ette-
võtjate, ettevõtlusühenduste, kutse- 
ja kõrgkoolide ekspertide ja kutsekoja 
koordinaatorite intervjuudest selgus, 
milliseid töötajaid eri valdkondades 
vajatakse ning kas neid tuleb koolidest 
piisaval hulgal, liigagi palju või liiga 
vähe. Samuti saab hinnata seda, millis-
test oskustest töötajatel puudu jääb. 

Enim töötab inimesi – 21 protsenti kõi-
kidest töötajatest – Eestis tööstuses 
(mis hõlmab nii töötlevat tööstust, 
mäetööstust kui ka veevarustuse ja 
energeetikasektorit). Teised suured 
töövaldkonnad on hulgi- ja jaekauban-
dus (13 protsenti), ehitus ning haridus 
(mõlemad 9 protsenti) (joonIs 39). 

Aastatel 2005–2013 muutus Eesti 
tööturg oluliselt. Euroopa Liiduga liitu-
mise järel kiirenes Eesti majanduskasv 
– nii-öelda kuumenesime üle. Peagi oligi 
majanduskriis õuel. 

Töötajate arv ja väljavaated5.1

2007. aastal oli töötajate arv Eestis 
viimase 15 aasta suurim – 658 000. 
Majanduskriisi tõttu kukkus see aga 
2010. aastaks sama perioodi mada-
laimale tasemele – 568 000. August 
oli taas hea tõusta: kriisist toibudes 
paranes olukord taas märgatavalt 
ning kolme aastaga kasvas hõivatute 
arv uuesti, 621 000ni. Taastunud oli 
60 protsenti kriisi ajal kadunud töö-
kohtadest (joonIs 40). 

Enim töökohti oli haihtunud tööstu-
ses, samal ajal suurenes kaader kutse-, 
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teadus- ja tehnikaalases tegevuses, 
ehituses, haldus- ja abitegevustes ning 
info ja side sektorites.

Kuna tööealine rahvastik väheneb, 
kahaneb prognoosi kohaselt aastaks 

joonIs 39 
Töötajate arv 
tegevusalade 
lõikes (tuhan-
detes), 2013.

Töökäte arv põllumajanduses on järje-
pidevalt kahanenud, kuid viimasel ajal 
võib täheldada stabiliseerumise noote 
(joonIs 41). Selline areng iseloomustab 
nii taime- ja loomakasvatust, metsama-
jandust kui kalapüüki. 
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joonIs 40 
Töötajate arv 
(tuhandetes).

Maaelu ja mahetootmine  
on taas popp?5.2

2013. aastal teenis oma leiva põlluma-
janduses 26 000 inimest ehk neli prot-
senti kõigist töötajatest. 

Mis puudutab töökohti, siis olukord 
Eesti põllumajanduses on sarnane Põh-
jamaadega. See annab alust eeldada, 

2020 ka tööga hõivatute arv. Tööturule 
siseneb vähem noori, samas on lootus 
kaasata tööturult eemal olevaid inimesi 
(vanuse, põdura tervise pärast või muul 
põhjusel mittetöötavaid). 
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et selle sektori osakaal tööhõives püsib 
stabiilsena. Farmerid on teinud suuri 
investeeringuid – teame ju kõik neid 
uhkeid lüpsiroboteid jms –, millega on 
suurenenud tootlikkus ja vähenenud 
vajadus inimeste järele. Hääbunud on 
väiketalud ning oma talus töötavate 
inimeste hulk on kokku kuivanud. Ehkki 
põllumajandus muutub veelgi efektiiv-
semaks, ei toimu seal tulevikus nii kiiret 
arengut kui seni. Sestap oleme töökoh-
tade säilimise osas lootusrikkad. 

Bioenergia võidukäik toob kaasa 
jäätmete parema kasutamise nii põl-
lumajanduses kui metsanduses. 
Seejuures võib tekkida raskusi uute 
töötajate leidmisega, sest põlluma-
janduses annab tooni vanem gene-
ratsioon, nemad aga tahaksid mingil 
hetkel pensionile jääda ning tööjärje 
noorematele üle anda. 

joonIs 41 
Töötajate arvu 
muutus põllu-
majanduses, 
metsanduses 
ja kalanduses 
(tuhandetes). 

joonIs 42 
Töötajate 
arv põllu-

majanduses  
(kolme aasta  

keskmine,  
tuhandetes).

enim loomakasvatust  
ja segapõllumajandust
Põllumajandus tõi rahvaloenduse and-
metel otseselt leiva lauale ligi 14 000 
inimesele, ehkki tööjõu-uuringu and-
metel võib neid inimesi olla rohkemgi. 
Peamiselt on inimesed rakkes looma-
kasvatuses ja segapõllumajanduses, 
kus töötab viiest töötajast neli. Üks 
viiest toimetab taimekasvatuses. Jahin-
duse osakaal on marginaalne. 

Eesti suuremad põllumajandusette-
võtted on Rakvere Farmid, Atria Farmid 
(seakasvatus), Valjala Söödatehas (sea-
kasvatus, valmissööda tootmine), Esto-
nia (piimakarjakasvatus), Grüne Fee 
(köögiviljakasvatus), Sadala Agro 
(tera viljakasvatus, teenustööd põl-
lumajandusmasinatega), Tartu Agro 
(sega põllumajandus) ja Balti Karusnahk 
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(karusloomakasvatus). Firmad paik-
nevad üle Eesti, ent eriti paistab silma 
Kesk-Eesti. 

Põllumajanduses töötavate ini-
meste arv on üldiselt vähenenud, ehkki 
viimastel aastatel on langus pidurdu-
nud. Miks me vajame selles sektoris 
vähem inimesi, see on siililegi selge: 
tootlikkus ja efektiivsus on kasvanud. 
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joonIs 43 
Töötajate 
jagunemine 
põllumajandu-
ses ametiala-
gruppide lõikes 
(kolme aasta 
keskmine,  
protsentides).

joonIs 44 
Peamised 
ametialad põllu-
majanduses 
(töötajate arv).

Taimsete ja loomsete saaduste tootmis-
maht on täna hoopis teisel tasemel kui 
kümne aasta eest. 

Prognoos küll ütleb, et tööhõive 
jääb põllumajanduses lähitulevikus 
samale tasemele, kui ta on praegu. Aga 
ärgem unustagem: paljud vana kooli 
farmerid tahaksid teenitud puhkusele 
minna ja küsivad: kus on noored?
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mIllIseId TööTajaId põllumajanduses TuleVIKus VajaTaKse?  
Eelmainitud tööjõuvajaduse ja töötajate oskuste kvalitatiivse uuringu ekspertintervjuudest selgus, millistel tege-
vusaladel nähakse lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi 
olevat piisavalt (). Samuti on välja toodud olulisemad puudujäägid võtmeametite töötajate kompetentsides.

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

juhid

juhid PÕlluMajaNduses  
ja MeTsaNduses

Farmijuht,  
põllumajanduse tootmisjuht,  
põllumajandus ettevõtte juht, 
talupidaja



Vajadus lähiaastatel suureneb seoses 
tööjõu vananemisega ja elanike 
väljavooluga välisriikidesse. Kasvab 
vajadus universaalsete juhtide järele, 
kes saavad ise hakkama laudas, põllul, 
kontoris, peavad finantsarvestust 
jne. Eeldatakse kompetentsi kõigil 
põllumajanduserialadel. 

Istanduse juht 

Vajadus kasvab tulevikus seoses 
aiandite ja puukoolide juurdetulekuga. 
Peamisi kompetentse kirjeldab meis-
teraedniku kutsestandard  
(www.kutseregister.ee).

TiPPsPeTsialisTid ja  
keskasTMe sPeTsialisTid

TaiMe- ja looMakasVaTuse,  
MeTsaNduse ja kalaNduse NÕuaNdjad

Agronoom 

Vajatakse inimesi, kes on kursis 
moodsate tehnoloogiatega, tunnevad 
valdkonna trende ning oskavad teiste 
inimeste tööd korraldada.

looMaarsTid

(Suurlooma) loomaarst 

Tööturul on väga suur vajadus 
suurloomade arstide järele. Tänastel 
töötajatel on puudu eestikeelsetest 
täiendusõppe materjalidest, puudub 
ka ühtne terminoloogia, sest eriala 
õpetavad peamiselt väliskõrgkoolid.

TaiMe- ja looMakasVaTuse,  
MeTsaNduse ja kalaNduse NÕuaNdjad

Konsulent 

Täna enamasti kogemustega pensio-
nile siirdujad, kelle teenuseid vajavad 
väikesed ettevõtted.

raaMaTuPidaMise keskasTMe  
sPeTsialisTid

Raamatupidaja 

Põllumajanduslik raamatupidamine 
nõuab spetsiifilisi teadmisi, sh aru-
saama sellest, kuidas arvestada ja 
hinnata bioloogilist vara.

VeelooMade ja -TaiMede kasVaTajad

Kala- ja vähikasvataja 

Kala- ja vähikasvatus on tõusev trend.

looMakasVaTajad

Lüpsja 

Vajadus kasvab lähiaastatel tööta-
jaskonna vananemise ning tööjõu 
voolavuse tõttu. Lüpsjatel jääb vajaka 
„õigest” hoiakust ning tööharjumu-
sest. Tarvis oleks regulaarset erialast 
täienduskoolitust, mis praegu puudub. 

Loomakasvataja 

Jällegi, vajadus kasvab seoses tööta-
jaskonna vananemisega. Tikutulega 
hakatakse otsima veise-, lamba-, 
sea-, karuslooma- ja kitsekasvatajaid 
ning -talitajaid. Kitse- ja lambakasva-
tus kasvab seoses turismindusega. 
Taas on loomakasvatajatel praegu 
probleemiks „valed” hoiakud, aga ka 
tööpraktika ja tööharjumuse puudus. 
Samuti ei tunta oma töökohal piisavalt 
ohutustehnikat. 

Hobusekasvataja 

Hobusekasvatuski on tõusev trend 
turismis.

liNNukasVaTajad

Linnukasvataja,
linnutalitaja 

Turism tõstab loodetavasti au sisse ka 
jaanalinnutalitaja ametikoha. Praegus-
tel töötajatel on taas tarvis hoiakuid 
kohendada, saada rohkem tööprakti-
kat ja tunda paremini ohutustehnikat. 

PÕllusaadusTe ja  
kööGiViljakasVaTajad

Taimekasvataja,
traktorist (põllukultuurid) 

Etteheited praeguste kompetentside 
osas samad mis linnukasvatajate 
puhul. 

aedNikud, Puukooli TööTajad  
ja isTikukasVaTajad

Aednik 

Koolitatud aednikke jagub, aga 
miskipärast ei lähe nad pärast kooli 
erialasele tööle. 

Maastikuehitaja 

Uus ja kasvav eriala. Kuumad ametid 
on maastikuaednik ja maastikuehitaja. 

abilooMaarsTid

Seemendustehnik 

Probleem: riiklikku koolitust pole, 
ehkki oleks hädasti vaja. 

Abiloomaarst (suurloomad) 

Vajadus on väga suur, eriti suurte 
loomade tohtrite järele. 

Loomaarsti abiline 

MesiNikud ja siidiussikasVaTajad

Mesinik 

Sageli kanduvad teadmised isalt 
pojale. Baaskoolitust pakub ka mesi-
nike liit. Praegused ei tunne piisavalt 
mesilashaiguste ennetust ja ravi. 
Samuti ei jaga nad majandustarkusi, 
finantsi, turundust. 

PÕlluMajaNdus- ja TöösTusMasiNaTe 
MehaaNikud NiNG lukksePad

Farmimehaanik 

Suhteliselt tume maa on praegustel 
töötajatel IT ja automaatika. 

FarMi- ja MeTsaTööseadMeTe juhid

Traktorist 

Oleks neid vaid rohkem! Ning suhtuks 
nad oma töösse vaid paremini, 
tunneks paremini ohutustehnikat ja 
omaks töökogemust.
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Kaks põllumajanduses tegutsejat kol-
mest on oskustöötajad (joonIs 43): kas-
vatavad loomi või põllusaadusi, juhivad 
traktoreid või muid farmiseadmeid. 
Prognoosi järgi hakkab tulevikus king 
pigistama eelkõige kutse- ja kõrgharidu-
sega töötajate osas. Umbes pooltel töö-
tajatest on kutseharidus, kõige rohkem 
ongi värskeid töökäsi tulnud põllunduse 
ja loomakasvatuse õppekavast.

Suhteliselt suure osa tööjõust – terve 
viiendiku – moodustavad lihttöölised, 
kuid nende tähtsus on järjest vähenenud. 
Kes ihkab selles sektoris tõeliselt nõutud 
spetsialistiks saada, õppigu loomaarstiks 
või mõneks nõustajaks. 

Metsafirmad vajavad oskus-
töötajaid ja spetsialiste
Metsanduses töötavate inimeste arv 
on viimastel aastatel püsinud 7000 

joonIs 46 
Töötajate 

jagunemine 
metsanduses 

ametialagrup-
pide lõikes 

(kolme aasta 
keskmine,  

protsentides).

joonIs 45 
Töötajate arv 
metsanduses 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).
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lähedal (joonIs 45). Umbes kolmveerand 
neist on seotud metsavarumisega ning 
ülejäänud valdavalt metsakasvatuse 
ja -majandusega. Metsanduses tegut-
seb üle 1200 ettevõtte, enamjaolt on 
nad vähem kui kümne töötajaga mik-
roettevõtted. Piirkondadest kerkivad 
rohkem esile Tartu-, Harju- ja Pärnu-
maa. Riigimetsade haldamisega tege-
leb Riigimetsa Majandamise Keskus. 
Suuremad metsavarujad on näiteks 
Metsä Forest Eesti, Lemeks, A&P Mets 
ja Forestex Tartu, puitu varuvad ka 
suuremad puidutööstused. 

Seoses masinate kasutuselevõtuga 
pole metsanduses enam tarvis nii palju 
lihttöölisi. Hinda on tõusnud oskus-
töötajad ja spetsialistid (joonIs 46). 
Lähitulevikus töötab metsanduses hin-
nanguliselt sama suurusjärk inimesi kui 
täna. Osa töötajaist läheb pensionile. 
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joonIs 48 
Töötajate arv 
kalanduses 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).

Kõige arvukamalt on sektoris oskus-
töötajaid: raietöölisi, metsatöösead-
mete juhte, veoautojuhte (joonIs 47). 
Oskus töötajate osas viitab analüüs 
üldiselt kutse- ja kõrgharidusega töö-
tajate nappusele. Umbes pooltel töö-
tajatest on kutseharidus, kuid paljud 
on piirdunud üldkesk- või madalama 
haridusega. Viimaste aastate kutse- 

MUUD LIHTTÖÖLISED

PAKKIJAD

METSANDUSE LIHTTÖÖLISED

ABILISED NING KORISTAJAD KONTORITES, HOTELLIDES JMS ASUTUSTES
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joonIs 47 
Peamised 
ametialad 
metsanduses 
(töötajate arv).

ja kõrghariduse lõpetajatest on kõige 
rohkem tulnud töötajaid metsanduse 
õppekavadest, kuid tööle on tuldud 
ka teistest valdkondadest (näiteks 
ehitus). Spetsialistidest on kõige 
rohkem metsandustehnikuid, neist 
enam kui pooltel on kõrgharidus. Ka 
selle ametiala puhul võib prognoosida 
lõpetajate puudujääki tulevikus.
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kalapüük ja vesiviljelus 
kogub hoogu
Kalanduses hõivatute arv on kümne 
aastaga vähenenud, viimastel aasta-
tel on hõivatute arv püsinud pooleteise 
tuhande ümber (joonIs 48). Pole näha, et 
see number võiks oluliselt muutuda. Ent 
sektori väiksust arvestades võib mõni 
suurem projekt, näiteks suuremahuline 
kalakasvandus, pilti tugevasti muuta.

Sektoris annab tooni kalapüük, 
vesiviljelus (kalakasvatus) annab 

tööd umbes sajale inimesele. Suurema 
käibega ettevõtted tegelevad mere-
kalapüügiga (Reyktal, MFV Lootus, 
Morobell, Hiiu Kalur).

Peaaegu iga teine sektori töötaja on 
kalur. Suuremad grupid moodustavad 
veel laevamehaanikud, tekiohvitse-
rid, tekimeeskonna töötajad ning kala-
kasvatajad ja kalatöötlejad – enamikul 
taskus kutse- või rakenduskõrghari-
duse diplom. Kutse- ja kõrgharidusega 
töötajaid kipub tulevikuprognooside 
järgi peagi nappima. 

Majanduskriis laastas  
tööstust ja ehitust5.3

Tööstussektoris (töötlev tööstus, mäe-
tööstus, veevarustus ja energeetika, 
jäätmekäitlus) toimetas 2013. aastal 
üle 130 000 töötaja ehk iga viies tööga 
hõivatu ( joonIs 49). Majanduskriis 
laastas tööstussektorit kõige rohkem. 
Kadunud töökohtadest on tänaseks 
taastunud vaid osa. 2013. aastal oli 
sektoris hõivatuid 19 000 võrra vähem 
kui aastal 2008.

