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Rahvastiku vähenemine,  tööealiste väike osakaal ja madalad sissetulekud  on Eesti 

maapiirkondadele iseloomulik probleem. Elukeskkond on maale tagasitulemisel ja ka 

maale elama jäämisel üks kõige olulisematest põhjustest. Uurimustöö eesmärk on  

analüüsida kuivõrd kohalike omavalitsuste elukeskkonnale antud hinnangud on seotud 

erinevate rahvastikumuutuste näitajatega. Uuringus kasutatakse sekundaarandmeid - 

Statistikaameti andmeid sotsiaalmajanduslike näitajate, rahvastiku struktuuri ja rände 

kohta, ning EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt 2012.a. lõpus läbi viidud 

maaettevõtluse uuringu andmetest elukeskkonna olukorrale antud hinnanguid. 

Uurimismeetodina kasutatakse korrelatsioonanalüüsi ning andmete analüüsimiseks Ms 

Exceli ning SPSS andmetöötluse tarkvara. Korrelatsioonikordajad näitasid, et 

elukeskkonnale antud hinnangute ja rahvastiku kohaliku vanuselise ja soolise struktuuri 

vahel on olemas erinevaid seoseid, mis võiksid regionaalse infrastruktuuri planeerimisel 

olla vajalikud teada. Sotsiaalmajanduslike näitajate nagu brutotulu, ülalpeetavate määra 

ja demograafilise tööturusurveindeksite seosed elukeskkonna hinnangutega tõid välja 

kohaliku infrastruktuuri probleemkohad. Välisrände saldo puhul ilmnesid otsesed seosed 

rahvastiku vanuselise struktuuriga ning siserände puhul erinevate 

elukeskkonnateguritega.  Valitud näitajate edasiste arengute võrdlemisel elukeskkonna 

hinnangutega kujuneb kasutuskõlblik infobaas regionaalse arengu planeerimisel.   

Märksõnad: rahvastikuprotsessid, elukvaliteet, reginaalareng 
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Depopulation, decreasing share of labor force and low incomes are traits distinctive to 

regions located farther away from bigger centers. The satisfaction with living 

environment could be a factor motivating people to stay in rural areas despite of possible 

issues with quality of life. The purpose of present research was to investigate how the 

assessments on living environment are connected with the demographic and 

socioeconomic indicators characterizing local municipalities. The analysis conducted is 

based on secondary data from Estonian statistical office and from rural entrepreneurship 

survey conducted by Estonian University of Life-Sciences in 2012. Correlation analysis 

was chosen as the method for analysis. In the age-specific and gender structure of 

population affected the assessments. Socioeconomical indicators as employees’ gross 

income, demographical labor market pressure index and dependency index pointed out 

problems in local infrastructure.  External migration was lower in regions with higher 

proportions of population below age 40 and higher in regions with higher proportions of 

population 41 and over. Internal migration was higher in regions where the satisfaction 

with life conditions was higher. Analyzed tendencies in development until 2015 revealed 

increase in employees’ gross income, but also in dependency index. Further investigations 

of longer period changes would be relevant. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti seisab silmitsi mitmete valusate rahvastikuga seotud probleemidega – teemad nagu 

inimkapitali väljaränne Eestist, maapiirkondade tühjenemine inimestest, sissetulekute 

regionaalse ebavõrdsuse suurenemine on jätkuvalt aktuaalsed. Rahvastiku vähenemine,  

tööealiste väike osakaal ja madalad sissetulekud  on just maapiirkondadele iseloomulik 

probleem. Elukeskkond on maale tagasitulemisel ja ka maale elama jäämisel üks kõige 

olulisematest põhjustest. Üldine rahulolu oma elukeskkonnaga peab olema inimese jaoks 

väärtuslikum, et kaaluda üles  võimalikud järeleandmised elukvaliteedis, nagu näiteks 

kaugus olulistest teenustest, töökohast, kehvem sotsiaalmajanduslik olukord.  

Käesoleva töö eesmärk on  uurida kuivõrd 2012. aastal avaldatud maaettevõtluse uuringus 

ettevõtjate antud hinnangud kohaliku elukeskkonnaga seotud näitajate olukorrale nende 

elukohas on seotud regionaalsete rahvastikuprotsessidega. Analüüsitakse järgnevaid 

rahvastikumuutustega seonduvaid näitajaid: sise- ja välisränne kohalikes omavalitsustes 

(KOV), demograafiline tööturusurveindeks, ülalpeetavate määr, brutotulu inimese kohta, 

rahvastiku sooline ja  vanuseline struktuur. Eeldatavalt peegeldavad maaettevõtluse 

uuringus ettevõtjate poolt antud subjektiivsed hinnangud elukeskkonnale valdade 

sotsiaalmajanduslikku olukorda. Töös püstitatakse järgnevad uurimisülesanded:  

1) milline on rahvastikus toimuvate muutuste ning regionaalse elukeskkonna taustsüsteem?; 

2) mis indikaatoreid kasutatakse rahvastikumuutuste ja elukeskkonna mõõtmiseks?; 

3) milline on olnud Eesti regionaalne areng?; 

4) anda ülevaade 2012.a. maaettevõtluse uuringust; 

5) kasutades korrelatsioonanalüüsi selgitada kuivõrd on  maaettevõtjate elukeskkonnale 

antud hinnangud seotud rahvastiku rände, soolise ja vanuselise struktuuri muutuste ning 

sotsiaalmajandusliku olukorra näitajatega Eesti kohalikes omavalitsustes; 

6) kasutades korrelatsioonanalüüsi selgitada kuivõrd on rahvastiku rände ning soolise ja 

vanuselise struktuuri näitajad omavahel seotud Eesti kohalikes omavalitsustes; 
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7) millised on olnud kasutatud rahvastikuprotsesside indikaatorite  arengutrendid aastani 

2015. 