Mäetööstuses töötab umbes 5000 ini-
mest, elektri- ja veevarustuses ning 
jäätmekäitluses umbes 11 000. Reeg-
lina pole need just kõrgtehnoloogilised 
ameti kohad. Pooled neist, kes teenivad 
oma leiva töötlevas tööstuses, toimeta-
vad madaltehnoloogilistes tegevusha-
rudes10 (joonIs 50). Neis valdkondades 
on viimase viie aastaga likvideeritud 
kõige rohkem töökohti. 

10 Eristatakse madaltehnoloogilisi tegevusalasid (toiduainete tootmine, jookide tootmine, tekstiilitööstus, rõivatootmine, nahktoo-
dete tootmine, puidu ja puittoodete tootmine, paberitööstus, kirjastamine, mööblitootmine jm), kesk-madaltehnoloogilisi tegevusala-
sid (õlitööstus, kummi- ja plastitööstus, mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, metallitööstus), kesk-kõrgtehnoloogilisi 
tegevusalasid (keemiatööstus, elektriseadmete tootmine, masinatööstus, transpordivahendite tootmine) ning kõrgtehnoloogilisi 
tegevusalasid (farmaatsiatööstus, arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine jms).

joonIs 49 
Töötajate arv 
tööstussektoris 
(tuhandetes).
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joonIs 50 
Töötajate arvu 

jagunemine 
töötlevas 

tööstuses 
tehnoloogia-

mahukuse 
põhjal, 2013. 

Arengud on märksa rõõmsamad teh-
noloogiamahukamates harudes. Seal, 
kus tegeletakse kõrgtehnoloogiaga, 
on tööhõive püsinud stabiilsena, kuid 
niisuguseid ametikohti on vaid umbes 
7000. Reeglina luuakse tehnoloogiama-
hukamates harudes töötaja kohta oluli-
selt rohkem lisandväärtust (joonIs 51), 
aga Eestis tehakse ka kõrgtehnoloogia 
valdkonnas rohkem lihtsamat tööd. 

Peaaegu kõigis madal- ja kesk-ma-
daltehnoloogilistes harudes on hõi-
vatute arv viie aastaga kahanenud 
(joonIs 52). Enim toiduainete ja jookide 
tootmises, tekstiili-, rõiva- ja nahatöös-
tuses. Plusspoolel on vaid puidutööstus. 

Mis on Eesti kõrgtehnoloogiline 
tööstus (joonIs 53)? Enamiku sellest 
moodustab arvutite, elektroonika- ja 
optikaseadmete tootmine. Farmaat-
siatööstuses töötab vaid mõnisada 
inimest. Töökohtade arv on neis vald-
kondades kuus aastat püsinud umbes 
samal tasemel. Vähenud on elektri-
seadmete ja meditsiinitehnika tootmi-
ses hõivatute arv, suurenenud aga on 
kaader transpordivahendite tootmises. 

Võib oletada, et tööstuses tervi-
kuna püsib palgasaajate arv stabiilne. 
Madaltehnoloogilistes harudes (rõiva- 
ja tekstiilitootmine) enam nii palju töö-
käsi ei vajata, kuid tööjõupõud tabab 

joonIs 51 
Lisandväärtus 
töötaja kohta 

tehnoloogiama-
hukuse järgi 
(tuhandetes 

eurodes), 2011.
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joonIs 52 
Töötajate arvu 
muutus (prot-
sentides) tööt-
levas tööstuses 
tehnoloogiama-
hukuse järgi, 
2008–2013 aas-
tate keskmine. 

joonIs 53 
Töötajate arv  
kõrg- ja kesk - 

kõrgtehnoloogi-
listes tööstus - 

harudes (tuhan-
detes), 2013. 
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näiteks elektroonika- ja masinatöös-
tust. Rutiinse töö asendavad masinad, 
väiksema lisandväärtusega tootmine 
lahkub Eestist. 

Eestlased on ikka olnud kõvad ehi-
tajad. Ehitajate hulk on aga viimasel 
kümnendil kõikunud üles-alla nagu 
Ameerika mägedel: kord 50 000, siis 
80 000 (joonIs 54). Iga viies ehitusmees 
(või -naine) töötab välismaal. Kõikidest 
välismaal töötavatest eestimaalas-
test ongi ligi pooled ehitajad. Viimastel 
aastatel on ehitustööliste arv püsinud 
55 000 peal ja ilmselt jääb sellele tase-
mele ka aastal 2020. 

Mäetööstuses  
enim põlevkivimehi
Mäetööstuses hõivatute arv on kõi-
kunud 6000 ümber ja umbes nii see 
ka lähiaastateks jääb (joonIs 55). Kol-
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joonIs 54 
Töötajate 
arv ehituses 
(tuhandetes).

joonIs 55 
Töötajate arv 

mäetööstuses 
(kolme aasta 

keskmine, 
tuhandetes).

mest kaks kaevandavad põlevkivi, üks 
kaevandab liiva, kruusa, lubajakivi, 
toodab killustikku või turvast. Suure-
mad tegijad on Eesti Energia Kaevan-
dused, VKG Kaevandused, Nordkalk, 
Tootsi Turvas ja Paekivitoodete tehas. 

Valdkonnas tõusevad arvuliselt 
esile kaevurid ja karjääritöölised, mäe-
masinate jms masinate operaatorid ja 
juhid, mehaanikud ja lukksepad, veoau-
tojuhid, elektriseadmete mehaanikud 
ja paigaldajad. Kõik märgid viitavad, et 
meil jääb neist kõigist lähiaastatel töö-
turul vajaka. 

Toiduainetööstuses on 
piisavalt vaid pagareid 
Toiduainetööstus on tootmismahult 
Eesti suuremaid tööstusharusid. 
Sel alal tegutseb üle 400 ettevõtte. 
Firmad on tublisti arenenud, suutnud 
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ekspordi osakaalu käibes tõsta üle kol-
mandiku. Toidu aineid ja jooke toodab 
14 500 inimest.

Toiduainetööstus katab vaibana 
terve Eesti. Tootjaid leiab iga regiooni 
tippfirmade hulgast. Suurim tegija töös-
tusharus on Rakvere Lihakombinaat, 
järgnevad Atria Eesti ja Tallegg. Pagari-
tööstuse lipulaevadeks on Fazer Eesti, 
Eesti Pagar ja Leibur. Joogitööstuse liidrid 
on Saku Õlletehas ja A. Le Coq, piimatöös-
tustes Valio Eesti ja TERE. Suurim kala-
töötleja on Paljassaare Kalatööstus ning 
suurim magusavabrik loomulikult Kalev. 

Tihe rebimine sektoris on kõigile 
kasuks tulnud. Koduturu kitsus on tõst-
nud ekspordi viimase 20 aasta rekord-
tasemele ning sel suunal tegutsetakse 
suure õhinaga. 

Prognoosi kohaselt püsib tööta-
jate arv toiduainetööstuses stabiilsena 

joonIs 56 
Töötajate arv 
toiduainetöös-
tuses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 57 
Töötajate 

jagunemine 
toiduainetöös-

tuses ametiala-
gruppide lõikes 

(kolme aasta 
keskmine,  

protsentides).
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(joonIs 56). Hinda lähevad spetsialistid. 
Ekspordi toel võiks tootmine kasvada, 
samas kasvab ka tootlikkus. Võimali-
kud ekspordipiirangud näiteks Vene-
maa suunal võivad kaasa tuua hoopis 
koondamisi. 

Pooled töötajatest on oskustööta-
jad (joonIs 57): toiduainete jms toodete, 
pakke-, villimis- jms masinate operaa-
torid, pagarid, lihunikud, kalatöötlejad 
jt. Ainult pagareid on tööturul piisavalt, 
teistel aladel napib kutse- või kõrghari-
dusega oskustöötajaid. 

Spetsialistide hulgas prevaleerivad 
müügiesindajad ja tööstuse töödejuha-
tajad. Ettevõtjad nurisevad, et värsked 
lõpetajad ei saa töödejuhataja ametis 
hakkama. Peaaegu igal teisel müügi-
esindajal on kõrgharidus (juhtimine ja 
haldus), töödejuhatajate hulgast leiab 
nii kõrg- kui ka kutseharituid. Suhte-
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mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus ToIduaIneTöösTus? 
Millistel toiduainetööstuse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti , millistel on 
nende arvates töötajaid ülearugi  ning kus tundub inimesi olevat parasjagu (). 

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

juhid

juhid TöösTuses

Ettevõtte juht 

Hea ettevõtte-juhi eelduseks on 
valdkondlik kogemus ja sobivad isiku-
omadused.

Tootmisjuht,
tootmisdirektor 

Oodatakse, et nad tunnevad eri teh-
nikaid (nt SMED, 5S tehnika), kuidas 
liintootmist efektiivsemalt korraldada 
ja raiskamist vähendada.

juhid MüüGi- ja TuruNdusalal

Turundusjuht 

Vahepeal tundus, et turundusinimesi 
tuleb nagu Vändrast saelaudu. Aga 
ikkagi on raske (eriti väikefirmadel) 
leida head turundusjuhti, kes suudaks 
tänapäevases kaubakülluses tarbija 
südame võita.

juhid Teadus- ja areNdusalal

Tootearendusjuht 

Tõusev trend, karjuv vajadus. Hädava-
jalik on erialane kõrgem haridus, näi-
teks toidutehnoloogia alal. Eeldatakse 
ka teadmisi tootmisest ja näiteks 
loovust.

Muu äriTeeNiNduse  
ja haldusala juhid

Kvaliteedijuht 

Amet eelkõige suurtes ettevõtetes. 
Väiksemates täidab selle rolli teh-
noloog, mikrobioloog või tootearen-
dusjuht – kolm ühes isikus. Peamiselt 
koolitavad kvaliteedijuhte firmad ise, 
eeldades neilt toiduainetööstuse alast 
kõrgharidust. Eeskujulik kvaliteedijuht 
tunneb tehnoloogiat, seadusi, asjako-
haseid standardeid ja muid peensusi.

TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

TöösTus- ja TooTMisiNseNerid

Tehnoloog 

Umbes viie aasta jooksul peaks toi-
muma põlvkondade vahetus, kuid noori 
ei paista peale tulemas. Eksperdid 
toonitavad, et tehnoloogiks õppimine 
peaks käima käsikäes tööpraktikaga, 
et koolilõpetajad poleks tööstusesse 
sattudes kui peata kanad.

biolooGid, boTaaNikud,  
zoolooGid jMs TiPPsPeTsialisTid

Mikrobioloog,
keemik 

Näeme taas pensionile siirdujate suurt 
armeed. Paraku ei pakuta turul ka 
vastavaid täienduskoolitusi.

TöösTuse TöödejuhaTajad

Meister,
töödejuhataja 

Nõutav hea organiseerimisvõime, hea 
suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Tehnikajuht  

Oluline taas organiseerimisvõime 
ja pingetaluvus tööks masinate ja 
inimestega.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

Laborant 

Laborante on juba täna raske leida, 
mis siis veel rääkida aastate pärast, 
kui paljud on pensionile läinud. Labo-
randilt eeldatakse enesedistsipliini.

PÕlluMajaNdus- ja TöösTusMasiNaTe 
MehaaNikud NiNG lukksePad

Seadistaja 

Selge puudus majas ja ka keeruline 
koolitada, kuna masinad ja seadmed 
on ettevõtetes väga erinevad. Seadis-
tajal peab olema tehnilist taipu. Kooli-
tus käib ettevõttes kohapeal, praktika 
on ülitähtis. Praegustel seadistajatel 
esineb probleeme elektroonika ja 
arvuti tundmisega.

lihuNikud, kalaTööTlejad 
jMs ToiduaiNeTe TööTlejad

Liha- ja kalatöötleja 

5–10 aasta jooksul toimub põlvkon-
navahetus, mistõttu kasvab vajadus 
hüppeliselt. Samas eriala pole popp, 
praegu õpitakse seda koolides vähe, 
firmades kohapeal rohkem. Tänaste 
lihunike probleemiks on isikuoma-
dused ning kesine meeskonnatöö. 
Liha- ja kalatöötlejaid õpetavad 
koolid peaksid rohkem rõhku panema 
elementaarsele (kohuse- ja vastutus-
tunne, meeskonnatöö, probleemide 
lahendamine, suhtlemisoskus).

PaGarid, koNdiiTrid  
ja MaiusTuseValMisTajad

Pagar 

Vajadus püsib. Pagareid küll koolita-
takse, aga noored on „mugavad” ning 
ei pea vastu selle ameti töötingimus-
tele (vahetustega töö, öine töötamine, 
palavus).

Kondiiter 

Vajadus püsib. Ettevõtted hindavad 
kondiitrite oskusi ja teadmisi kõrgelt. 
Samuti pakutakse piisavalt täien-
duskoolitusi, sh toorainete pakkujate 
poolt.

PiiMaTööTlejad

Piimatoodete valmistaja 

Taas ootame põlvkonnavahetust. 
Noorte seas ebapopulaarse eriala 
tõttu suureneb lähiaastatel vajadus 
hüppeliselt.

ÕhukoNdiTsioNeeride  
ja külMuTusseadMeTe MehaaNikud

Külmutusseadmete spetsialist 

Vajadus kasvab. Märksõnad: tehniline 
taip, seadmete tundmine.

ToiduaiNeTe jMs ToodeTe MasiNaTe 
oPeraaTorid, Pakke-, VilliMis- ja 
MärGisTusseadMeTe oPeraaTorid

Liinioperaator 

Karjuv vajadus. Suur tööjõu voolavus, 
kuigi tänu automatiseeritusele ei 
murra töö tänapäeval enam konti. 
Koolitus toimub ettevõtetes kohapeal.
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VÕIMALIK PUUDUJÄÄKVÕIMALIK PUUDUJÄÄK
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joonIs 58 
Peamised 
ameti alad toidu-
ainetööstuses 
(töötajate arv).

liselt palju on sektoris ka teenindajaid 
(laoametnikud, kokad, müüjad) ning 
lihttöölisi (pakkijad, koristajad, köögi-
abilised, laadijad).

Tekstiilitööstus  
tõmbub koomale 
Tekstiili-, rõiva- ja nahatootmises 
töötab üle 14 000 inimese (joonIs 59). 
Neist üle poole rõivatootmises, järgneb 

tekstiilitööstus ning kõige väiksem on 
nahatööstus. 

Tekstiilitööstus on peamiselt eks-
pordile suunatud, siin tegutseb üle 200 
ettevõtte. Viimastel aastatel on töövilja-
kus tõusnud peaaegu olematult tasemelt 
juba üsna Eesti keskmise lähedale. Suuri-
mad tekstiilitööstused on Wendre, Mivar-
Viva, Toom Tekstiil, Hilding Anders Baltic, 
Mistra-Autex ja Qualitex. 
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joonIs 59 
Töötajate arv 
tekstiili-, rõiva- 
ja nahatöös-
tuses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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Enam pole Eesti tekstiilipealinn Narva, 
kese on liikunud Kesk- ja Lääne-Ees-
tisse. Samuti on muutunud tootevalik, 
põhirõhk on nüüd tekkidel ja patjadel. 
Tulevikus kuivab tööhõive sektoris ilm-
selt kokku, tootmine muutub vähem 
tööjõumahukaks. 

Rõivatööstuses tegutseb Eestis 
rohkem kui 400 ettevõtet, nende palgal 
umbes 6000–8000 inimest. Töötajate 
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joonIs 60 
Töötajate jagu-
nemine tekstiili-, 
rõiva- ja naha 
tööstuses ameti-
alagruppide 
lõikes (kolme 
aasta keskmine, 
protsentides).

arv on kümne aastaga kolmandiku 
võrra kahanenud. Toodangus annavad 
tooni töörõivad, kuid needki rändavad 
peamiselt välismaale. Suurimad rõi-
vatootjad on meil PVMP-Ex, Baltika, 
Lenne, Sangar ja Ilves-Extra.

Odava tööjõu ajastu on rõivatöös-
tuses minevik. Mitte et allhange kaoks 
– see jääb –, kuid ettevõtjaid sunnitakse 
aina enam liikuma lihtsalt käsitöölt 

joonIs 61 
Peamised ameti-
alad tekstiili-, 
rõiva- ja naha-
tööstuses  
(töötajate arv).
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disaini ja müügi tasemele. Juba näeme 
esimesi edulugusid, kus disain on eest-
lastelt ning toodang rändab piiri taha. 
Samas nõuab korraliku kaubamärgi loo-
mine tugevat tööd ja tõelisi talente. 

Ametialadest annavad tooni masi-
nõmblejad, kellest 40 protsendil on kut-
seharidus (peamiselt tekstiili, rõivaste 
ja jalatsite valmistamise erialal). Veel 
näeme rohkesti tekstiilitoodete masi-
nate operaatoreid (haridustee väga kirju), 
rätsepaid, juurdelõikajaid ja õmblejaid 
(kutse- ja rakendusliku kõrgharidusega, 
rätsepate puhul ka disainiharidusega). 
Nahktooted on muuhulgas kingseppade, 
jalatsimasinate operaatorite ning õmble-
jate ampluaa (taas kirju haridustee). 

Kuigi kutse- ja kõrgkoolid justkui 
koolitavad sektorile tööjõudu piisavalt, 
tajuvad ettevõtted ise töökäte nappust, 
mis on ilmselt seletatav suhteliselt 
madala palgatasemega. 