Uuringus kasutatakse sekundaarandmeid - Statistikaameti andmeid sotsiaalmajanduslike 

näitajate, rahvastiku struktuuri ja rände kohta, ning EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi 

poolt 2012.a. lõpus läbi viidud maaettevõtluse uuringu andmetest elukeskkonna olukorrale  

antud hinnanguid. Uurimismeetodina kasutatakse korrelatsioonanalüüsi, täpsemalt Pearsoni 

korrelatsioonikordajat. Andmete analüüsimiseks kasutatakse Ms Exceli 

andmetöötlusprogrammi ning statistilise andmetöötluse tarkvara SPSS.  

Töö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad omakorda alapeatükkideks. Esimeses peatükis 

analüüsitakse rahvastikuarengute ja elukeskkonna teoreetilisi  käsitlusi. 

Rahvastikuprotsesside ja elukeskkonna seoste paremaks mõistmiseks on vajalik analüüsida 

regionaalarengu kui elukeskkonna olulise määraja, ning migratsiooni ja loomuliku iibe kui 

rahvaarvu peamiste mõjutegurite olemust ning erinevaid teaduslikke seisukohti. 

Selgitatakse elukeskkonna ja elukvaliteedi tähendusi ning hindamise võimalusi. 

Teoreetiliste lähenemiste jätkuna kirjeldatakse Eesti regionaalset arengut, migratsiooni 

mõjutegureid ning loomuliku iibe näitajaid aastatel 2005-2015. 

Töö teises peatükis analüüsitakse seoseid elukeskkonna ja rahvastikuprotsesside vahel 

lähtudes maaettevõtluse uuringust ning Statistikaameti andmetest. Selgitatakse 

maaettevõtluse uuringu metoodikat ning analüüsitavate rahvastikuarengute näitajate 

arvutamist. Kirjeldatakse nii rahvastikuprotsesside (loomulik iive ja sise-ning välisränne) 

kui ka uuringusse valitud sotsiaalmajanduslike rahvastikumuutuste indikaatorite 

(ülalpeetavate määr, demograafiline tööturusurveindeks ning palgatöötaja brutotulu) 

hetkeolukorda kui ka arengutrende nii minevikus kui ka olevikus.  
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1. RAHVASTIKUARENGUTE JA ELUKESKKONNA 

TEOREETILISED KÄSITLUSED 

 

1.1. Rahvastikuprotsesside käsitlus erinevates teadusharudes 

 

Rahvastiku ja elukeskkonna seoste uurimine on võimalik erinevate teadusharude 

kokkupuutepunktides. Demograafia ehk rahvastikuteadus uurib rahvaarvu, rahvastiku 

struktuuri ja arengut. (Soome, 2000: 11). Yaukey jt (2007) toovad välja, et demograafiat 

võib käsitleda nii kitsas kui laias tähenduses. Kitsa definitsiooni järgi uurib formaalne 

demograafia erinevaid rahvastikunäitajaid ning arengute vahelisi seoseid.  Laia definitsiooni 

kohaselt kaasavad rahvastikualased uuringud ka mittedemograafilisi näitajaid ning 

rahvastikumuutustest tulenevaid nähtusi ühiskonnas. (Yaukey jt, 2007: 14) 

Demograafia kui teaduse arengus oli murranguliseks uurimuseks üle kahekümne aasta 

(1963-1984) väldanud nn Princetoni võrdlevusuuring, millega tõestati, et demograafilisi 

arenguid ei saa selgitada erinevate ühiskonnas toimunud protsesside ja hoiakute 

muutumistega (nagu nt tööstuse areng, linnastumine, hariduse levik, individualiseerimine, 

religioossed väärtushinnangud jms), vaid pigem vastupidi – rahvastikuareng võimaldab 

selgitada erinevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja poliitlisi muutusi. (Katus jt, 2002: 24) 

Järgnevates uuringutes on leitud kinnitust, et demograafiline areng on ühiskonna iseseisev 

allsüsteem, mis toimib teatud demograafiliste seaduspärasuste järgi, ei sõltu kuigivõrd 

teistest sotsiaalsetest allsüsteemidest, kuid on tugevas vastastikuses sõltuvuses rahvastiku 

paiknemisalaga (Katus jt. 2002: 25). 

Seega kaudselt on rahvastikuprotsesside uurimisega seotud kõik teadused, mis tegelevad 

inimese uurimisega erinevatest vaatenurkadest ja tasanditelt – olgu selleks siis kultuurilised, 

majanduslikud, poliitilised, käitumumuslikud või mingid muud valdkonnad.   

Antropoloogilise demograafia peamine teoreetiline sisu on põlvnemise, kultuuri, võimu- ja 

sugudevaheliste suhete tähendused, mida uuritakse läbi rahvastiku. Demograafia keskendub 

pigem rahvastikuprotsesside kvantiteedile, kuid sotsiaal-kultuuriline antropoloogia tegeleb 

nende protsesside interpreteerimise ning kvalitatiivse uurimisega.  (Bernardi 2007: 3) 
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Poliitilise demograafia sisu on institutsiooniliste kokkulepete ja spetsiifiliste programmide 

elluviimine eesmärgiga mõjutatada rahvastikuprotsesse (Demeny, McNicoll 2006: 4) .  

Erinevad sotsiaalteadused tegelevad inimese ja ühiskonna suhete tõlgendamise ja 

uurimisega ning geograafia piiritleb looduslikud ja kultuurilised nähtused teatud kindlate 

ruumiliste seostena. Eesti Entsüklopeedias on defineeritud sotsiaalgeograafiat kui teadust, 

mis uurib rahvastiku olemise, teadvuse, käitumise ja hoiakute geograafiliste iseärasuste 

põhjuslikke seoseid, eriti inimeste elu, töö, puhkuse, hariduse, liikumise ja ühiskondliku 

seisundi ning hoiakute paiknemist ja levikut (EE 2016, s.v. sotsiaalgeograafia). Üheks 

olulisemaks Eesti teadlaseks ja teerajajaks, kes uuris sotsiaalsete ja majanduslike nähtuste 

regionaalseid aspekte, oli Edgar Kant (2007), kes esitab edasiarendatud mudeli (järgnev 

joonis 1) esimesena  Frederic Le Play poolt kasutusele võetud rahva-töö-paiga 

omavahelistest seostest.  Keskkond mõjutab inimese majanduslikke valikuid ja tegevusi 

ning omakorda inimese töö ja tegevus  avaldab otsest mõju keskkonnale. Mida kõrgem on 

ühiskonna kultuuritase ja tehnoloogia areng, seda suurem on mõju. (Kant 2007:26) 

 

 

Joonis 1. Rahvastiku-keskkonna-majanduse seosed. (Kant 2007: 26). 

 

Seosed nende kolme valdkonna vahel tõstatavad uurimisküsimustena nii loodusliku kui ka 

sotsiaalse elukeskkonna mõju rahvastiku eluviisile, majanduslikule tegevusele  ja heaolule, 

mis antud uurimuse seisukohalt on tõlgendatav toimunud rahvastikumuutustega.  Kõigi 

kolme valdkonna erinevate statistiliste andmete põhjal saab välja tuua toimunud arengud 

Rahvastik

MajandusKeskkond

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rahvastik1
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ning uurida omavahelisi seoseid. Rahvaarvu mõjutavad põhilised tegurid on loomulik iive 

ja sisse- ning väljarände protsessid.  

Rahvastiku koostises toimunud muutuste kohta kogutakse palju erinevaid andmeid: 

rahvastiku paiknemine geograafiliselt, vanuseline koostis, inimeste rahvuslik ja riiklik 

identiteet, inimressursi kvaliteedi näitajad – tervis ja haridus, inimeste elatusallikad ja 

tööelu, sotsiaalmajanduslik olukord, leibkonna ja perekonna erinevad andmed, eluruumid 

ja elutingimused.  (Tiit 2014: 6-20). Käesolevas töös võetakse vaatluse alla rahvastiku 

ränne, rahvastiku vanuselise struktuuri muutus, tööturusurveindeks, ülalpeetavate määr ja 

sissetulekud inimese kohta.  Valitud näitajad väljendavad  teatud sotsiaalmajandusliku 

elukeskkonnaga regioonis toimunud rahvastikuprotsesse. Teoreetilise raamistiku loomiseks 

on oluline analüüsida regionaalarengu, elukeskkonna ning rahvaarvu põhiliste mõjutajate – 

loomuliku iibe ning migratsiooni teoreetilisi käsitlusi.  

 

 

1.2. Regionaalareng ja regionaalarengu erinevad teooriad  

 

Rahvastikuprotsessid ja regionaalareng on omavahel tihedalt seotud. Kõige üldisemas 

tähenduses võiks arenenud regiooni pidada kohaks, kus inimesed tahavad elada. 

Regionaalarenguna käsitletav kujuneb arengu ja regiooni  mõiste baasil. Areng on ühelt 

poolt mingisugustele näitajatele tuginedes iseloomustatav kui staatiline seisund ning teiselt 

poolt kui erinevate põhjuslike seoste dünaamika (Parts 2000: 13). Regiooni  on Reiljan 

(2005: 44) defineerinud kui „sotsiaalmajanduslikus mõttes territoriaalset üksust, mille 

koosseisu kuuluvate subjektide suhted on omavahel intensiivsemad kui suhted regioonist 

väljapoole jäävate subjektidega.“ Regionaalse arengu all peetakse tavaliselt silmas mingi 

territoriaalse üksuse kohta kogutud koondnäitajatel põhinevat hinnangut, kuigi regiooni 

tähendus ei ole otseselt ja ainult halduspiiridega piiritletav (Omel jt 2011: 41). 