Spetsialistidest on rohkem esinda-
tud töödejuhatajad, rõivatööstuses ka 
toote- ja rõivadisainerid (valdavalt kõrg- 
või kutseharidus, suurem osa lõpetajaid 
disaini erialalt).

Puit on üks õige eesti asi 
Puit on põlevkivi kõrval Eesti olulisemaid 
loodusvarasid. Ühtlasi on puit meie jaoks 
tähtis väliskaubandusbilansi tasakaa-
lustaja. Puidutööstus on Eesti suuremaid 
tööstusharusid, kus (mööblitööstust 
mitte arvestades) tegutseb ligi 1000 

ettevõtet enam kui 15 000 töötajaga 
(joonIs 62). Ehkki kriisijärgne kiire toot-
mismahu kasv on peatunud, püsitakse 
üsna lähedal buumiaasta mahtudele. 

Puidutööstuse ampluaa on lai: 
alates saematerjali tootmisest ja tööt-
lemisest, lõpetades puitmajade, akende 
ja uste valmistamisega. Enim töötajaid 
on uksi ja aknaid tootvas firmas JELD-
WEN Eesti, sae- ja höövelmaterjali ning 
liimpuittalasid tootvas Stora Ensos 
ning parketti, pakendeid ja kaablitrum-
leid tootvas Technomar & Adremis. Veel 
väärivad märkimist Viljandi Aken ja Uks, 
UPM-Kymmene Otepää, Balti Spoon, 
Repo Vabrikud ja Skano Group. 

Puidutööstuse viimaste aastate 
arengut iseloomustab sortimendi mit-
mekülgsus ning ekspordi suunal lii-
kumine palgilt ja toorpuidult suurema 
väärtusega toodete suunas. Arengu-
ruumi siiski veel jätkub. 

Mööblit toodab Eestis ligi 600 ette-
võtet enam kui 7000 töötajaga. See 
on meil pikaaegne sektor ning ette-
võtteid on aina juurde tulnud. Nad on 
küll peamiselt pisikesed, kuid olulised 
tööandjad maapiirkondades. Suure-
mad mööblitootjad on Bellus Furniture, 
Antsla-Inno, Standard, Flexa Eesti ja 
Valga Gomab Mööbel. Arvatakse, et need 
firmad toidavad end valdavalt allhanke-
tööga, kuid mida aasta edasi, seda enam 
arenevad ka oma kaubamärgid. Eelole-
vatel aastatel saadab edu neid mööb-
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joonIs 62 
Töötajate arv 
Eesti puidu- ja 
mööblitöös-
tuses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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litootjaid, kes üllatavad millegi uuega, 
mida Aasias odavalt toota ei saa. 

Võib eeldada, et puidutööstuses 
tekib uusi töökohti tänu keerulise-
matele toodetele (näiteks puitmajad). 
Mööblitööstuses hõive vähenemine 
jätkub, mis tuleneb tootlikkuse kasvust 
(tehnoloogia uuenemine). Lihttöö täht-
sus väheneb, spetsialistide (tootedi-
sainerid, tööstus- ja tootmisinsenerid, 
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joonIs 63 
Töötajate jagu-
nemine puidu-  
ja mööblitöös-
tuses ametiala-
gruppide lõikes 
(kolme aasta 
keskmine,  
protsentides).

joonIs 64 
Peamised 
ameti alad 
puidu- ja mööb-
litööstuses 
(töötajate arv).

töödejuhatajad) ja oskustöötajate kaal 
tõuseb (joonIs 63). Ei pea vist maini-
magi, et puudus nendest on juba käes. 

Puidutööstuses on enim puidu-
töötlemispinkide operaatoreid (joonIs 64), 
kellest umbes pooltel on kutse- või 
rakenduslik kõrgharidus. Viimastel aas-
tatel on tegevusalale tulnud inimesi, kel 
haridus ehituse ja tsiviilrajatiste, moo-
torliikurite või materjalitöötluse aladelt. 
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mIllIseId TööTajaId Vajab puIduTöösTus TuleVIKus? 
Millistel puidutööstuse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on tööta-
jaid ülearugi  ning kus tundub inimesi olevat parasjagu (). 

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

juhid

juhid TöösTuses

Ettevõtte juht 

Sektor kasvab, järelikult on erialase 
haridusega juhte vaja. Koolilõpe-
tajatel on peamiseks probleemiks 
inglise keele oskamatus, ettevõtluse 
põhialuste ja finantside mittetund-
mine ning tume maa tootlikkuse 
teemal. 

TiPPsPeTsialisTid ja  
keskasTMe sPeTsialisTid

TöösTus- ja TooTMisiNseNerid

Projekteerijad 

Tehnoloogia areneb pöörase kiiru-
sega. Oleks vaid inimesi, kes jagaks 
niisuguseid asju nagu materjali- ja 
tootmistehnoloogiat, AutoCadi, Exce-
lit, 3D-projekteerimist. Selles osas 
pole koolide õppekavad just kiita.

Muud TehNikaTeadusTe  
TiPPsPeTsialisTid

Mööblikonstruktor,
mööblitehnoloog 

Tegu on mööblitootmises ühe oluli-
sema ametiga, lisandväärtuse loojaga. 
Ülikooli lõpetajatel napib praktilisi 
oskusi.

TöösTuse TöödejuhaTajad

Töödejuhataja,
meister  

Vajadus võib suureneda (kui mahud 
suurenevad), aga pigem jääb samale 
tasemele. Praegused koolilõpetajad ei 
tunne tööstusettevõtte tootlikkuse 
arendamise teooriat ega praktikat, 
üld- ja kvaliteedijuhtimist. Napib ka 
tehnikaalaseid teadmisi. 

koNToriaMeTNikud,  
TeeNiNdus- ja MüüGiTööTajad

Müügijuht,
ostujuht 

Kui müügijuhi taust ei ole reeglina 
erialane ja olulisemaks peetakse 
isikuomadusi, siis ostujuht on sageli 
valdkonna taustaga. Mööblitööstuses 
peab müügimehel olema erialane 
kompetents, sest toodetakse ena-
masti projektmööblit ning suhtluses 
kliendiga peab puitu tundma.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

PuiduTööTlusPiNkide  
seadisTajad ja oPeraaTorid

Puidutöötluspinkide operaator 
(CNC masina operaator) 

Vajadus kasvab seoses suurema 
automatiseerimisega. Koolilõpeta-
jatel napib kompetentsi peamiselt 
tootmisliinide tootlikkuse teemadel. 
Õppejõudude taset nendel teemadel 
aitaks tõsta ettevõtete ja koolide 
tõhusam koostöö. 

Puidutöötluspinkide seadistaja 

Otsitakse juurde taas tänu automa-
tiseeritusele. Mehhatroonikast sotti 
saajaid on vajaka.

PuiduTööTleMisseadMeTe  
oPeraaTorid

Liinioperaator 

Automatiseeritus kasvab, liinitoot-
mine suureneb. Õppekavades tuleks 
rõhku panna tootlikkusele ja tootmise 
efektiivsuse temaatikale, samuti ei 
osata materjali parima ärakasutamise 
kunsti. 

TöösTusMasiNaTe MehaaNikud  
NiNG lukksePad

Hooldusspetsialist 

Vajadus kasvab ettevõtetesse 
tulevate uute liinide, automaatika ja 
seadmetega. Töötajatel (eriti vanemal 
generatsioonil) napib nutti IT alal. 

Tislerid jMs TööTajad

Tisler 

Mööblitootmises vajadus püsib, 
puidutöötlemises pigem väheneb. 
Koolilõpetajate oskustele etteheiteid 
pole. Iga kolmas tisler õpetatakse aga 
välja ettevõttes kohapeal. Neil napib 
teadmisi terminitest, paljudel puudub 
laiem valdkondlik taustsüsteem. 

PolsTerdajad jMs TööTajad

Pehme mööbli valmistaja 

Vajadus kasvab. Uus kutsestandard ja 
uus õppekava.

Mööblitööstuses on selgelt esiplaanil 
tislerid, nende puhul on kutse- ja raken-
dusliku kõrghariduse roll olulisem. Uued 
tislerid on tulnud materjalitööstuse 
õppeerialalt. Puidutöötluspinkide sea-
distajatest ja operaatoritest on pooltel 
kutseharidus (materjalitöötlus, ehitus 
ja tsiviilrajatised). Sarnane haridustaust 
on puidutöötlejatel ning mööblipolster-
dajatel. Masinõmblejate kogukond on 
täiendust saanud inimeste kujul, kes 
on õppinud rõivaste valmistamist ning 
naha töötlemist. 

Paberialal söövad  
robotid lihttöölised välja 
Paberitööstuski on Eestis pikaaegne 
ning suhteliselt konsolideeritud 
tööstus haru. Siit leiab ligi 60 paberit, 
tsellu loosi või paberist tooteid valmis-
tavat ettevõtet (joonIs 65). Neis töötab 
kokku ligi 1400 inimest. Eksporti rändab 
enam kui 80 protsenti toodangust. 

Sektori selgroo (ja üle poole sektori 
müügitulust) moodustavad kaks ettevõ-
tet: puitmassi tootja Estonian Cell ning 
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Töötajate seas on kutseharituid, kuid 
on ka erialase tasemehariduseta tööta-
jaid. Viimastel aastatel on uut tööjõudu 
paberisektorisse tulnud peamiselt ehi-
tuse ja tsiviilrajatiste ning mitmesugus-
telt tehnilistelt õppekavadelt. Iga viies 
paberitöötaja on spetsialist (joonIs 66). 
Aga palju on ka lihttöölisi, peamiselt 
pakkijaid (joonIs 67). See on nüüd niisu-
gune töökoht, mille „robotid” suure tõe-
näosusega peagi välja söövad. 

Trükinduses pole olukorral 
töötajatega väga vigagi 
Trükindus hõlmab ajalehtede, ajakir-
jade, raamatute, reklaammaterjalide 
trükkimist ja sellega seonduvat. Salves-
tiste all mõistetakse CD- ja DVD-plaatide 
tootmist. Sektori lipulaevad on trükiko-
jad Kroonpress ja Printall, salvestiste 
paljunduses Baltic Disc. 

paberi ja papi valmistaja Horizon Tsellu-
loosi ja Paberi AS. Kordades väiksemad 
tegijad on Smith Packaging Estonia, 
Stora Enso Packaging ja Victor Statio-
nery. Sektori tervis sõltub ekspordist, 
majanduskriis on ettevõtteid vähem 
puudutanud. Küll aga puudutavad neid 
väga globaalsed trendid, nagu paberi 
nõudluse vähenemine ning paberitoot-
mise liikumine odavama energia ja lõd-
vemate keskkonnanormidega riikidesse. 

Ehkki paber isektor it haavas 
majan duskriis vähem, kahanes seal 
hõive ometi tunduvalt ja pole tänaseks 
taastunud. Üle poole töötajatest on 
oskustöötajad – paberimasinate ope-
raatorid, tselluloosi- ja paberitootmis-
seadmete operaatorid, mehaanikud ja 
lukksepad, pakkeseadmete operaato-
rid. On üsna kindel, et tulevikus jääb 
neist kõigist puudu. 
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joonIs 65 
Töötajate arv 
paberitöös-
tuses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 66 
Töötajate 

jagunemine 
paberitööstu-
ses ametiala-

gruppide lõikes 
(kolme aasta 

keskmine,  
protsentides).
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Sel alal töötab umbes 3000 inimest ja nii 
see ka jääb. Pooled neist on trükitöötajad, 
trükitööde viimistlejad ja köitjad, trükiet-
tevalmistuse töötajad ning kujundajad ja 
multimeediakunstnikud. Prognoos viitab, 
et tööjõudu peaks jätkuma (joonIs 68). 

keemiatööstuses napib nii 
spetsialiste kui oskustöötajaid
Kui räägime Eesti keemiatööstusest, 

ei saa üle ega ümber põlevkivist. Aga 
oh üllatust, suurem osa sektorist 
(ehitus- ja tarbekeemia) pole põlevki-
viga seotud. Kõige mikroskoopilisema 
tähtsusega (mõnisada töötajat) on far-
maatsiatööstus. Keemiatööstus nõuab 
palju kapitali. Tootmismahtude kasv 
pole oluliselt töökohti juurde loonud. 
Tootlikkuses sörgime endiselt arene-
nud riikidel sabas. 

joonIs 67 
Peamised 
ameti alad 
paberi-
tööstuses 
(töötajate arv).

joonIs 68 
Töötajate arv 
trükinduses 
ja salvestuses 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).
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Eestis on sada keemiatööstuse ette-
võtet. Üle poole neist Ida-Virumaal. 
Tallinnas ja Harjumaal töötab sektori 
töötajatest ligi kolmandik. Suuremad 
tegijad on VKG Oil, Kiviõli Keemia-
tööstus, Eesti Energia Õlitööstus, 
Akzo Nobel Baltics, Tikkurila ja Eskaro, 
Molycorp Silmet, Novotrade Invest, 
Krimelte ja Henkel Makroflex, East-
man Specialties, Nitrofert, Orica Eesti 
ja Takeda Pharma. 

Suured investeeringud õlitööstusse 
loovad uusi töökohti, kuid olulist hõive 
kasvu pole kusagilt paista (joonIs 69). 
Tootmissisendite kallinemine ja uued 
keskkonnanõuded survestavad ette-
võtjaid, nui neljaks, suurendama toot-
likkust ja efektiivsust. 

Spetsialistidest (joonIs 70) on kee-
miatööstuses enim tehnikuid, naf-
tasaaduste töötlemise operaatoreid 

ja töödejuhatajaid. Neil on kutse- või 
kõrgharidus, seda kas keemia- ja prot-
sessitehnoloogias, ehituse ja tsiviilraja-
tiste alal, mehaanika ja metallitöös või 
tootmises ja töötlemises. Eelkõige jääb 
tulevikus vajaka kõrgharidusega spet-
sialistidest. 

Oskustöötajatest on arvukamalt 
esindatud mehaanikud ja lukksepad, 
keemiaseadmete ja -masinate ope-
raatorid, pakkeseadmete operaatorid, 
elektriseadmete mehaanikud ja paigal-
dajad. Nappima hakkab koolilõpetajate 
seas neidki. 

kumm ja plast on väiksemate 
firmade pärusmaa
Kummi- ja plastitööstusest sõltuvad 
paljud teised valdkonnad, alates toidu-
ainetööstusest (pakendid) kuni auto-
tööstuse ja ehitusmaterjalideni. Eestis 
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joonIs 69 
Töötajate arv 
keemiatöös-
tuses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 70 
Töötajate 

jagunemine 
keemiatööstu-

ses ametiala-
gruppide lõikes 

(kolme aasta 
keskmine,  

protsentides). 
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tegutseb kummi ja plasti vallas ligi 200 
peamiselt väikest ja keskmise suurusega 
firmat. Neist suurimad on Pipelife Eesti 
(plasttorud), Estiko-Plastar (kile ja kile-
kotid), Plasto (plastaknad), Promens, 
Talent Plastics Tallinn (plasttooted auto-
tööstusele), Trelleborg Industrial Pro-
ducts Estonia (kummi- ja metalldetailid 
auto- ja masinatööstusele), Greiner Pac-
kaging (plastpakendid), Merinvest (kum-

midetailid) ja Balteco (vannid). Suuremad 
firmad ja pool töötajaskonnast asuvad 
Tallinnas ja Harjumaal ning Tartumaal, 
kuid arvestatav tööstus on ka Hiiumaal 
ja Saaremaal.

Tulevikus ootame sektoris töö-
kohtade arvu mõningast suurenemist 
(joonIs 72 ja 73). Tootmine muutub 
keerukamaks, lihtsamad funktsioonid 
tehakse ära masinatega. Masstootmine 

joonIs 71 
Peamised 
ameti alad 
keemia-
tööstuses 
(töötajate arv).
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KEEMIATÖÖSTUSE TEHNIKUD
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joonIs 72 
Töötajate 
arv kummi- ja 
plastitööstuses 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).
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on Eestist välja liikumas, paremad väl-
javaated on paindlikel firmadel, kes 
teevad väiksemaid partiisid. 

Enim on sektoris oskustöötajaid: 
kummi- ja plasttoodete masinate ope-
raatorid, koostajad, mehaanikud ja 
lukksepad (joonIs 74). Ligi pooled neist 
on kutseharidusega, kuid paljud on ka 
madalama haridustasemega. Kõrghari-
dusega töötajaid on alla viiendiku. Kutse- 

või kõrghariduse lõpetajad on tööle 
tulnud valdavalt tehnilistelt erialadelt 
(ehitus ja tsiviilrajatised, mootorliikurid, 
elektroonika ja automaatika, materjali-
töötlus, mehaanika ja metallitöö). 

klaasimeistreid ja kivi-
raidureid hakkab nappima 
Mittemetalsetest mineraalidest toodete 
all peame silmas klaasi ja klaastooteid, 
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joonIs 73 
Töötajate 
jagunemine 
kummi- ja plasti-
tööstuses ame-
tialagruppide 
lõikes (kolme 
aasta keskmine, 
protsentides).

joonIs 74 
Peamised ameti-
alad kummi- ja 
plastitööstuses 
(töötajate arv).
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tsementi, betooni, betoonelemente, 
looduslikku kivi, telliseid, katusekive 
jms. Niisuguseid asju toodab Eestis 
stabiilselt umbes 5000 inimest 
(joonIs 75), olles palgal firmades nagu 
Kunda Nordic Tsement, Rudus, Saint- 
Gobain Ehitustooted, E-Betoonelement, 
O-I Production Estonia jt. 

Kõige rohkem töötajaid leiab 
sellistes ametites nagu betoonijad, 
klaasi- ja keraamikaahjude operaato-
rid, tsemendi- jm mineraalide töötlus-
masinate operaatorid, kiviraidurid ning 
klaasimeistrid. Tajume kõigil nimetatud 
alatel peagi saabuvat töökäte põuda. 

Metalli- ja masinatööstuses 
tegutsevad väiksemad firmad
Eesti metallitööstuses teenib leiba ligi 14 
000 inimest, kokku enam kui 1000 ette-
võttes. See on meil toiduainetööstuse 

ja puidutööstuse järel üks suuremaid 
tööstus harusid. Enamik metallifirma-
dest paiknevad Tallinnas ja Ida-Virumaal. 
Suuremad neist on Kohimo, Fortaco Esto-
nia, BLRT Marketex, Remeksi Keskus, 
E-Profiil, ArcelorMittal Tallinn, Ruukki 
Products, Saku Metall, HANZA Mecha-
nics Tartu, Favor, AQ Lasertool, Metalli-
set Eesti ja Metaprint. 

Masinatööstuses tegutseb ligi 
3000 inimest kokku umbes 150 väik-
semas ettevõttes (nagu näiteks Heko-
tek, Fors MW, Palmse Mehaanikakoda, 
Sami, Paide Masinatehas jt). Masina-
tööstus katab geograafiliselt peaaegu 
terve Eesti. 

Masinatööstuses luuakse metal-
l itöös t u s e ga võr relde s roh kem 
lisandväärtust töötaja kohta, see on 
kõrgtehnoloogilisem valdkond. Prog-
noosi järgi jätkub varasem trend: hõive 

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

20202011–132010–122009–112008–102007–92006–82005–72004–62003–5

0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5

0
2,5
5,0
7,5

10,0
12,5
15,0
17,5

20202011–132010–122009–112008–102007–92006–82005–72004–62003–5

joonIs 75 
Töötajate arv 
klaasi-, kivi- jms 
valdkondades 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 76 
Töötajate arv 

metalli- ja 
masinatöös-
tuses (kolme 

aasta keskmine, 
tuhandetes).
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metallitööstuses pigem väheneb, 
masinatööstuses kasvab (joonIs 77). 
Suureneb spetsialistide osatähtsus 
(töödejuhid, insenerid), kuid umbes 70 
protsenti on valdkonnas oskustööta-
jaid (keevitajad, metallitöötluspinkide 
seadistajad ja operaatorid, metall-
konstruktsioonide valmistajad jpt) 
(joonIs 78). Oskustöötajatel on valda-
valt kutse- või rakenduslik kõrgharidus, 

tööle on tuldud peamiselt mehaanika ja 
metallitöö õppekavadest. 

Ka metalli- ja masinatöölistest 
tõotab tulevikus vajaka jääda. Tööde-
juhatajate puhul on tähtis akadeemiline 
kõrgharidus ning töökogemus. Kooli-
pingist sellisesse ametisse ei võeta. 
Tootmis-, tööstus- ja mehaanikainsene-
ride osas näitab koolilõpetajate pilt veidi 
paremat olukorda.
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tööstuses  
(töötajate arv).
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juhid

juhid MüüGi- ja TuruNduse alal

Müügijuht,
turundusjuht 

Müügijuhte jagub, kuid ettevalmistus 
ei vasta tööturu ootustele. Õpitu jääb 
liiga üldiseks.

juhid TöösTuses

Tootmisjuht 

Tänastel koolilõpetajatel on tehnilised 
teadmised, kuid sageli ei oska nad 
arvutada näiteks omahinda.

Tsehhijuhataja 

Muud juhid

Tehnikajuht 

Tehnika muutub väga kiiresti, 
täienduskoolitamine on vajalik. Võiks 
muuhulgas välismaal stažeerida.

Logistika juht,
tarneahela juht 

Konkurss erialale on suur, koolilõpeta-
jate kompetentsus heal tasemel.

Tootejuht 

Tootejuhte on tööturul puudu ja neid 
koolitatakse liiga vähe. Napib jätku-
õppe võimalusi.

Kvaliteedijuht 

Vaja oleks parandada kvaliteedi 
kontrollimise võimekust nn mittepu-
rustava kontrolli meetodil.

mIllIseId TööTajaId meTallI- ja masInaTöösTus TuleVIKus Vajab? 
Millistel metalli- ja masinatööstuse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel 
on nende arvates töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi olevat parasjagu (). 

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

TiPPsPeTsialisTid ja  
keskTaseMe sPeTsialisTid

TöösTus- ja TooTMisiNseNerid

Tehnoloogiainsener 

Täna turul tegutsejad on head 
spetsialistid, kuid neid oleks oluliselt 
rohkem vaja.

Tootmissüsteemide insener 

Sel ametikohal planeeritakse, kujun-
datakse ja arendatakse tootmisteh-
noloogiaid.

CAM insener 

CAM insener tegeleb toodete toot-
misse rakendamisega.

Tootearendusinsener, 
mehhatroonikainsener 

Lisavajadus on suur.

MehaaNikaiNseNerid

Hooldusinsener 

Eraldi ettevalmistust ei toimu, aga 
oleks vaja.

MüüGiesiNdajad

Müügiga tegelev personal  
(v.a juhid) 

Praegu rohkem kui vaja. Koolis oman-
datu on tihti puudulik, eriti masinaehi-
tuse tehnilise poole pealt.

VarusTajad

Sisseostuga tegelev personal 
(v.a juhid) 

Samuti rohkem kui vaja. Kompetent-
suses komistuskiviks taas masina-
ehituse spetsiifika.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

keeViTajad ja leeklÕikajad

Keevitaja 

Madalama astme keevitajaid jagub, 
küll aga otsitakse kõrgema astme 
keevitajaid. Koolilõpetajad on sageli 
töökohal väheefektiivsed.

TööriisTaValMisTajad  
jMs alade TööTajad

Tööriistalukksepp 

Ei õpeta praegu välja ükski õppeasutus. 
Õpivad ettevõtetes kohapeal.

Koostelukksepp 

Metallitöötluspinkide seadistajad ja 
operaatorid

Arvutijuhtimisega lehtmetalli 
tööpingi operaator 

Alles hakati koolitama, kuid vajadus 
kasvab.

Metallilõikepinkidel töötaja 

Puudu on näiteks sisetreipingi 
operaatoritest, kes tegelevad suurte 
detailide või eriprofiilidega.

Arvutijuhtimisega  
metallilõikepingi operaator 

Eraldi ei koolitata. Koolilõpetajad vaja-
vad rohkem praktilisi oskusi.

PÕlluMajaNdus- ja TöösTusMasiNaTe 
MehaaNikud NiNG lukksePad

Hooldus- ja remonditehnik 

On tööturul puudu. Koolitatakse vaid 
ettevõtetes.

MeTalliTööTlusMasiNaTe  
oPeraaTorid

Pinnakatete operaator 

Hetkel ei koolitata. Pigem on tegu 
tulevikuametiga, mille nõudlus ilmselt 
kasvab ka Eestis, sest arenenud 
turgudel on kõvasulamkatted kasvav 
ja oluline valdkond.

Värvija 

Eraldi välja ei õpetata. Õpivad tootjate 
poolsel täienduskoolitusel. Praegustel 
värvijatel napib sageli oskusi ja üldise-
maid baasteadmisi.

Muud oskusTööTajad

Mehhatroonik (madalam tase) 

Vajatakse rohkem, kui koolitatakse.

Robottehniliste süsteemide 
operaator 

Tulevikueriala, kus peaks juba praegu 
umbes 15 inimest aastas välja õpetama.
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Mitmes tootmissektoris 
napib kõrgharituid 
Elektroonika- ja elektriseadmete toot-
mine on olnud Eestis üks kiiremini are-
nevaid tööstusharusid. Ajavahemikul 
2005–2012 kasvas sektori müügimaht 
neli ja pool korda. Seda peamiselt suu-
rema lisandväärtusega toodete ja 
tootlikkuse kasvu arvelt. Sektor on 
tugevalt ekspordile suunatud, enamik 
suurematest tegijatest on väliskapi-
talil. Kokku toodab elektroonikat ja 
elektriseadmeid Eestis ligi 200 firmat 
( joonIs 80). Peamiselt Tallinnas ja 
selle lähiümbruses, aga ka Saaremaal, 
Pärnus, Sindis, Elvas ja Koerus.

Arvuteid, elektroonika- ja opti-
kaseadmeid toodavad suuremate 
tegijatena näiteks Ericsson Eesti 
(mobiilsidevõrguseadmeid), Enics Eesti 

(elektroonikaosad tööstus- ja medit-
siiniseadmetele) ja Scanfil (telekom-
munikatsiooniseadmed). Suur im 
arvutitootja on Ordi. Elektriseadmete 
tootmises ruulib ABB, kellele järgnevad 
Ensto Ensek (elektrijaotusseadmed ja 
juhtaparatuur), Konesko (elektrimooto-
rid ja -seadmed) ning Draka Keila Cables 
(kaablid). 

Elektroonika- ja elektriseadmete 
tootmise kasvuga koos on suurenenud 
ka hõivatute arv (joonIs 79), tootlikkus 
on paranenud aeglasemalt. Lihtsamalt 
koostetöölt on liigutud suurema lisand-
väärtusega toodeteni, panustatakse ka 
tootearendusse Eestis kohapeal. Prog-
nooside kohaselt loob sektor tulevikus 
veel üksjagu uusi töökohti. 

Lõviosa sektori töötajatest on 
elektri- ja elektroonikaseadmete koos-
tajad. Neist umbes 40 protsendil on 
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joonIs 79 
Töötajate arv 
elektroonika- ja 
elektrisead-
mete tootmises 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 80 
Töötajate 

jagunemine 
elektroonika- ja 

elektriseadmete 
tootmises ame-

tialagruppide 
lõikes (kolme 

aasta keskmine, 
protsentides). 
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kutseharidus (uued töötajad on elekt-
roonika ja automaatika haridusega), 
sama paljudel üldkesk- või madalam 
haridus. Analüüs näitab, et tulevikus 
võib tekkida puudujääk pigem kõrg-
haritutest. 

Väiksema osa sektorist moo-
dustavad toodete testijad, tööde-
juhatajad, elektroonikainsenerid, 
elektroonikaseadmete mehaanikud 

ja hooldajad. Inseneridel on valdavalt 
kõrgharidus (arvutiteadused, elektroo-
nika ja automaatika erialad) (joonIs 81).

Eesti transpordivahendite toot-
mine sõltub suuresti välisnõudlusest, 
sest enamiku sektori müügist moodus-
tab eksport (joonIs 82). Majanduskriisi 
tagajärjel kukkus tugevasti nii müük 
siseturule kui ka eksport, kuid sellele 
järgnes ka kiire taastumine.
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Enam kui saja transpordivahendite val-
mistaja hulgas on suuremateks Norma 
(autoohutussüsteemid, turvavööd), PKC 
Eesti (juhtmeköidised autotööstusele), 
Stoneridge Electronics (elektroonikasead-
med autotööstusele), Respo Haagised 
ja Bestnet (haagised), Tarmetec (autode 
lisavarustus), Universal Industries (sum-
mutid), Baltic Workboats (alumiiniumist 
laevad), Luksusjaht (plastjahid ja kaatrid), 

BLRT Grupi tütarfirmad ning Loksa Lae-
vatehas (laevad ja ujuvkonstruktsioonid). 
Kolmveerand sektori töötajatest tegutseb 
Tallinnas ja Harjumaal. 

Kvalifitseeritud tööjõu nappus ja 
palgakulude kasv sunnivad ettevõtjaid 
keskenduma kallimatele toodetele. 

Oskustöötajatest annavad tooni 
elektri- ja elektroonikaseadmete ning 
muud koostajate ametialad, keevita-
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jad, metallitöötlusmasinate operaato-
rid, metallitöötluspinkide seadistajad ja 
operaatorid. Kõige rohkem on kutseha-
ridusega töötajaid, kuid paljudel on ka 
üldkesk- või madalam haridus. Viimaste 
aastate lõpetajad on tulnud peamiselt 
tehnilistelt erialadelt (elektroonika ja 
automaatika, mehaanika ja metallitöö 
jm). Tulevikus napib tõenäoliselt eel-
kõige rakendusliku kõrgharidusega töö-
tajaid (joonIs 84). 

Eraldi sektori moodustavad muud 
tootjad ning masinate ja seadmete 
remontijad ja paigaldajad. Sealhulgas 
laevade, rongide ja lennukite remontijad 
ja hooldajad ning elektrijaamade remon-
tijad, samuti tööstuslike masinate ja 
seadmete paigaldajad (joonIs 85). Toot-
jatest näiteks firmad, mis valmistavad 
meditsiiniinstrumente ja -vahendeid, 
küünlaid, sporditarbeid, väärisesemeid, 
muusikariistu jne. Sektori suurtegijad 
on Eesti Energia Tehno loogiatööstus, 
Tallinn Shipyard, Ühinenud Depood, 
VIRU RMT, Karl Storz Video Endoscopy 
Estonia, Hansa Candle ja Rapala Eesti. 

Sektoris töötab umbes 7000 ini-
mest. Suurema töötajate arvuga 
ametialad on tööstusmasinate mehaa-
nikud ja lukksepad, keevitajad, elektri-
seadmete mehaanikud ja paigaldajad, 
koostajad, meditsiiniliste ja hambapro-
teeside tehnikud. Neist mitmel juhul 
võib tulevikus tekkida kutse- ja kõrg-
haridusega töötajatest puudujääk.

energeetikas suur 
spetsialistide puudus
Energeetikas, gaasi- ja veevarustu-
ses hõivatute arv on kõikunud 10 000 
ümber (viimase rahvaloenduse and-
metel üle 7000) (joonIs 86). Pooled 
töötajatest tegutsevad elektrienergia 
tootmise, ülekande ja jaotuse valdkon-
nas, veerand soojatootmises. Veeva-
rustuse osatähtsus on alla viiendiku, 
gaasivarustuses tegutseb vaid viis 
protsenti töötajatest. 

Valdkonna koljat on mõistagi Eesti 
Energia. Vee- ja soojatootmises tõuse-
vad esile Tallinna Vesi, Tallinna Küte ja 
Anne Soojus. Gaasivarustus käib Eesti 
Gaasi ümber. Kokku tegutseb sektoris 
üle 300 ettevõtte.

Prognoosi järgi sektori tööhõive 
lähitulevikus oluliselt ei muutu. Elektri- 
ja soojatootmises tõusevad esile 
taastuvad energiaallikad, kuid käega-
katsutavas tulevikus domineerib siiski 
põlevkivienergeetika. Uued seadmed 
vajavad vähem inimesi, kuid ka nuti-
kamaid inimesi. Gaasi valdkonnas võib 
täiendavaid töökohti luua veeldatud 
maagaasi (LNG) laialdasem kasutamine.

Viimase kümne aastaga on kasva-
nud spetsialistide osakaal, vähenenud 
oskustöötajate oma.

Spetsialistide seas on kõige 
rohkem energiatootjate ja veepuhas-
tusjaamade operaatoreid, elektri-
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Töötajate 
arv masinate 
ja seadmete 
paigaldajate ja 
remontijate ning 
muude tootjate 
sektoris (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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insenere, tööstuse töödejuhatajaid. 
Sektoris on väga palju erinevaid spet-
sialiste, keda arvuliselt on samal ajal 
suhteliselt vähe. Spetsialistidel on 
üldiselt kutse- või kõrgharidus (elektri-
inseneridel peamiselt kõrgharidus). 
Kõigi nimetatud ametialade puhul 
(välja arvatud elektriinsenerid) viitab 
analüüs võimalikule puudujäägile 
koolitus pakkumises. 

Oskustöötajaid hakkab energee-
tikas nappima kõikidel ametialadel. 
Põud tuleb kätte näiteks elektrisead-
mete mehaanikutest ja paigaldajatest, 
katelde operaatoritest, torulukkseppa-
dest, tööstusmasinate mehaanikutest 
ja lukkseppadest, keevitajatest, ehituse-
lektrikutest, elektriliinide paigaldajatest 
ja hooldajatest. Umbes pooltel praegus-
test töötajatest on kutseharidus, viien-
dikul kõrgharidus (joonIs 87 ja 88).

jäätmekäitluses  
palju uusi töökohti ei teki 
Jäätmekäitluse all peame silmas jäät-
mete kogumist, jäätmetöötlust ja 
materjalide (metall, pakendid) taaska-
sutust. Sektori nurgakivid: Ragn-Sells, 
Kuu sa kosk i, Eest i Pa nd ipa kend, 
Cronimet Eesti Metall ja Ecometal jt. 