Käesolevas töös on regionaalsete piirkondadena käsitletud valdasid  ning analüüsitud nende 

erinevusi  valitud sotsiaalmajanduslikele näitajatele tuginedes.  

Rahvastikumuutused on igasuguse piirkonna arengus keskse tähtsusega. Dawkins (2003) 

toob välja, et inimasustuse paiknemine georgraafiliselt on seotud regiooni tootmiskohtadega 

ning globaliseerumis- ja integratsiooniprotsessi tulemusena kontsentreerub tootmine 
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kindlatesse piirkondadesse. Analüüsides toimunud kontsentreerumise mõju regionaalsele 

arengule lahknevad majandusteoreetilised seisukohad üldises tähenduses  kaheks: ühelt 

poolt neoklassikalise majandusteooria seisukoht, et regionaalne areng on konvergentne ning 

pikemas perspektiivis toimub regioonide ühtlustumine ning teiselt poolt uue 

regionaalökonoomika seisukoht, et regionaalne areng on divergentne, mis tähendab, et 

regioonide vahelised erinevused ajapikku süvenevad. (Dawkins 2003: 137) Nii või teisiti 

toob kontsentreerumine kaasa tulutasemete ja elutingimuste ebaühtlustumise ning tekkinud 

lõhe tasandamiseks võib olla vajalik rakendada regionaalpoliitilisi 

tasakaalustamismeetmeid (Kaldaru 2002: 24).  

Neoklassikaline majandusteooria selgitab regionaalset arengut tööjõu, kapitali ja 

tehnoloogia konvergentse liikumise abil. Tööjõud liigub mahajäänud regioonist kõrgema 

palgatasemega piirkonda ning kapital ja tehnoloogia liiguvad arenguprotsesside tagajärjel 

jõukamatest regioonidest kehvematesse. Mida kõrgemad on naaberpiirkondade tööjõu ja 

kapitali mobiilsused ning tehnoloogia ülekandumise tempo, seda kiirem on regionaalne 

areng. (Eamets, Philips 2004:. 8-9) Neoklassikalise regionaalarengu käsitluse põhiline 

puudus seisneb suutmatuses selgitada, miks erinevate regioonide vaheline ebavõrdsus sageli 

ajas hoopis suureneb mitte ei ühtlustu. Tõenäoliselt on arenguerinevuste mõjutegureid 

selleks liiga palju, et suuta neid ühe mudeli abil kirjeldada (Dawkins 2003: 138). Praktikas 

ei ole enamasti täidetud neoklassikalises majandusteoorias migratsiooniprotsesside 

segitamiseks püstitatud eeldused, mille kohaselt: 1) migratsioon on riskivaba, 2) 

migratsiooniga ei kaasne kulutusi, 3) migrantidel on täiuslik ja tasuta informatsioon, 4) 

migrandid käituvad ratsionaalselt, 5) migrandid on autonoomsed isikud ilma sotsiaalse 

taustata, puuduvad migratsiooni takistavad barjäärid. (Eamets, Philips 2004: 9) 

Uus regionaalökonoomika selgitab regioonidevahelisi erinevusi arengu kumulatiivse 

olemusega.  Tootmise koondumine ühte piirkonda tagab järjest kasvava konkurentsieelise 

mahajäänud piirkondade ees ning edukamate regioonide vaheline spetsialiseerumine 

omakorda süvendab regioonidevahelisi erinevusi. (Ascani jt 2012: 6) 

Tööjõupõhised rahvastiku rändeteooriad selgitavad inimeste liikumist palgaerinevuste ja 

tööpuudusega.  Ühelt poolt on seisukohti, et pikaajaliselt regiooni tööjõuturg tasakaalustub 

rände tulemusena ning teiselt poolt peetakse vajalikuks regionaalpoliitiliste meetoditega 

tööjõu nõudlust või pakkumist mõjutada (Kaldaru 2002: 36) Tööturuprotsesside osatähtsus 
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rahvastikumuutuste kontekstis on kindlasti suur, sest lisaks tööjõu nõudmise ja pakkumise 

tingimustele on keskne koht inimkapitalil kui olulisel arenguteguril.  

Inimkapitali teooria kohaselt saavad enam haritud töötajad vähemharitutega võrreldes 

rohkem palka, kuna nende tootlikkus on teatud oskuste ning karakteristikute tõttu kõrgem 

(Acemoglu, Pischke 2001: 3). Inimkapital mõjutab regionaalset arengut otseselt läbi 

tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni ning kaudselt läbi majanduse dünaamilise 

paiknemise, urbaniseerumisprotsesside, kapitali akumulatsiooni  ning areneva ettevõtluse. 

(Kaldaru 2002: 39) 

Gennaioli jt (2011: 108) poolt läbiviidud uurimuses ilmnes, et suurem sissetulek inimese 

kohta on seotud soodsa geograafilise asendiga, mis väljendub madalamas keskmises 

temperatuuris, läheduses ookeanile ja rohkemas varustatuses looduslike ressurssidega.  

Sama uurimuse andmetel ei selgita regionaalseid arenguerinevusi rahvastiku etniline 

heterogeensus, kultuurilised mõjutegurid ning ettevõtete sisekliima. Kõige suuremat mõju 

avaldab regionaalsele arengule aga inimkapitali haridustase, mis tulenevalt nii tööalasest 

kvalifikatsioonist kui ka ettevõtlusalasest haridusest ning nende kahe välismõjust tõstavad 

tootlikkust olulisel määral. (Gennaioli jt 2011: 108) 

Alates 1990ndatest aastatest on hakatud tähtsustama inimkapitali kõrval ka sotsiaalset 

kapitali kui olulist regionaalset kasvutegurit (Kaldaru 2002, 39). Inimeste osalemine 

mitteformaalsetes võrgustikes mõjutab majandustegevuse tulemuslikkust ning seeläbi ka 

regionaalset arengut. (Parts 2003a:51) Sotsiaalset kapitali on defineeritud kui institutsioone, 

sotsiaalseid sidemeid, võrgustikke ja norme, mis kujundavad ühiskonna sotsiaalsete suhete  

kvaliteeti ja kvantiteeti. (Parts 2003b: 2). Mikrotasandil esineb nn horisontaalne sotsiaalne 

kapital, mis avaldub inimeste väärtushinnangutes,  hoiakutes ja käitumisnormides ning 

makrotasandil nn vertikaalne sotsiaalne kapital, mis hõlmab efektiivset riigivalitsemist, 

võimekat ja usaldusväärset seadusandlust ja kohtusüsteemi. Nimetatud kaks sotsiaalse 

kapitali vormi eksisteerivad erinevates arenguetappides teatud optimaalsete osakaaludega – 

traditsioonilises ühiskonnas domineerib pigem horisontaalne kapital ning mida 

keerulisemaks muutub riigivalitsemissüsteem, seda enam hakkab domineerima  vertikaalne 

sotsiaalne kapital. (Grootaert, Bastelaer 2001:19) 

Inimkapitali ja sotsiaalse kapitali käsitluste vahel on nii siduvaid kui vastanduvaid tegureid. 

Ühelt poolt leitakse, et need kaks kapitaliliiki võimendavad vasastikku üksteise mõju 
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majanduskasvule ning seeläbi ka regionaalsele arengule. Teiselt poolt on inimkapital 

vaadeldav kui inimese sotsiaalse edukuse alus ning seega on sotsiaalne kapital tingitud 

inimese isiklikest saavutustest ning konkurentsivõimest. (Parts 2003a: 2)  

 

 

1.2.1. Eesti regionaalareng 

 

Eesti regionaalarengu strateegias aastateks 2014-2020 on eesmärgiks ühtlustada riigi 

piirkondlikku arengut nii, et inimestele oleksid kättesaadavad head töökohad, teenused, 

võimalused eneseteostuseks ja mitmekesiseid tegevusi võimaldav elukeskkond. (Eesti 

regionaalarengu... 2014: 4). Eelpoolnimetatud dokumendis on piirkond defineeritud kui 

asustus- või haldusüksustest koosnev kohaliku või regionaalse ulatusega funktsionaalsel või 

sarnasuslikul alusel piiritletud territoorium, mille täpsem ulatus sõltub piiritlemise aluseks 

olevatest konkreetsetest tunnustest. Regioon on sama tähendusega, kuid enamasti kasutatud 

suurema ja terviklikuma piirkonna kontekstis.  Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 

alusel jaotub territoorium maakondadeks, valdadeks ja linnadeks ning riiklikku haldamist 

teostatakse maakondades maavanema ja valitsusasutuste poolt  ning omavalitsuslikku 

haldamist teostatakse  valdades ja linnades. (Eesti territooriumi…2016,  §2) Järgneval 

joonisel 2 on visandatud Eesti territoriaalne haldusjaotus. 

 

 
Joonis 2. Eesti territoriaalse haldusjaotuse skeem (Autori koostatud) 
 

 

Riik

Maakond

Kohalik omavalitsus: 
vallad ja linnad

Külad, linnaosad, 
vallasisesed linnad
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Riigi regionaalse arengu kontekstis räägitakse enamasti maakondliku tasandi jaotusest või 

veelgi laiemalt eristatakse viit piirkonda: Põhja-, Lõuna-, Ida-, Lääne- ja Kesk-Eesti. 

Regionaalse jaotuse puhul on oluline eristada ka maapiirkondi ning linnapiirkondi. 

Vastavalt Eesti regionaalarengu strateegiale on linnapiirkond valdavalt tiheasustusega ala, 

mis koosneb keskuslinnast või omavahel seotud linnadest  ning maapiirkond on maaliste 

paikkondade kogum väljaspool linnalisi keskusi ja nende linnalist tagamaad ning seda 

iseloomustab hõre asustus (Eesti Regionaalarengu … 2014: 5). 