Umbes veerandi jäätmesektori 
stabiilse arvukusega töötajaskonnast 
moodustavad lihttöölised, natuke 
rohkem on oskustöötajaid (joonIs 89). 
Suurema tööjõuga ametialad on veoau-
tojuhid jm masinate juhid, prügisortee-
rijad ja -vedajad, jäätmepõletustehaste 
operaatorid.

ehitus tuhast tõusmas?
Kuna Eesti ehitussektor on suurel 
määral orienteeritud siseturule, on see 
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joonIs 86 
Töötajate arv 
energeetikas 
(kolme aasta 
keskmine,  
tuhandetes).

joonIs 87 
Töötajate 

jagunemine 
energeetikas ja 
jäätme käitluse 

ameti ala-
gruppide lõikes  

(kolme aasta 
keskmine,  

protsentides).
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TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

elekTriiNseNerid

Käidukorraldaja 

Ametinimetus võib lähiajal küll 
kaduda, kuid asjatundjate järele on 
stabiilne vajadus.

Elektriinsener 

Stabiilne asendusvajadus. Koolilõpeta-
jatel on vajaka praktilistest oskustest, 
vajaka jääb ka koostöö-, suhtlemis-, 
meeskonnatöö-, probleemilahenda-
mis- ja projektijuhtimise oskustest, 
samuti majanduse ja ettevõtluse 
algteadmistest.

MehaaNikaiNseNerid

Soojusenergeetikainsener 

Napib juba pikemat aega. Suurem osa 
õppijatest läheb juba enne lõpetamist 
tööle.

Keemiainsener 

Vajadus kasvab, juhul kui käivitub 
õlitootmine. Napib õlitööstuse spetsii-
filistest teadmistest.

elekTroTehNilisTe alade TehNikud

Töödejuhataja 

Eriti on puudu hea kvalifikatsiooniga 
töödejuhatajast.

Automaatik-tehnik 

Suur vajadus, sest praegu teevad 
insenerid tehnikute tööd. Napib IT ja 
automaatika sidumise oskust.

mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus eneRgeeTIKa? 
Millistel energeetika tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on nende 
arvates töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi olevat parasjagu (). 

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

Muud TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

Gaasiinsener 

Neid on täna puudu.

Soojusenergeetika insener 

Suur vajadus, sest pikalt pole koolita-
tud piisavalt.

Katoodinsener 

Katoodkaitse on metalli kaitsmine 
korrosiooni eest alalisvoolu abil, 
tekitades kaitstava rajatise pinnal 
reaktsiooni, mis ei lase korrodeeruda. 
Suur asendusvajadus.

Metroloogia spetsialist
(gaasi valdkond) 

Teostab mõõtmisi gaasiga seotud 
valdkondades. Valmistatakse ette 
piisavalt.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

Keevitaja ja leeklõikaja 

Erialaste oskustega inimestest on 
puudu – paljud ei asu õpitud erialal 
tööle, lahkuvad Eestist või leiavad uue 
ameti, sest ei suuda oma kvalifikat-
siooni hoida. Otse koolist tulijad aga 
ei saa vähese praktika tõttu tööga 
lihtsalt hakkama.

PÕlluMajaNdus- ja TöösTusMasiNaTe 
MehaaNikud NiNG lukksePad

Tehnoloogiaseadmete lukksepp 

Levinud amet, vajadus stabiilne. 
Vastavalt õpitud valdkonnale on 
töökohal tarvis teine pool oskustest 
juurde õppida (mehaanikutel elekter ja 
elektrit õppinutel mehaanika).

elekTriseadMeTe PaiGaldajad  
ja hooldajad

Automaatik 

Koolist tuleb piisavalt. Oskustöötajate 
järele nõudlus ei suurene.

Jaotusvõrgu elektrik 

Puudus käes, kuna vahepeal neid ei 
koolitatud. Olemasoleval töötajad ei 
pruugi tunda õigeid töövõtteid (iseõp-
pimise tulemus).

Mõõtesüsteemide paigaldaja  
ja hooldaja 

Vajadus veidi väheneb seoses 
kauglugemissüsteemile ülemineku 
lõppemisega lähemal ajal. Pikemas 
perspektiivis on vajadus stabiilne.

Taastuvenergiaseadmete 
paigaldaja 

Nõudlus kasvab seoses taastuvenergia 
suurema kasutamisega. Praegu alal 
töötavatel inimestel jääb erialastest 
oskustest ja teadmistest ilmselt vajaka.

Sisetööde elektrik 

Vaja on koolitada rohkem kui täna. 
Ja koolilõpetajatele on vaja rohkem 
praktilisi oskusi.

auruMasiNaTe  
ja kaTelde oPeraaTorid

Soojusseadmete käitaja 

Lihttöölisi pole nii palju enam vaja. 
Keerukamate seadmete asjatundjate 
järele vajadus kasvab, kuna energia-
tootmine läheb hajusamaks.

Muud oskusTöölised

Külmamehaanik  
ja külma paigalduse juht 

Lai ja kasvav tegevusala.
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joonIs 88 
Peamised  
ametialad  
energeetikas  
(töötajate arv).

ka tugevasti mõjutatud siinse majan-
duse arengust. Oleme juba korduvalt kir-
jeldanud, kuidas ehitus majanduskriisiga 
kõva tagasilöögi sai. Samas aktiveerus 
majandussurutise ajal sektori eksport. 

Ehitus reageerib majanduses toi-
muvatele muutustele inertsiga. Turu 
kokkutõmbumine on kiire, taastumine 

märksa aeglasem. Headel aegadel on 
investeerimine kinnisvarasse hoogne 
(meenutame, mis toimus Eestis 2004–
2007), ebakindlatel aegadel lükatakse 
investeeringud sageli edasi. 

Ehituses töötas 2013. aastal üle 
55 000 eestimaalase, umbes 10 000 
neist välismaal (joonIs 90). Peaaegu 
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joonIs 89 
Töötajate arv 
jäätmesektoris 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).
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iga kümnes kõigist töötajatest on ehi-
tussektorist. Võrreldes 2008. aastaga 
on ehitustööliste arv vähenenud enam 
kui 20 000 võrra. Teede ja tehnovõr-
kude ehituses püsis hõive suuresti 
tänu eurorahadele stabiilsena. Hõive 
vähenes hoonete ehituses, kus leiab 
rakendust enam kui pool kogu sektori 
töötajaist. Samuti näiteks elektriinstal-
latsiooni-, toru- ja viimistlustöödel. 

2012. aastal tegutses Eestis üle 
8000 ehitusfirma, kellest 90 protsenti 
olid vähem kui kümne töötajaga mikro-
ettevõtted. Saurustest aga väärivad 
märkimist Skanska (on teatanud Eestis 
äri lõpetamisest), Astlanda Ehitus, YIT 
Ehitus ning Rand ja Tuulberg. Teedeehitu-
ses võimutsevad Merko Ehitus, Nordecon, 
Teede REV-2 ja Lemminkäinen Eesti.

On arvata, et ehituses püsib 
lähiaastatel tööhõive umbes praegu-

sel tasemel. Olulist rolli mängib Eesti 
ehitajate jaoks avatud uks Soome. Riigi 
investeeringud hoonetesse mõne-
võrra vähenevad, sest võib tekkida 
mõningane paus Brüsselist euroraha 
koju toomisel. Ehitusmahud võivad 
piirkonniti aga kasvada seoses elamu-
fondi vananemisega ning rahvastiku 
koondumisega suuremate keskuste 
ümbrusse. Vaadates Eesti rahvastiku 
jätkuvat vähenemist, on raske üle-ees-
tiliselt elamuehituse märgatavat hoo-
gustumist ette näha.

Suurem osa ehitajatest on oskus-
töötajad, kelle hulgas on arvukamalt 
üldehitajaid, torulukkseppi, maalreid 
ja teemasinate juhte – enamikul neist 
taskus kutsediplom (joonIs 91). Oskus-
töötajate puhul näitab analüüs, et 
kutse- ja kõrgharidusega lõpetajad ei 
kata ära valdkonna vajadust. Endiselt 
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joonIs 91 
Ehitustöötajate 

jagunemine 
ametialagrup-

pide lõikes 
(kolme aasta 

keskmine, 
protsentides).

joonIs 90 
Ehitustöötajate 
arv (kolme  
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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on olulised väljaõpe töökohal või eraldi 
koolitused. 

Spetsialistide hulgas annavad tooni 
ehituse töödejuhatajad, ehitusinsenerid 
ja -tehnikud (joonIs 92). Kui töödejuha-
tajate hulgast leiab nii kutse- kui ka 

kõrgharituid, siis ühel endast lugupi-
daval ehitustehnikul, inseneridest rää-
kimata, on täna juba kõrgharidus. Ka 
ehituses riivab silma asjaolu, et värskelt 
koolist tulnud töödejuhatajad ei tea, 
kuidas mõned asjad praktikas käivad. 

TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

ehiTusiNseNerid

Objektiinsener,
objektijuht,
projektijuht

 

Üldehitusinseneride vajadus jääb 
samaks või isegi väheneb seoses 
tehnika arenguga. Tänastel töötajatel 
on probleemiks vahetu suhtlemisos-
kus. Ülikooli lõpetajatel napib praktilisi 
oskusi. Ei osata näiteks projekte juh-
tida ja lugeda, finantsala on tume maa. 
Napib vene ja soome keele oskust. 
Noored arvavad tihtilugu ekslikult, 
et objektijuhiks sünnitakse, esitades 
juba oma esimesele tööandjale tohu-
tuid nõudmisi.

Tehnosüsteemide insener 

Olemasolevad õppekavad vajaksid 
juurde automaatika-õpet – lõpetajad 
võiksid osata tehnosüsteeme kokku 
monteerida.

Teedeehituse insener 

Nõuded oskustele muutuvad. 
Koolilõpetajate oskustes on suuri-
mad puudujäägid suhtlemisoskuses, 
projektide kohandamisoskustes ning 
3D-seadmete kasutamises. Kõrgkoo-
lid peaksid ettevõtjatega tihedamat 
koostööd tegema, et reaalne tööelu ei 
tuleks tudengitele üllatusena.

Hüdrotehnikainsener 

Vajadus ei kasva.

keskkoNNaiNseNer

Energiaaudiitor 

Vajadus ei kasva. Kompetentsust 
piisab, kuna energiaaudiitorid peavad 
iga viie aasta tagant oma kutset uuen-
dama, mis eeldab täienduskoolituste 
läbimist.

Energiatõhususe spetsialist 

Vajadus kasvab tempos 5–10 inimest 
aastas. TTÜs olemas vastav magistri-
õpe. Peavad sarnaselt energiaaudiito-
ritega oma kutset iga viie aasta tagant 
uuendama.

ehiTuse TöödejuhaTajad

Meister, 
tööjuht, 
brigadir (väiksemates  
ettevõtetes objektijuht)



Koolilõpetajatel napib praktilisi oskusi. 
Nagu poleks kordagi objektil käinud! 
Ka ei tunta töökorraldust – mida teha 
masinatega, mida nivelliiriga, kuidas 
mõõta kallet jne.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

Kõigi alljärgnevate oskustöötajate puhul 
nägid eksperdid praegu probleeme 
töösse suhtumises, kellatundmises ning 
suhtlemisoskuses.

üldehiTajad

Üldehitaja 

Universaalne töömees, kes saab hak-
kama kõikide ehituse oskustöödega. 
Tulevikutrend paistab siiski olevat 
spetsialiseerumine.

Palkmaja ehitaja 

„sePad”

Ehituspuusepp, müürsepp,  
pottsepp, ventilatsioonilukk-
sepp, veevärgilukksepp,  
kütte- ja jahutuslukksepp



mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus eHITusseKToR? 
Millistel ehituse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on nende arvates 
töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi olevat parasjagu ().

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014

MeTallkoNsTrukTsiooNide  
ValMisTajad ja MoNTöörid

Monteerija  

Liigume üha enam selles suunas, 
et vabrikus tehakse osad valmis ja 
ehitusplatsil pannakse kokku.

beTooNijad, krohVijad, PlaaTijad jT

Betoonkonstruktsioonide  
ehitaja,  
krohvija,  
plaatija,  
põrandakatja,  
maaler



ÕhukoNdiTsioNeeride  
ja külMuTusseadMeTe MehaaNikud

Taastuvenergia  
kütteseadmete paigaldaja 

Nõudlus suureneb, kuna tehnika hind 
langeb ja kasutus suureneb.

MeTalli TööTlejad

Ehitusplekksepp 

Kutseõppes hetkel ei õpetata.

kaTusekaTjad

Lamekatusekatja 

Hetkel võimalik õppida üldehituse 
osana.

keeViTajad ja leeklÕikajad

Keevitaja 

Nõudlus jääb samaks, kuid nõuded 
oskustele muutuvad. Koolilõpetajatel 
napib praktilisi oskusi.

MaaParaNdus-,  
Tee- jMs MasiNaTe juhid

Liikurmasinate juhid,  
eriotstarbeliste masinate  
juhid (sh kraanajuhid)



Oluline amet just teedeehituses. Vaja 
oleks laiendada täienduskoolituse 
pakkumist. Tänastel töötajatel napib 
tehnoloogilisi oskusi.
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MUUD LIHTTÖÖLISED

HOONEEHITUSE LIHTTÖÖLISED
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Peamised ame-
tialad ehituses 
(töötajate arv).
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Teeninduses on hõivatud üle 400 000 
inimese ehk 65 protsenti kõikidest tööta-
jatest. 2013. aastal tõusis teenindustöö-
tajate arv rekordkõrgustesse, ületades 
isegi buumiaastate taseme (joonIs 93). 

Üle poole teenustest moodustavad 
nn teadmismahukad teenused ehk vee- 
ja õhutransport, info ja side, finants, 
kindlustus, kutse-, teadus- ja tehni-
kaalane tegevus, tööhõiveagentuurid, 
turvatöö, avalik haldus ja riigikaitse, 
haridus, tervishoid ja kunst (kokku 220 
000 töötajat). Nendes valdkondades 
kasvas tööhõive perioodil 2005–2013 
keskmiselt 1,3 protsenti aastas.

Teenindus purustab rekordeid, 
kaubandus on paigal 5.4

Vähem teadmismahukates teenustes 
– kaubandus, maismaatransport, laon-
dus, majutus ja toitlustus, kinnisvara, 
rentimine, reisibürood ja -korralda-
jad, hoonete hooldus, büroohaldus jm 
(187 000 töötajat) – kasvas töötajate 
arv kuni majanduskriisini. Sellele järg-
nenud kukkumisest pole veel täielikult 
taastutud.

Tööstussektori järel on Eestis 
suuruselt järgmine kaubandussek-
tor, 2013. aastal oli seal ametis umbes 
80 000 inimest ehk ligi 13 protsenti 
kõigist hõivatutest. Majandusbuum 
suurendas kaubanduses töökohtade 

joonIs 93 
Töötajate arvu 
muutus tee-
nuste sektoris 
(tuhandetes).
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joonIs 94 
Kaubanduses 

töötavate 
inimeste arv 
(kolme aasta 

keskmine, 
tuhandetes).
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arvu, kuid tänaseks on sektoris vähe-
nenud nii töötajate arv kui ka nende 
osakaal kogu majanduses. Hõive püsib 
enam-vähem paigal (joonIs 94). 

Paljud Eesti suuremad jaemüüjad on 
meile hästi tuntud: ETK, Maxima Eesti, 
Tallinna Kaubamaja, Prisma Peremar-
ket, Rimi Eesti Food ja OG Elektra. Turg 
on killustunud mitme suure keti vahel 
ning keegi ei domineeri. 

Eesti sisekaubanduses on viimastel 
aastatel müük tugevalt kasvanud. Pead 
tõstab e-kaubandus. Praegu ostab eest-
lane veel internetist keskmiselt kaks 
korda vähem kui keskmine eurooplane, 
kuid e-müük kasvab kiiresti. Veebipood-
lemist soodustab ka pakiautomaatide 
võrgu laienemine. 

Suurem osa kaubandustöötajatest 
tegutseb jaekaubanduses (ligi 50 000). 

joonIs 96 
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Seal on tööhõive aastatega pigem 
vähenenud, nagu ka automüügis ja 
-remondis. Oluliselt tööhõive nendes 
valdkondades tulevikus ei muutu. 

Enim on kaubanduses poemüüjaid 
(jaekaubanduses umbes 40 protsenti), 
kellest ligi pooltel on kutseharidus 
(joonIs 95). Teenindajatest võib suu-
remate ametialadena välja tuua laoa-
metnikud, kassapidajad, piletimüüjad 
ja vahetus ülemad, kel sarnane haridus 
poe müüjatega. 

Spetsialistide seas tõusevad esile 
müügiesindajad, varustajad (ligi pool-
tel kõrgharidus), apteekrid (kõrghari-
dus, farmaatsia) ning raamatupidajad, 
sekretärid jm toetavate teenuste ini-
mesed. Autoalal on enim mehaanikuid 
ning lukkseppasid (valdavalt kutse- 
või rakenduslik kõrgharidus). Kutse- ja 
kõrgharidusega töötajaid tuleb koo-
lidest enamikule aladele piisavalt 
(joonIs 96). 

Veonduses jääb vajaka 
laevanduse ja raudtee 
spetsialistidest 
Veonduses ja laonduses tegutseb 
Eestis 50 000 inimest (8 protsenti 
kõikidest töötajatest). Neist üle 4000 
töötab välismaal. Veondust ja laondust 
tükkideks lahutades saame kaubaveo 
maanteel, veondust abistavad tege-
vused (sadamad, laadungikäitlus, eks-
pedeerimine jms), sõitjate veo bussi, 

trammi, trolli ja taksoga, raudteeveo, 
mereveo, õhu transpordi, posti- ja kul-
lerteenistuse ning laonduse. Transpor-
dil on oluline kaal ekspordis, ühtlasi 
aitab see hoida meie väliskaubandus-
bilanssi natukenegi rohkem tasakaalu 
suunas. 