Käesolevas töös vaadeldakse regionaalse arengu erisusi kohaliku omavalitsuse tasandil, 

seega on kaasatud nii vallad kui linnad.  

G. Raagmaa (2002) on eristanud Eesti regionaalses arengus koondavad,  hajutavad ning nii 

koondavad kui hajutavad mõjutegurid. Koondavateks teguriteks on  primaarsektori 

töökohtade pöördumatu kadu, maapiirkondades paiknevate (väike)tööstuste ja 

teenindusettevõtete sulgemine, kõrge töötus maapiirkondades ja väikekeskustes ning ränne 

suurkeskustesse. Hajutavateks teguriteks on maa ja kinnisvara hindade kasv ning liikluse ja 

saasteolukorra halvenemine suurkeskustes, valglinnastumine, tööstuse ja töökohtade 

haju(ta)mine suurtest linnadest, puhkemajandus ja puhkuseaja osakaalu tõus elulaadis, 

elanike mobiilsuse kasv, rohelise elulaadi väärtustamine ning töö- ja elukohtade 

paigutumine looduslikult ja kultuuriliselt meeldivatesse kohtadesse. Elukoha-eelistuse 

väärtushinnangutes on ühelt poolt koondavateks teguriteks sundvalikutest tulenevad otsused 

nagu nt töökoht linnas ning teiselt poolt hajutavateks puhkuse veetmise eelistused ja 

hobidega seonduvad valikud. (Raagmaa 2002: 6) 

Eesti regionaalarengu strateegias tuuakse välja 4 peamist arengutendentsi: 1) riigisisesed 

regioonidevahelised arenguerinevused on väga suured; 2) rahvastik ja aktiivsem 

majandustegevus koondub linnapiirkondadesse; 3) muude toimepiirkondade ressursse ja 

arenguvõimalusi kasutatakse ebapiisavalt; 4)  keskustest kaugemale jäävad hõreasustusega 

ääremaad vajavad kestlikku kohandumist uute oludega. Probleemiks on omavalitsuste 

madal investeerimisvõimekus ning valglinnastumisest tulenevad arenguvajadused 

liikluskorralduse, elukeskkonna kujundamise ning erinevate avalike teenuste 

organiseerimisel.  Teistes tööjõuareaalides väljaspool Harju- ja Tartumaad on oluline leida 

võimalused olemasoleva tööjõu efektiivsemaks rakendamiseks. (Eesti regionaalarengu ... 

2014: 7-14) 
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1.3.  Migratsioon ja loomulik iive kui peamised rahvastikuprotsessid 

 

1.3.1 Migratsiooni mõiste 

 

IOM (International Organization for Migration) defineerib rännet kui inimese või inimeste 

grupi riikidevahelist või riigisisest elukohavahetust  (IOM, 2016). Rände mõiste hõlmab 

inimeste ümberpaiknemist igasuguse kestuse, vormi või ajenditega. (Rändealased mõisted, 

2016). Migratsioonile lähedane mõiste on mobiilsus, mis tähistab eelkõige töö kui 

tootmisteguri liikumist ühest regioonist teise ehk siis näiteks inimese igapäevane tööle ja 

elukohta tagasi liikumine (Eamets, Philips, 2004:.6). Migratsiooni saab liigitada lähtudes 

erinevatest aspektidest nagu geograafiline, ajaline, põhjuseline, eesmärgiline vms mõõde. 

Järgneval joonisel 3 on esitatud üks võimalik rändeliikide jaotus. 

 

Joonis 3. Rände liigitamise üks võimalus (Autori koostatud)  

 

Siseränne tähendab riigisiseselt ühest asustusüksusest teise ning välisränne riikidevaheliselt 

toimuvat elukohavahetust (Mõisted ja metoodika. Rahvastikusündmused 2016). E. Kant 

liigitab siserännet järgnevalt: maalt linna, linnast maale, linnadevaheline ning maalt maale 

ränne.  (Kant, 2007: 199) 

Rände 
liigid

Vabatahtlik või 
sunniviisiline

Seaduslik või 
ebaseaduslik

Siseränne
või 

välisränne

Lühiajaline 
või 

pikaajaline

Eesmärkidest 
lähtuv jaotus: töö, 

õppimine vms

Põhjustest lähtuv 
jaotus: 

majanduslikud, 
poliitilised, 

psühholoogili-
sed vms

Ajutine või 
korduvränne
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Ajutise rände all mõeldakse mingil konkreetsel eesmärgil ning enamasti ühekordselt 

teostatud migratsiooni kavatsusega naasta päritolumaale. Korduvrändes eristatakse 

spontaanset ja juhitud korduvrännet, kus esimene tähistab vaba ja spontaanset rahvastiku 

liikumist erinevate elupaikade vahel ning teine teatud juhistest lähtuvat reeglistikku 

enamasti tööalase rände haldamiseks. (Ajutine ja korduvränne, 2010: 9-12) 

Vabatahtlik migratsioon on sageli motiveeritud paremate majanduslike võimaluste 

otsimisest ning sunniviisiline migratsioon poliitilistest põhjustest. (Jürgenson jt 2011: 6).  

Lähtuvalt kehtivast sisserändepoliitikast saab eristada seaduslikku ja ebaseaduslikku 

migratsiooni.  

Kestuse järgi jagunevad ränded lühi- ja pikaajaliseks. Alaline või pikaajaline ümberasumine 

ühest piirkonnast teise sõltumata riigipiiridest on püsiränne, mille üheks alavormiks on 

hooajaline ränne. Pendelrändeks nimetatakse inimeste pidevat ja lühiajalist liikumist 

elukoha ja teise piirkonna vahel.  (Rändealased mõisted, 2016) 

 

 

1.3.2. Migratsiooniteooriad 

 

Globaliseeruvas maailmas on rände iseloomu mõjutanud tehnoloogia, transpordi ja kultuuri 

areng ning inimestele on saanud järjest omasemaks globaalne mõtlemine ning  riigipiiride 

ületamine on teisejärguline probleem (Castles, 2008:. 5). Rahvusvahelises rändes ei saa 

enam rääkida lähte- ning sihtriikidest, sest peaaegu enamus riikidest on mõlemas rollis 

(Castles, Miller, 2009: 7). 

DeHaas (2014: 6) toob välja, et migratsiooni teoreetiline raamistik on jätkuvalt puudulik 

ning sellel on järgnevad põhjused: 

1) migratsiooni sihtriikides on levinud eelarvamuslikud hoiakud sisserände põhjuste, 

tagajärgede ja olemuse suhtes; 

2) riikliku tasandi perspektiivide domineerimine ja sageli esinev kriitikavaba poliitiliste 

kategooriate  omaksvõtt migrantide ja migratsiooni küsimustes; 

3) lähtumine distsiplinaarmeetmetest ning soovimatus suhelda; 

4) migratsiooniprotsesside uurimise keerulisus. 
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Ränne on interdistsiplinaarne nähtus, mille uurimisega tegelevad erinevate valdkondade 

teadlased. Tuntumad rändeteooriad võib jagada kaheks: demograafilised ja majanduslikud. 

(Rosin, 2013: 8-11) Demograafilistest rändeteooriatest esimene on  19. sajandi geograafi 

Ernest Ravensteini poolt kirjutatud  migratsiooni seadused (DeHaas, 2008: 8). E. Ravenstein 

(1885)  tõi välja, et ränne on lahutamatu osa  majandusarengust ning põhjustatud eelkõige 

majanduslikest teguritest.  Enamasti on rändedistantsid lühikesed, riigisiseselt koonduvad 

inimesed kasvavatesse linnadesse ning rändamisaltimad on maapiirkondade elanikud 

võrreldes linlastega ning naised võrreldes meestega.  (Ravenstein, 1885: 2-5) 

Teine tuntud demograafiline migratsiooniteooria on Wilbur Zelinski rändeülemineku 

teooria (model of mobility transition), mille kohaselt rändeprotsesside arengu ajaline 

jälgimine aitab mõista ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. (DeHaas 2008: 9).  

Zelinski jagas demograafilise ülemineku viieks faasiks: 1) traditsiooniline ühiskond, 2) 

varane üleminekuühiskond, 3) hiline üleminekuühiskond, 4) arenenud ühiskond ja 5) 

tulevikuühiskond.  Igale faasile on omased teatud sündimuse, suremuse, rahvaarvu ning 

rändega seotud arengud.  Järgnevas tabelis 2 on esitatud kokkuvõte Zelinski teooria 

põhiseisukohtadest. 

Tabel 1. Zelinski demograafilise ülemineku faaside kirjeldus. (DeHaas 2005: 2-3) 

 Tradit-

siooniline 

ühiskond 

Varane 

ülemineku-

ühiskond 

Hiline 

ülemineku-

ühiskond 

Arenenud 

ühiskond 

Tuleviku-

ühiskond 

Sündimus kõrge kõrge vähenev madal madal 

Suremus kõrge vähenev vähenev madal madal 

Rahvaarvu 

kasv 

väga väike suur aeglustuv väike väga väike 

Ränne 

vähene 

ringlev 

ränne 

igasuguse 

rände 

suurenemine 

rahvusvaheline 

ränne väheneb, 

ränne maalt-linna 

aeglustub, ringlev 

ränne sageneb 

ning muutub 

struktuurseks, 

linnastumine on 

peatunud, ränne 

toimub enamasti 

linnast-linna ja 

linnalähedastesse 

elurajoonidesse, 

sisseränne 

arengumaadest 

ränne linnast-

linna ning 

linnalähedas-

tesse elurajoo-

nidesse,  tööjõu 

sissevool 

arengumaadest 

 

Erineva arengutasemega riigid läbivad demograafilise ülemineku etapid erineva kiirusega 

põhjustades rahvusvaheliste siht- ja lähteriikide muutumist ajas.  (DeHaas 2008: 13) 



 

    
17 

 

Majanduslikes rändeteooriates eristatakse mikro- ja makrotasandil tehtavaid otsuseid. 