Sektoris toimetab umbes 4500 
firmat. Maismaa reisijaveos on suurim 
tegija Tallinna Linnatranspordi AS 
(Tallinna bussid, trollid ja trammid). 
Suurimad riigisisese reisijateveo eest 
hoolitsejad on Eesti Liinirongid (ELRON) 
ja SEBE. Kaubavedude alal on suur-
tegijateks EVR Cargo, DHL Estonia, 
Schenker ja DSV Transport. Ent kogu 
transpordisektori keskne tegija on Tal-
link Grupp, mis on ühtlasi terve Lääne-
mere suurim laevakompanii. 

Keskne sadamateenuste pakkuja 
on Tallinna Sadam (Muuga sadam, 
Vanasadam, Paldiski Lõunasadam, 
Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam). 
Suurim laadungikäitleja on Vopak 
E.O.S. Lennunduses keerleb kõik ümber 
Estonian Airi. 

Transpordisektori tööhõive on vii-
mastel aastatel sarnaselt majandu-
sega tervikuna olnud kerges tõusus 
(joonIs 97). 

Nüüd sõltub kõik sellest, kuidas 
majandus edasi areneb. Majandus-
aktiivsus peaks kasvama nii Eestis, 
lähiriikides kui ka kaugemal. Eeldades, 
et see kasvatab nõudlust transpordi-
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teenuste järele, võime sektoris juurde 
oodata uusi töökohti. 

Sektoris on kõige arvukamalt auto- 
ja bussijuhte (joonIs 98). Oskustöötajate 
puhul katavad kutse- ja kõrgkoolid väga 
väikese osa tööjõuvajadusest (pooltel 
töötajatest on kutseharidus). Rõhuasetus 
on eraldi koolitustel. Sõidukite mehaani-
kute ja lukkseppadega on parem olukord, 

sest erialane tasemekoolitus (mootorlii-
kurite, laevanduse ja lennundustehnika 
õppekavad) on rohkem au sees. 

Teenindajate osas tuleb koolidest 
piisavalt töötajaid, kuigi nende puhul 
pole sageli erialane haridus nõutav. 
Spetsialistide seas jääb peagi vajaka 
tekiohvitseridest, lootsidest ja laeva-
mehaanikutest (joonIs 99). 
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juhid

Logistikajuht, 
tarneahelajuht, 
transpordikorraldusjuht

 

Praegu ei ole puudujääki. Tulevikus 
võib tekkida, kui ettevõtted kasvavad.

TiPPsPeTsialisTid ja  
keskasTMe sPeTsialisTid

Raudteeinsener  

Lähiaastatel tekib täiendav vajadus 
seoses põlvkonnavahetusega. Tööta-
jatel napib eesti keele ja inglise keele 
oskust, samuti arvuti ja IT-süsteemide 
tundmist.

Autoinsener  

Pigem on inimeste ületootmine. Napib 
praktikat.

Raudtee liikluskorraldaja (tase 6) 

Töötajaskond vajab vanuse tõttu 
peagi asendust. Töötajad ei tunne 
piisavalt transpordiohutuse nõudeid, 
ei oska arvutit kasutada ning eesti ja 
inglise keeles suhelda.

Transpordisüsteemi planeerija 

Sellise ettevalmistusega inimestest 
on suur puudus.

Raudtee ehitusjuht 

Raudtee sideseadmete ja  
turvanguseadmete ehitusjuht 

Tööjõu puudujääk, eriti suuremate 
raudteeprojektide puhul. Koolilõpeta-
jate teadmised on liiga üldised ning väl-
jaõpe töökohal seetõttu aeganõudev.

koNToriaMeTNikud,  
TeeNiNdus- ja MüüGiTööTajad

laoaMeTNikud

Laotöötaja 

Kasvav valdkond. Kompetentsuse 
osas on puudusi IT-oskustes, ei mõis-
teta piisavalt klienditeenindust ega 
osata rääkida vene ja eesti keeles.

TraNsPordiaMeTNikud

Raudtee liikluskorraldaja  
(tase 4, 5) 

Vanad on minemas pensionile, aga 
kus on noored, kes töö üle võtavad? 
Kompetentsusprobleemid: transpor-
diohutuse nõuetest aru saamine, arvu-
tikasutusoskus, eesti ja inglise keel.

Logistik 

Töötajatel vajaka strateegilise planee-
rimise alastest teadmistest. Vene keel 
ka nõrk.

Veokorraldaja 

Vajadus püsib stabiilsena.

Vaguni järelevaataja 

Eesti keelt räägite, härrased? No tšut-
tšut. Vajadus on veidi vähenenud.

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

MooTorsÕidukiTe  
MehaaNikud ja lukksePad

Autotehnik 

Pigem tööjõu ülepakkumine, sest 
kutseõppe lõpetanutele pakuvad 
konkurentsi iseõppinud.

Raudteeveeremi mehaanik  

Suur osa töötajatest tahaks pensionile 
minna, aga pole, kellele tööd üle anda. 
Eesti keelt ei osata piisavalt, uusi 
tehnoloogiaid ei tunta.

Veduri- ja roNGijuhid

Vedurijuht 

Vajadus väheneb rongivedude 
vähenemise tõttu. Praegu juba head 
mehed (ja naised) passivad tööta. 
Paljud neist ei oska riigikeelt ega 
mõista ITd.

VeoauTojuhid

Veoauto- ja bussijuhid 

Suur tööjõu väljavool ja sellest ka veo-
auto- ja bussijuhtide nappus Eestis. 
Ei tunta piisavalt töö- ja puhkeaja 
regulatsioone, samuti eri riikide liiklus- 
ja transpordiohutust.

Muud oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe ja MasiNaoPeraaTorid

Raudtee teemehaanik  

Stabiilne vajadus. Rail Baltic võib tuua 
tõsise ametimeeste põua. Töötajatel 
napib eesti keele oskust.

Raudtee turvanguseadmete 
mehaanik 

Lähemal ajal tuleb tehnoloogiline 
hüpe, teadmisi tuleb uuendada. Põlv-
kondade vahetumise tõttu asendus-
nõudlus. Tänastel töötajatel on puudu 
IT-teadmistest ja riigikeeleoskusest.

Raudtee sisetööde elektrik  

Tehnoloogia areng nõuab uute oskus-
tega töötajaid. Mida praegu vajavad 
uued rongid, see on kaetud tarnijate 
poolt. Aga üks on selge: teadmisi tuleb 
kaasajastada, õppida eesti ja inglise 
keelt.

Raudtee jaotusvõrgu elektrik 

Vaja on uute tehnoloogiate tundjaid, 
näiteks kontaktvõrgu spetsialiste. 
Raskendav asjaolu: praeguste tööta-
jate mõningane umbkeelsus.

Rongikoostaja 

Vajadus on vähenenud. Miks küll taas 
ei osata piisavalt eesti keelt?

Raudtee liikluskorraldaja,  
(alla 4. taseme) 

Eilne päev, hääbuv amet, mille asen-
dab tehnoloogia.

mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus TRanspoRdIseKToR? 
Millistel transpordi tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on nende arva-
tes töötajaid ülearugi() ning kus tundub inimesi olevat parasjagu ().

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014
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Majutajad ja toitlustajad 
loodavad turismi kasvule
Toitlustuses ja majutuses töötab Eestis 
umbes 20 000 inimest (vahekorras kaks 
kolmandikku ja üks kolmandik). Enne 
majanduskriisi tööhõive kasvas jõud-
salt, kuid kriis tõi kahe jalaga maa peale 
tagasi. Tarbimine hakkas küll krahhi 
järel vaikselt taas kasvama – aga töö-
tajate arv majutuses ja toitlustuses ei 
tulnud seekord järele 

Majutus- ja toitlustussektori käe-
käik on tugevasti seotud turismi aren-
guga. Ehkki turismi osatähtsus Eesti 
SKTs ja tööhõives on vaid ligi seitse 
protsenti, annab see olulise panuse 
ekspordis (joonIs 100). 

Välismaalaste arvele langeb 70 
protsenti kõikidest meie majutus-
kohtade ööbimistest. Väliskülalistest 

moodustavad viiendiku Soome ühe-
päevakülastajad. 

Peamine turismimagnet on Tal-
linn, siia on koondunud ka suur osa 
turismimajanduse ettevõtetest. Vaik-
selt huvitutakse ka teistest piirkon-
dadest, kus on spaad, hotellid jms. 
Sektoris tegutseb ligi 600 majutus-
firmat ning toitlustajat. Suuremad 
majutusettevõtted on Hotell Olüm-
pia, Sokotel (Hotell Viru), TLG Hotell 
(Tallink, Pirita TOP SPA Hotell). Toitlus-
tusettevõtetest on suuremad Premier 
Restaurants Eesti, Hesburger ja 
Baltic Restaurants Estonia. Lisaks Tal-
linnale võib esile tuua Tartut ja Pärnut. 

Majutussektori käekäik sõltub 
tugevasti välisturistide nõudlusest – 
üle kahe kolmandiku ööbimistest läheb 
välisturistide arvele, rahaliselt on 
nende mõju veelgi suurem. Ka toitlus-
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(kolme aasta 

keskmine,  
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juhid

juhid MüüGi- ja TuruNdusalal

Müügijuht,
turundusjuht 

Vajadus kasvab kiiresti, sest müügite-
gevus muutub üha olulisemaks. Samas 
on võimalik seda tööd ka teenusena 
sisse osta. Tänastel töötajatel on vähe 
teadmisi müügist veebis ja sotsiaal-
meedias.

juhid ToiTlusTuses

Toitlustusjuht 

Vajadus olemas suurettevõtetes, 
näiteks mõnes hotelliketis. Napib 
majandamise ja personalijuhtimise 
oskusi.

TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

MüüGiesiNdajad

Käibejuht 

Tulevikuamet: Revenue Manager. 
Vastavat ettevalmistust oleks vaja 
pakkuda tasemeõppes.

Peakokad

Peakokk 

Oluline on loovus. Eri taseme kutses-
tandardid vajaksid ülevaatamist, sest 
on ebaühtlased tasemete ja nõuete 
osas.

VarusTajad

Ostujuht 

Sobilike ostustrateegiate ja ostutege-
vuste roll üha suureneb.

koNVereNTside  
ja üriTusTe korraldajad

Konverentside ja ürituste 
korraldaja 

Tulevikuamet. Oskusi on vaja täien-
dada etiketi, müügitöö, protokolli, 
võõrkeelte valdkonnas.

hoTellide VasTuVÕTu TööTajad

Hotelli vastuvõtu töötaja 

Kasutusel ka nimetus Receptionist. 
Tarvis täiendada olemasolevate 
töötajate suhtlusoskust, keeleoskust 
ja psühholoogia tundmist.

adMiNisTraaTorid (üldiselT)

Administraator 

Toitlustuses kaduv amet. Oskusi tuleb 
täiendada teeninduse ja müügi alal, 
et osataks müüa näiteks hotellide 
lisateenuseid. Abiks tuleks ka parem 
suhtlemis- ja keeleoskus ning psühho-
loogia tundmine.

Muud TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

Teenindusjuht 

Toitlustuse ja majutuse alal täidab eri 
funktsioone. Vajalikke oskusi oleks 
vaja kirjeldada kutsestandardis.

koNToriaMeTNikud,  
TeeNiNdus- ja MüüGiTööTajad

aMeTiasuTusTe, hoTellide  
ja Muude asuTusTe korisTus-  
ja MajaPidaMisTööde juhaTajad

Puhastustööde juht 

Vajadus kasvab, kuid on võimalik ka 
teenusena sisse osta.

VaheTuseüleMad

Vahetusevanem 

Oluliseks rolliks on uute töötajate 
juhendamine. Tarvis on parandada 
planeerimis- ja koostööoskusi.

koduMajaPidajad

Kodumajutus-asutuse pidaja 

Maaturismis tõusev trend. Valdkonnas 
tegutsejatel on sageli puudulik aru-
saam turismist ja teenindusest.

baarMeNid

Baarmen 

Vajadus on kasvav ja nõudlus olemas 
ka tasemekoolituse järele. Oskuste 
poolelt on vajaka võõrkeelte, psühho-
loogia ja teeninduse tundmisest.

kelNerid ja eTTekaNdjad

Kelner,
ettekandja 

Enamasti minnakse ilma eriala õppi-
mata otse tööle, mistõttu on puudus 
nii teeninduse, võõrkeelte kui psühho-
loogia oskustest.

Sommeljee 

Vajalikud oskused on kirjeldamisel 
loodavas kutsestandardis.

kokad

Kokk 

Pidev nõudlus, vaatamata sellele, et 
tasemekoolitust on piisavalt.

ToiTlusTuse leTiTööTaja

Toitlustusteenindaja 

Laia profiiliga toitlustusteenindajaid 
lähitulevikus enam ei vajata. 

oskusTööTajad, käsiTöölised, 
seadMe- ja MasiNaoPeraaTorid

PaGarid, koNdiiTrid  
ja MaiusTuseValMisTajad

Pagar,
kondiiter,
maiustusevalmistaja



Tulevikuamet näiteks suurtes hotelli-
des. Vaja oleks Chef de partie ametit 
ehk magusakokka. Praegused kon-
diitrid peaksid osaliselt maiustustele 
spetsialiseeruma.

mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus ToITlusTus- ja majuTusseKToR? 
Millistel toitlustuse ja majutuse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on 
nende arvates töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi olevat parasjagu ().

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatöö-
tamine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014
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tuses moodustab turism umbes poole. 
Jutt käib taas valdavalt välisturistidest. 

Tulevikus on oodata reisimise 
kasvu, mis toidab ka Eesti ettevõtteid. 
Suureneb nii sise- kui ka välisturism, 
lisandub uusi majutus- ja söögikohti. 
Kuid pikaajalisem kasv on senisest aeg-
lasem. Ööbivate turistide hulga kasv 
suurendab eksporditulusid. See aga 
tähendab ka lisatöökohti. 

MUUD LIHTTÖÖLISED
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joonIs 102 
Peamised  
ametialad  
toitlustuses  
ja majutuses  
(töötajate arv).

Sektori ametialade struktuuris olulisi 
muutusi näha pole (joonIs 101). Enim 
on majutuses ja toitlustuses teeninda-
jaid – kokad, kelnerid ja ettekandjad, 
baarmenid, hotellide administraato-
rid. Teenindajatel on valdavalt kutse- 
ja kõrgharidus, kokkadel domineerib 
kindlalt kutseharidus. Teiste töötajate 
haridustaust on kirjum. Turismisektori 
eripära on see, et tegu on noorte jaoks 

joonIs 103 
Töötajate arv 
IT- ja side-
sektoris (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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SPETSIALISTIDSPETSIALISTID

JUHIDJUHID

TEENINDAJADTEENINDAJAD

OSKUSTÖÖTAJADOSKUSTÖÖTAJAD

LIHTTÖÖLISEDLIHTTÖÖLISED

olulise hüppelauaga töömaailma. Suhte-
liselt palju on majutuses ja toitlustuses 
lihttöölisi, nagu köögiabilised, korista-
jad jt (joonIs 102). 

iT ja side alal valitseb 
tööjõupuudus?
Info ja side sektoris on töötajate arv 
viimastel aastatel jõudsalt suurene-
nud (joonIs 103). 2013. aastal töötas 

sektoris ligi 20 000 inimest. Enim on 
kasvanud programmeerimise, arvu-
tisüsteemide halduse ja konsultat-
sioonide valdkond (üle 40 protsendi 
hõivatutest), teistes valdkondades on 
muutused olnud väiksemad. 

Info ja side hõlmab veel raamatu- ja 
perioodikakirjastamist (viiendik töö-
tajatest), kinofilmide ja telesaadete 
tootmist, raadio- ja teleringhäälingut 

joonIs 104 
Info ja side ala 
töötajate jagu-
nemine ame-
tialagruppide 
lõikes (kolme 
aasta keskmine, 
protsentides). 
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Peamised 
ametialad info 
ja side alal  
(töötajate arv).
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selgitus: juhtide alla liigituvad ärisektori IKT toe arendamise ja IKT strateegia juhid, IKT protsesside ja kvaliteedi 
juhid, administraatorite alla nii andmebaaside kui süsteemiadministraatorid, analüütikute ja arhitektide alla ka 
süsteemianalüütikud ja süsteemiarhitektid. 

joonIs 106 
Töötajad IKT 
sektori  
võtmeametitel  
(töötajate arv). 

juhid

Ärisektori IKT toe arendamise juhid
IKT strateegia juhid
IKT protsesside juhid
Kvaliteedijuhid



Tarkvara arendusega tegelejatel on arvestatav 
kasvupotentsiaal. Praegu ei valmista koolid piisa-
valt juhte ette.

TiPPsPeTsialisTid ja keskasTMe sPeTsialisTid

Analüütikud (sh süsteemianalüütikud),
arhitektid (sh süsteemide arhitektid) 

Digitaalmeedia spetsialistid 

Infoturbe juhid ja spetsialistid 

Tarkvara arendajad 

Testijad 

Tarkvara arendusega tegelevate ettevõtete 
tegevuse osas on arvestatav kasvupotentsiaal 
ja tänane koolides õpetatavate inimeste arv on 
ebapiisav, takistades selle realiseerimist. Kehtib 
kõikide järgnevate ametimeeste puhul:

Andmebaaside administraatorid ja süstee-
miadministraatorid 

Võrguspetsialistid 

Tehnikud ja kasutajatugi; müügispetsialistid 

Telekomi kasvuootused on pigem tagasihoidlikud.

(kümnendik sektorist), telekommuni-
katsiooni (ligi viiendik), andmetöötlust, 
veebi-hosting’ut, uudisteagentuuride 
tegevust jm. Mõistagi on otsesemalt 
või kaudsemalt ITga seotud töökohti 
kõikides majandusharudes. Tööjõu 
vajadus sektoris kasvab veelgi, peami-
selt tänu tarkvara arendamise kasvule 
(joonIs 101). 

Programmeerimisfirmadest on 
juhtivad tegijad Skype Technologies, 
Playtech Estonia ja Nortal. Suuremad 
telekomifirmad on Elion Ettevõtted, 
EMT, Elisa Eesti ja Tele2 Eesti. Teis-
tes valdkondades on firmad töötajate 
arvult märksa väiksemad. Üle 90 prot-
sendi umbes 3400st sektori ettevõt-
test on vähem kui kümne töötajaga 
mikroettevõtted, mis aga annavad 
tööd umbes kolmandikule sektoris 
hõivatutest. 

Kolmveerand hõivatutest töötab 
spetsialistidena. Kuuendik juhtidena 
– mis tuleneb suurest hulgast väikeet-
tevõtetest. Info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia ehk IKT spetsialistide seas 
on kõige rohkem tarkvara arendajaid, 
programmeerijad, müügiesindajaid, 
tarkvara analüütikuid, IKT (kasuta-

mIllIseId TööTajaId IKT  
seKToRIs TuleVIKus VajaTaKse? 
Millistel IKT tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem 
töökäte defitsiiti (), millistel on nende arvates töötajaid ülearugi 
() ning kus tundub inimesi olevat parasjagu ().

allikas: Eesti IKT 
kompetentsidega 
tööjõu hetkeseisu ja 
vajaduse kaardista-
mine, 2013. Praxis
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jatoe) tehnikuid ning süsteemiad-
ministraatoreid ja -analüütikud (60 
protsendil kõrgharidus). Müügiesinda-
jatest on kõrgharituid alla poole. Teh-
nikute hulgas on rohkem kutseharituid 
(joonIs 105). 

Sektori teistest valdkondadest 
kerkivad suuremaarvulisena esile aja-
kirjanikud (enamikul kõrgharidus), 
tunduvalt vähem on kujundajaid ja mul-
timeediakunstnikke (pooltel kõrgha-
ridus), ringhäälingu ja audiovisuaalala 
tehnikuid. 

Viimaste aastate koolilõpetajate 
analüüs näitab, et sektor võiks olla 
tööjõuga üsna hästi kindlustatud – see 
aga ei ühti sugugi sektorist kostvate 
signaalidega (eriti IT-ettevõtetelt), mis 
räägivad suurest tööjõuvajadusest. 

Hiljuti korraldati Eesti info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogia (IKT) tööjõu 
hetkeseisu ja vajaduste uuring, mille 
tulemusel selgus sektori võtmeameti-
tes töötavate inimeste arv ja tööjõuga 
kaetus (VT joonIs 106). 

Suurima kaaluga on sektoris tark-
varaarendajad ning IT tugipersonal 
(tehnikud ja kasutajatugi ning müügi-
personal). Enim napib tarkvara aren-
dusega seotud inimesi, paremini on 
tööjõuga kaetud telekomi valdkond. 

Ettevõtjad kurdavad, et praegus-
tel töötajatel on puudu nii praktilistest 
kui ka üldoskustest (näiteks suht-
lemisoskus, meeskonnatöö oskus, 

enesejuhtimise oskus jms). Ilma enese-
täiendamiseta ei ole selles valdkonnas 
võimalik hakkama saada, sest areng 
on kiire. 

Arusaam IKT-väliste valdkon-
dade toimimisest on samuti puudulik 
– IT vajab interdistsiplinaarsust, sest 
probleemid, mida reaalses elus IKT 
abil lahendama hakatakse, pärinevad 
eri valdkondadest. Suutlikkus nendest 
probleemidest aru saada ja asetada 
ennast „tellija kingadesse” on äärmi-
selt tähtis. 

Praktiline ettevalmistus peaks 
olema pikem, teoreetilise õppega hästi 
seotud ning toimuma selgelt piiritle-
tud juhendamispõhimõtete alusel. Suur 
osa õppureid (eriti kõrghariduses) juba 
töötab, seega peaks praktika suurenda-
mise eesmärk olema selgelt teoreetilise 
õppe ja praktika teineteist toetav läbi-
mõeldud kombineerimine. 

Finantsmaailmas ja 
teadmismahukatel aladel  
on töötajatega hästi
Finants- ja kindlustusalal tegutseb 
Eestis umbes 10 000 inimest, sellest 
kaks kolmandikku panganduses, viien-
dik kindlustuses ning ülejäänud sellistes 
valdkondades nagu kapitalirent, pan-
dimajad, finantsnõustamine, fondide 
valitsemine jms. 

Kümne aastaga on töötajate arv 
sektoris suurenenud, viimastel aastatel 
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joonIs 107 
Töötajate 
arv finants-, 
kindlustus- ja 
kinnisvaraalal 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).
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stabiilselt püsima jäänud (joonIs 107). Ja 
ega tulevik mingeid suuri hüppeid või 
kukkumisi tuua ei tõota. 

Kinnisvara alal tegutseb üle 10 000 
inimese, suurem osa neist kinnisvara-
büroodes ning kinnisvara haldusega 
seotud tegevustes, väiksem osa kin-
nisvara üürileandmises. Siingi on hõi-
vatute arv püsinud stabiilsena ja jääb 
edaspidigi sarnasele tasemele. 

Töötajate arvult suuremate ame-
tialade hulka kuuluvad kinnisvara-
maaklerid ja -haldajad, pühkijad jms 
lihttöölised, pangatellerid, kindlustus-
agendid ning finants- ja investeerimis-
nõustajad.

Eraldi sektor – kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane tegevus – sisaldab mit-
meid teadmismahukaid valdkondi, nagu 
juriidilised toimingud, raamatupida-
mine, juhtimisalane nõustamine, arhi-

tekti- ja inseneritegevused, teadus- ja 
arendustegevus, reklaamindus, disai-
nerite tegevus, tõlkimine jm. Sektoris 
hõivatute arv on pidevalt kasvanud 
ning kasvab veelgi (joonIs 108). 

Suuremate ametialade nimistu 
on selles sektoris kirju: raamatupida-
jad, mitmesugused õigusvaldkonna 
tippspetsialistid, ehitusinsenerid, 
ehitusarhitektid, tõlkijad, tõlgid, sek-
retärid-asjaajajad, reklaami ja turun-
duse tippspetsialistid, kartograafid ja 
maamõõtjad jpt. Analüüsi põhjal on 
väljavaated kutse- ja kõrgharidusega 
lõpetajate osas lähiaastateks head.

Järgmine sektor – haldus- ja abite-
gevused – hõlmab suurt hulka tegevusi: 
mootorsõidukite, masinate, seadmete 
jms rentimine, tööjõu rent, reisibü-
rood ja -korraldajad, turvatöö, hoonete 
puhastus, kõnekeskused jpm. Sektoris 
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joonIs 108 
Töötajate arv 
kutse-, teadus- 
ja tehnikaalases 
tegevuses 
(kolme aasta 
keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 109 
Töötajate 

arv haldus- ja 
abitegevustes 

(kolme aasta 
keskmine, 

tuhandetes).
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kokku töötab üle 20 000 inimese, suu-
remateks tegevusaladeks on puhastus-
tegevus ning turvatöö (joonIs 109).

Viimastel aastatel on sektori hõive 
mõnevõrra suurenenud spetsialiseeru-
mise ning kõrvaltegevuste (ehitusmasi-
nate rentimine, puhastusteenused jms) 
sisseostu kasvu tõttu. Samuti on suure-
nenud välismaal töötamine. 

Teisalt on sektoris allharusid, kus 
tarbijate harjumuste muutus või inter-
neti/tehnoloogia kasutus on töökohti 
hoopis vähendanud – näiteks reisibü-
rood, turvatöö jms. Prognoosid ütlevad, 
et hõivatute arv nimetatud aladel püsib 
tulevikus umbes tänasel tasemel. 

Haldus- ja abitegevused on suurima 
lihttööliste osatähtsusega tegevusala 
(moodustavad umbes 30 protsenti töö-
tajatest): koristajad, pühkijad jm lihttöö-
lised. Kõige arvukamalt on tegevusalal 

aga turvatöötajaid, vähem reisikonsul-
tante, müügiesindajaid, telefonimüügi 
agente, infotelefonide operaatoreid jt.

avalik haldus ja riigikaitse 
ikka veel tõusuteel?
Avalikus halduses ja riigikaitses on 
töötajate arv kasvanud. 2013. aastal oli 
sektoris ametis üle 40 000 inimese. 

Poole sektorist moodustavad mit-
mesugused haldustegevused (avalik 
haldus, tervishoiu-, sotsiaalelu haldus 
jne), teiseks suuremaks valdkonnaks 
on avalikud teenused (õiguskaitse, 
riigikaitse, politsei, tuletõrje jms) 
(joonIs 110).

Edaspidi võib eeldada avalikus 
halduses ja riigikaitses pigem tööhõive 
vähenemist, sest rahvastiku ja tööea-
liste hulk väheneb. Ka ei oodata töökäte 
puudust sektori peamistel ametialadel. 
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joonIs 110 
Töötajate 
arv avalikus 
halduses ja riigi-
kaitses (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).

joonIs 111 
Töötajate arv 

haridusalal 
(kolme aasta 

keskmine, 
tuhandetes).
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haridus vajab individuaalselt 
lähenevaid õpetajaid
Haridussektoris töötab üle 55 000 
inimese. Ligi pooled neist on ametis 
põhikoolides, gümnaasiumides ja kutse-
koolides. Ligi kolmandik aga laste-
aedades-sõimedes. Haridustöötajate arv 
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Peamised ame-
tialad hariduses 
(töötajate arv).

joonIs 112 
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ongi viimastel aastatel püsinud 55 000 
ja 60 000 vahel (joonIs 111). Taseme-
hariduses on õpilaste arv pigem vähe-
nenud, samas on kasvanud laste arv 
lasteaedades ning täiskasvanute soov 
haridust omandada. 

Lõviosa sektori töötajatest on 
riigi palgalised, kuid silma paistavad 
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juhid

juhid haridus- ja kooliTusalal

Teaduskonna juhataja,
instituudi direktor,
dekaan



Ametinimetused varieeruvad eri-
nevate tavade tõttu eri ülikoolides. 
Tähtis on haridusvaldkonna tundmine 
ning juhile vajalikud isikuomadused.

Kolledži direktor, 
koolidirektor 

Koolid liidetakse, kolledžid ühinevad. 
Koolijuhi töös on toeks usaldusväär-
sus, ühiskonnaelus orienteerumine, 
õppe ja kasvatusprotsessile kesken-
dumine ja oskus luua toimiv organi-
satsioon.

Kutseõppeasutuse direktor, 
koolieelse lasteasutuse direktor,
õppealajuhataja



Vajadus püsib stabiilsena. Kvalifikat-
siooni osas eeldab amet pedagoogi-
list- ja juhtimiskompetentsust ning 
juhtimiskogemuse olemasolu.

TiPPsPeTsialisTid  
ja keskasTMe sPeTsialisTid

ülikoolide ja kÕrGkoolide ÕPPejÕud

Professor, 
vanemteadur, 
teadur, 
dotsent, 
lektor



Vajadus kasvab seoses tänaste töö-
tajate asenduse vajadusega. Oskuste 
osas on enamasti puudulik didaktiline 
pädevus, sest ülikoolis või kõrgkoolis 
õpetamine ei eelda õpetajakoolituse 
läbimist.

ÕPeTajad

Õpetaja, 
aineõpetaja, 
lasteaia õpetaja, 
klassiõpetaja



Probleemiks on eripedagoogika-alaste 
teadmiste nappus. Samuti ei osata 
tihtilugu probleemolukordi lahendada.

kuTseÕPeTajad

Kutseõpetaja 

Nõudmine kasvab seoses vajaduse 
suurenemisega kutsehariduse järele. 
Olulisel kohal on kõrge asjatundlikkus 
õpetatava eriala kutsealal.

eriPedaGooGid

Eripedagoog, 
logopeed, 
koolipsühholoog, 
kliiniline psühholoog



Lapsed ja noored vajavad üha enam 
vajaduspõhiseid tugiteenuseid. Hari-
dusena eeldatakse magistrikraadi.

Sotsiaalpedagoog 

Lapsed ja noored vajavad tugitee-
nuseid. Koolis töötavalt spetsialistilt 
eeldatakse erialast kõrgharidust. 
Oskustest napib õppuri individuaalset 
arengut, loovust ja ettevõtlikkust 
toetavat lähenemist.

Mujal liiGiTaMaTa hariduse  
TiPPsPeTsialisTid

Haridusspetsialist 

Väga oluline tulevikuamet. Kõikidel 
haridusala kujundavatel, korraldata-
vatel ja juhtivatel ametnikel võiks olla 
teadmised andragoogikast, samuti 
magistri- või doktorikraad.

Haridustehnoloog 

Taas oluline tulevikuamet igas koolis. 
Vajalikud on nii pedagoogika- kui ka 
IKT-alased teadmised. Täna kutse-
standard puudub.

Õppenõustamisspetsialist 

Vajadus suureneb. Oluline oskus on 
probleemolukordade lahendamine.

Täiskasvanute koolitaja 

Tulevikuperspektiiviga amet, sest 
andragoogika on tõusev trend. Täna 
on koolitajatel puudulik kutsealane 
ettevalmistus.

soTsiaalTöö  
keskasTMe sPeTsialisTid

Noorsootöötaja 

Aitavad koolides noortel probleeme 
lahendada ning noori tööturule aidata.

Muud sPeTsialisTid

sÕiduiNsTrukTorid

Mootorsõidukijuhi õpetaja,
sõiduõpetaja 

Oluline oskus: lahendada probleeme. 
Tähtis on tugev närvikava ning võime 
kiiresti reageerida ootamatutes 
olukordades.

Muud TeeNiNdajad

Abiõpetaja 

Õppurid vajavad individuaalset peda-
googilist lähenemist.

mIllIseId TööTajaId Vajab TuleVIKus HaRIdusseKToR?  
Millistel hariduse tegevusaladel näevad eksperdid lähemal ajal pigem töökäte defitsiiti (), millistel on nende arvates 
töötajaid ülearugi () ning kus tundub inimesi olevat parasjagu ().

allikas: Uuring „Kvantitatiivse tööjõuvajaduse prognoosi andmestiku ja kvalitatiivse tööturu seire ühitamise metoodika väljatööta-
mine ja piloteerimine. Analüütiline kokkuvõte tegevusala tööjõuvajadusest“ Rakendusuuringute Keskus CenTAR ja InterACT 2014 
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ka erakoolid ja -lasteaiad ning teatud 
valdkondades koolitust pakkuvad ette-
võtted (sõiduõpe, keeltekool, arvutiõpe 
jm) (joonIs 113).

Tulevikuks prognoositakse haridus-
töötajate arvu mõningast kahanemist, 
mis tuleneb koolivõrgu ümberkorral-
damisest ja väiksemate koolide sulge-
misest. Teisalt on õpetajate keskmine 
vanus praegu üsna kõrge ja paljud neist 
oleks juba ära teeninud õdusa pensioni. 

Haridusteenuste nõudlust mõjutab 
tugevasti varasem suur kõikumine sün-
divuses – kui kuni põhikoolini võib õpi-
laste arv järgmistel aastatel kasvada, siis 
kõrghariduse osas kahaneb see oluliselt. 

Umbes kaks kolmandikku hariduses 
hõivatutest on spetsialistid, neist val-
daval osal on kõrgharidus. Spetsialiste 
jagub Eesti koolidesse ja lasteaedadesse 
analüüsi järgi ka tulevikus (joonIs 112). 

Tervishoid
Tervishoius ja sotsiaalhoolekandes 
töötas Eestis 2013. aastal umbes 6 
protsenti kõigist hõivatutest. Natuke 
on töötajate arv sel alal suurenenud, 
kuid ei anna arenenud riikidega siiski 
võrrelda (joonIs 114). 

Kasvanud on eelkõige tervishoiu 
(haiglaravi, arstiabi) ning sotsiaalhoo-
lekande (vanurid, puudega inimesed, 
lapsehoid) tähtsus. Hoolekandeasutus-
tes hõive kahaneb. 

Sektori tööhõive tõotab kasvada 
seoses rahvastiku vananemise ja ela-
tustaseme tõusuga. Samas ei pruugi 
tulevikus kõik teenused olla laiemalt 
kättesaadavad, sest riigil kõigeks raha 
ei jätku ning inimesed peavad üha 
enam ise oma sotsiaalhoolekandetee-
nuste eest tasuma. 

joonIs 114 
Töötajate arv 
tervishoius ja 
sotsiaalhoole-
kandes (kolme 
aasta keskmine, 
tuhandetes).
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Tervishoiutöötajatest moodusta-
vad suurema osa spetsialistid (õed, 
eriarstid, üldarstid, sotsiaaltöötajad, 
hamba arstid jpt) (joonIs 116). Abiõed 
ja hooldusõed on peamiselt kas raken-
duskõrghariduse või kutseharidusega 
(õenduse õppekava), tippspetsialistidel 
on enamasti kõrgharidus. Teised tervis-
hoiu tippspetsialistid on praktiliselt kõik 

MUUD LIHTTÖÖLISED
MUJAL LIIGITAMATA LIHTTÖÖLISED

HALDUSE ABITÖÖLISED
PÜHKIJAD JMS LIHTTÖÖLISED
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joonIs 116 
Peamised 
ametialad 
tervishoius ja 
sotsiaalhoole-
kandes  
(töötajate arv).

kõrgharidusega, üsna paljud ka doktori-
kraadiga. Sotsiaaltöötajatel on olulisem 
kutseharidus (samuti üldkeskharidus). 
Paljude ametialade puhul viitab prog-
noos, et töötajaid jääb tulevikus puudu 
(joonIs 115). 

Palju on tervishoiutöötajate hulgas 
hooldajaid. Nendegi puhul viitab ana-
lüüs võimalikule puudujäägile. 
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Mida nüüd siis kõigest sellest järeldada? 
Tööealise rahvastiku vähenemise tõttu 
väheneb töötavate inimeste arv. Paljud 
siirduvad lähiaastatel pensionile, kuid 
noorte laviini ei paista paljudes sektori-
tes kusagilt (puudus ka neis, kus üldine 
hõive kahaneb). 

Kust peaksid need uued töötajad 
tulema? Koolidest kindlasti. Aga Eestis 
on ka palju nn aktiivses eas inimesi, kes 
täna ei tööta. Järjest aktuaalsemaks 
muutub eri põhjustel tööturult eemal 
olijate tagasi toomine töökatlasse ning 
neile selleks vajalike tingimuste loo-
mine (osaline tööaeg, kaugtöö jms). 

Tööjõuvajadus on ka lähitulevikus 
üldiselt suurem neis majandusharu-
des, kus on ka täna rohkem töötajaid – 
töötlev tööstus, transport, kaubandus, 
ehitus, tervishoid, haridus. 

Kõrvutades tööjõuvajadust tööle 
asuvate noorte arvuga, on perioodi 

2014–2020 tervikuna vaadates olukord 
peaaegu tasakaalus – noorte pealevool 
katab suures osas vajaduse uute töö-
käte järele. Samas muutub iga aastaga 
olukord järjest keerulisemaks, sest koo-
lilõpetajate arv kahaneb, kuid pensionile 
siirdujate arv mitte. 

Kutse- ja kõrghariduse lõpetanute 
analüüs näitab, et enamik majandusha-
rusid on tarviliku töötajaskonnaga üsna 
hästi varustatud. Ohumärgid valitsevad 
aga näiteks transpordis, ehituses ja põl-
lumajanduses. 

Üldpilt pole kõige hullem, kuid igas 
majandusharus on kitsamates valdkon-
dades valusaid tööjõupuuduse prob-
leeme. Eelneva analüüsiga püüdsimegi 
probleemkohti tuvastada, aga nagu 
ikka, elu on tegelikult palju keerulisem 
kui igasugused lihtsustatud mudelid. 

jõudu Tööle!

Nüüd kõik see mees tööle! 5.5
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joonIs 1
Meeste ja naiste vanuse jaotus 2011. 
aasta rahvaloenduse andmetel

joonIs 2
Üldharidustasemete jaotus vähemalt 10aas-
taste inimeste hulgas 2000 ja 2011.
allikas: 2011. aasta rahvaloenduse andmed

joonIs 3
Eesti elanikkonna jagunemine sotsiaal majandusliku 
seisundi järgi vanuserühmade lõikes.
allikas: 2011. aasta rahvaloenduse andmed

joonIs 4
Hõivatute arvu ja maakonnas/linnas tööta-
vate isikute arvu suhe maakonniti.
allikas: 2011. aasta rahvaloenduse andmed

joonIs 5
Tervisest tulenevate igapäevategevuste 
piirangute olemasolu.
allikas: 2011. aasta rahvaloenduse andmed

joonIs 7
Hõivatute muutus ametirühmade järgi, 
tuhandetes, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 6
Hõivatute jaotus ametirühmade järgi (järjestus 
vastavalt sagedusele), tuhandetes, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 8
Hõivatute sooline jaotus ametirüh-
made järgi, tuhandetes, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 9
Hõivatute sooline jaotus tegevusalade kaupa 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 10
Hõivatute vanuseline jaotus ametirüh-
made järgi, tuhandetes, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 12
Töötajate arvu muutus maakondade 
järgi, tuhandetes, 2005*–2012.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 11
Töötajate jaotus maakondade järgi, tuhandetes, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 13
Hõivemäära (15–64aastased) muutus maakondade 
järgi, 2005–2012 (Hiiu, Lääne ja Põlva maakonna puhul 
on Eesti tööjõu-uuringu valim liiga väike, et esitleda 
tööturul hõivatud 15–24aastaste vanusegruppi).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 14
Töötajate vanuseline jaotus maakondade järgi, 
tuhandetes, 2013 (Hiiu, Lääne ja Põlva maakonna puhul 
on Eesti tööjõu-uuringu valim liiga väike, et esitleda 
tööturul hõivatud 15–24aastaste vanusegruppi).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 1
Töötajate maakondlik jaotus ametirühmade järgi.
allikas: Statistikaamet, 2011. aasta rahvaloenduse andmed

joonIs 15
25–64aastane elanikkond omandatud 
hariduse järgi aastatel 2005–2013 (%).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 21

joonIs 16
25–64aastane elanikkond omandatud hariduse 
järgi eagrupis 2011.–2013. aastal (%).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 17
25–64aastaste erialase hariduseta inimeste 
jaotumine haridustaseme lõikes 2005–2013 (%).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 18
25–34aastaste erialase hariduseta inimeste 
jaotumine haridustaseme lõikes 2005–2013 (%).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Jooniste ja tabelite 
allikaviitedVI
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joonIs 19
20–24aastaste inimeste jaotumine haridus-
taseme lõikes 2005–2013 (%).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 20
Töötajate hariduslik jaotus ametirüh-
made järgi, tuhandetes, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

Tabel 2
Töötajate (vanuses 15–74) jaotus ametiala pearühma 
ja haridustaseme lõikes 2013. aastal (tuhat). Teises 
tulbas ja reas on haridusastmete ja ametirühmade 
lõikes töötajate arv tuhandetes, ülejäänud tabelis 
haridusastme osakaal vastava ametiala hõivatutest 2011.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring.

Tabel 3
Tööturu üldnäitajad (15–74) haridus-
taseme lõikes 2013. aastal.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 21
Kutse- ja kõrgharidusega isikute keskmine 
sissetulek 2006–2011, eurodes.
allikas: Statistikaamet, Hariduse üldandmed

joonIs 22
Vabade ja täidetud ametikohtade arv, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet. Eesti tööjõu-uuring

joonIs 23
Hõivatud ametikohtade maakondlik jaotus 2013 (kogu 
Eesti = 100%) ning vabade ametikohtade määr, 2013.
allikas: Statistikaamet. Eesti tööjõu-uuring

joonIs 24
Vabade ametikohtade arv Eestis ning 
töötukassa poolt vahendatavate vabade 
ametikohtade arv ja osakaal, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring. 
 Eesti Töötukassa

joonIs 25
Töötukassa vahendatavate vabade 
ametikohtade arv, 2005–2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 26
Töötukassa vahendatavate vabade ametikohtade 
jagunemine ametiala pearühma järgi, 2005–2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 27
Viie suurima tööpakkumiste valdkonna osakaal 
kõigist tööpakkumistest valdkonna järgi (töötukassa 
vahendatavad ametikohad Eestis), 2008–2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 28
Kuus keskmiselt lisandunud vabade ametikohtade arv 
viies suurimas tööpakkumiste valdkonnas (töötukassa 
vahendatavad ametikohad Eestis), 2008–2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 29
Registreeritud töötuid ühe vaba ametikoha kohta 
(arvestatud on ka töökohti välismaal), 2005–2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 31
Töötute ja hõivatute arv ametirühmade järgi 2013, tuhat.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 30
Varasema töökogemusega registreeritud 
töötuid ühe vaba ametikoha kohta, 2013.
allikas: Eesti Töötukassa

joonIs 32
Töötute arv ametirühma järgi 2000–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 33
Töötajate arv ning töötuse määr viimase 
töökoha tegevusala järgi, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 36
Töötuse määr rahvuse järgi, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 34
Töötuse määr soo järgi, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 35
Töötuse määr vanuse järgi, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 37
Töötuse määra ja vabade ametikohtade määra 
seos Beveridge’i kõveral, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet

joonIs 38
Beveridge’i kõver majandussektorites, 2005–2013.
allikas: Statistikaamet

joonIs 40
Töötajate arv (tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium (MKM), tööjõuvajaduse 
prognoos

joonIs 39
Töötajate arv tegevusalade lõikes (tuhandetes), 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
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joonIs 41
Töötajate arvu muutus põllumajanduses (tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 42
Töötajate arv põllumajanduses (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 43
Töötajate jagunemine põllumajanduses ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 44
Peamised ametialad põllumajanduses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 45
Töötajate arv metsanduses (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos.

joonIs 46
Töötajate jagunemine metsanduses ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 48
Töötajate arv kalanduses (kolme aasta 
keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 47
Peamised ametialad metsanduses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 49
Töötajate arv tööstussektoris (tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 50
Töötajate arvu jagunemine töötlevas tööstuses 
tehnoloogiamahukuse põhjal, 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 51
Lisandväärtus töötaja kohta tehnoloogia-
mahukuse järgi (tuhandetes eurodes), 2011.
allikas: Eurostat, ettevõtlusstatistika

joonIs 52
Töötajate arvu muutus (protsentides) töötlevas 
tööstuses tehnoloogiamahukuse järgi, 2008–2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 53
Töötajate arv kõrg- ja kesk-kõrgtehnoloogilistes 
tööstusharudes (tuhandetes), 2013.
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring

joonIs 54
Töötajate arv ehituses (tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 55
Töötajate arv (kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 56
Töötajate arv toiduainetööstuses (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 57
Töötajate jagunemine toiduainetööstuses ametiala-
gruppide lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 59
Töötajate arv tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 58
Peamised ametialad toiduainetööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 60
Töötajate jagunemine tekstiili-, rõiva- ja 
nahatööstuses ametialagruppide lõikes 
(kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 61
Peamised ametialad tekstiilitööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 62
Töötajate arv Eesti puidu- ja mööblitööstuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos
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joonIs 63
Töötajate jagunemine puidu- ja mööblitööstuses ametiala-
gruppide lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring,  
MKM, tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 64
Peamised ametialad puidu- ja mööb-
litööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 65
Töötajate arv paberitööstuses (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 66
Töötajate jagunemine paberitööstuses ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 68
Töötajate arv trükinduses ja salvestuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 67
Peamised ametialad paberitööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 69
Töötajate arv keemiatööstuses (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 70
Töötajate jagunemine keemiatööstuses ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 72
Töötajate arv kummi- ja plastitööstuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 71
Peamised ametialad keemiatööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, 
MKMi arvutused

joonIs 73
Töötajate jagunemine kummi- ja plastitööstuses ametiala-
gruppide lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos.

joonIs 74
Peamised ametialad kummi- ja plas-
titööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 75
Töötajate arv klaasi-, kivi- jms valdkondades 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 76
Töötajate arv metalli- ja masinatööstuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 77
Töötajate jagunemine metalli- ja masinatööstuses ametiala-
gruppide lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 78
Peamised ametialad metalli- ja masi-
natööstuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 79
Töötajate arv elektroonika- ja elektriseadmete 
tootmises (kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 80
Töötajate jagunemine elektroonika- ja elektri-
seadmete tootmises ametialagruppide lõikes 
(kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 82
Töötajate arv transpordivahendite tootmises 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 81
Peamised ametialad elektroonika- ja elektri-
seadmete tootmises (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused
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joonIs 83
Töötajate jagunemine transpordivahendite 
tootmises ameti alagruppide lõikes (kolme 
aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 84
Peamised ametialad transpordivahendite 
tootmises (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 85
Töötajate arv masinate ja seadmete paigaldajate 
ja remontijate ning muude tootjate sektoris 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 86
Töötajate arv energeetikas (kolme 
aasta keskmine tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 87
Töötajate jagunemine energeetikas ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 89
Töötajate arv jäätmesektoris (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 88
Peamised ametialad energeetikas (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, Rahvaloendus 2011, MKMi 
arvutused

joonIs 90
Ehitustöötajate arv (kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 91
Ehitustöötajate jagunemine ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 92
Peamised ametialad ehituses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 93
Töötajate arvu muutus teenuste sektoris (tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 94
Kaubanduses töötavate inimeste arv 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 95
Kaubandustöötajate jagunemine ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 96
Peamised ametialad kaubanduses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 97
Transporditöötajate arv (kolme aasta 
keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 98
Transporditöötajate jagunemine ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 99
Peamised ametialad transpordis (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 100
Töötajate arv toitlustuses ja majutuses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 101
Toitlustus- ja majutustöötajate jagunemine ametiala-
gruppide lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 103
Töötajate arv IT- ja sidesektoris (kolme 
aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos
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joonIs 102
Peamised ametialad toitlustuses ja majutuses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 104
Info ja side ala töötajate jagunemine ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 105
Peamised ametialad info ja side alal (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 106
Töötajad IKT sektori võtmeametitel (töötajate arv). 
Jürgenson, A., Mägi, E., Pihor, K., Batueva, V., Rozeik, 
H., Arukaevu, R. Eesti IKT kompetentsidega tööjõu 
hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine, 2013

joonIs 107
Töötajate arv finants-, kindlustus- ja kinnisvaraalal 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 108
Töötajate arv kutse-, teadus- ja tehnikaalases 
tegevuses (kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 109
Töötajate arv haldus- ja abitegevustes 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 110
Töötajate arv avalikus halduses ja riigikaitses 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 111
Töötajate arv haridusalal (kolme aasta 
keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 112
Töötajate jagunemine haridusalal ametialagruppide 
lõikes (kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 113
Peamised ametialad hariduses (töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 114
Töötajate arv tervishoius ja sotsiaalhoolekandes 
(kolme aasta keskmine, tuhandetes).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos

joonIs 116
Peamised ametialad tervishoius ja sotsiaal hoolekandes 
(töötajate arv).
allikas: Statistikaamet, rahvaloendus 2011, MKMi arvutused

joonIs 115
Töötajate jagunemine tervishoius ja sot-
siaalhoolekandes ametialagruppide lõikes 
(kolme aasta keskmine, protsentides).
allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring, MKM, 
tööjõuvajaduse prognoos



Et tasemeõppes ja täiskasvanukoolituses pakutav käiks
ühte jalga tööturul vajaminevaga, on vaja esmalt selgust
tööturu oskuste vajadusest. Loodav tööturu seire ja
prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsiooni-
süsteemi (OSKA süsteem) peaks hakkama just seda
probleemi lahendama. OSKA süsteemi arendamist ja
tööd hakkab korraldama Kutsekoda. 

2015. aastal alustatakse veebikeskkonna loomist, kust
iga Eesti inimene ise saaks testida enda oskusi ja vaa-
data, missuguseid neist oleks vaja omandada, et töö-
maailmas edukalt hakkama saada. Samuti saab lähi-
tulevikus Kutsekoja veebilehelt (www.kutsekoda.ee)
uurida tööturul toimuvaid muutusi ning tööjõu- ja
oskuste vajaduse prognoose. 



EESTI TÖÖTURG
täna ja homme

Mida lihtsamat tööd teete, seda suurem on risk, et robotid
võtavad selle ära. Aga kes töötavad välja need robotid ja
tehnoloogiad? Ikka need kõige targemad pead. Arvatakse,
et maailma targem 10% toodab üha suurema osa maailma
lisandväärtusest järgmisel kümnendil. Ja suur mure on
selles, et paljud lihtsamat tööd tegevad inimesed jäävad
lihtsalt jõude istuma. See on suur sotsiaalne väljakutse
maailma riikidele. 

Kuidas siis riigina selliste trendidega toime tulla? Ilmselt
on vaid üks pääsetee – saada targemaks. Seega oleks
senisest rohkem vaja panustada haridusse, tehnoloogiate
mõistmisse ja ka nende kasutamisse äris. Ja me ei ole
ainsad, kes nii mõtlevad, globaalne riikidevaheline sõda
ajude pärast on juba alanud. Meie, eestlased, peame targe-
maks saama, kuid ühtlasi peaksime olema ka atraktiivne
töökeskkond välistalentidele.

Tulevik on lihtne –

edukad on targemad 

riigid ja kesisema tarkusega 

riikides läheb töö leidmine

väga keeruliseks
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