Makrotasandil analüüsitakse rändamist kogu riigi ühiskonna ja majanduse heaolu 

vaatepunktist ning üksikud indiviidid on ühiskondlike protsesside poolt mõjutatud 

passiivsed etturid. Mikrotasandil keskendutakse üksikindiviide rändama ajendavate tegurite 

analüüsimisele (Castles, Miller, 2009: 21-24). 

Neoklassikalised majandusteooriad selgitavad migratsiooni geograafiliste erinevustega 

tööjõu  nõudmises ja pakkumises, kus töötajate rändamine ühest piirkonnast teise on 

põhjustatud palgatasemete erinevustest  (Eamets, Philips 2004: 9). Mikrotasandil on 

fookuses üksikindiviidide otsused suurendada oma isiklikku heaolu läbi paremate 

karjäärivõimaluste, elutingimuste ja kõrgema töötasu ning makrotasandil  geograafiliste 

piirkondade erinevused kapitali- ja tööjõumahukuses (DeHaas 2008: 5). 

Lee (1966)  tõmbe-ja tõuketeooria (push-pull theory) selgitab rahvastiku välja- ja 

tagasirändamise soovi tekkimist nelja mõjutegurite grupiga: 1) tegurid sihtriigis, 2) tegurid 

päritoluriigis, 3) erinevad tõkked ja 4) isiklikud tegurid. Tõuketegurid ajendavad inimest 

lähteriigist lahkuma ning tõmbetegurid meelitavad sihtriiki. Väljarände kontekstis tähendab 

see mingi osa rahvastiku liikumist kehvema majandusliku olukorraga riigist paremal järjel 

olevasse riiki.  (Lee, 1966; 4-5) 

Inimkapitali teooria (human capital theory) selgitab migratsiooni kui inimeste poolt tehtavat 

investeeringut oma tulevikku (Hadler  2006: 3). Teooria kohaselt võivad inimesed tulevikus 

saadavat tulu silmas pidades migreeruda ka ilma hetkelist heaolu parandamata. Inimkapitali 

teooria puhul on fookuses pigem noored inimesed, kellel on rohkem motivatsiooni ajutiselt 

väiksemate ressurssidega hakkama saamiseks. Vanematel inimestel kaasnevad 

migreerumisega suuremad kulutused kui noorematel, sest kuludes sisalduvad materiaalsete 

väärtuste kõrval ka psühholoogilised tegurid nagu näiteks eemalolek perekonnast. Teine 

aspekt, mis muudab migreerumise noortele lihtsamaks on tulususe ja kulude hindamise 

erinevus sõltuvalt vanusest (Priinits 2004: 16). 

Sotsiaalse kapitali teooria toob välja migrantide sotsiaalse võrgustiku tähtsuse. Üks riik võib 

olla mitmete migratsioonivõrgustike kogum. Migrantide ja päritoluriiki jäänud inimeste 

vaheliste suhete baasil kujunevad migratsioonivõrgustikud ning nende olemasolul ei ole 

palgaerinevused enam olulised, sest võrgustik vähendab oluliselt rändega seotud 

majanduslikke kulusid (Hadler 2006: 4). 
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Eamets ja Philips (2004) nimetavad lisaks eelpool kirjeldatud teooriatele veel mitmeid teisi 

migratsiooni olemust, põhjuseid ja tagajärgi selgitavaid teooriaid nagu põlvkondi ületav 

lähenemine (overlapping generations), lõimumisteooria, võimaliku väärtuse teooria (option 

value of waiting) ja immobiilisuse teooria (theory of immobility). (Eamets,  Philips 2004: 

13) 

 

 

1.3.3. Rände sagedasemad mõjutegurid 

 

Migratsioon on ühiskonnas toimuvate poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete protsesside 

peegeldus ning ei ole sageli seletatav ainult ühe põhjusega. A. Võrk jt (2004) tegid uurimuse 

Eesti tervishoiutöötajate väljarändest ning esitasid erinevatele migratsiooniteooriatele 

tuginedes 8 peamist migratsioonipõhjust, mis järgnevalt on võetud rändetegurite analüüsi 

aluseks (Priinits jt. 2004: 13)  

Oluliseks migratsiooni tekitavaks teguriks on sissetulekute erinevused päritolu- ja 

sihtriigis. Vastavalt neoklassikalistele makroteooriatele on migrandid tööjõu pakkujad, ning 

üksikisikute migratsiooniotsused tulenevad tööjõu pakkumise ja nõudmise erinevustest 

kodu- ja välismaa vahel (Krusell 2011: 2). Hadler väidab varasematele uurimustele toetudes, 

et sissetulekute lõhe kodu- ja välismaal peab olema vähemalt kahekordne, et tekiks piisav 

motivatsioon migreerumiseks (Hadler 2006: 4). Seetõttu on ka käesolevas töös 

rahvastikumuutuste analüüsimisel vaadeldud brutotulu regionaalseid erinevusi.  

Rändesoovi tekkimist mõjutavad nii ootused elujärje osas päritolu- ja sihtriigis kui ka  

olukord tööturul. Töö leidmise võimalused päritolu- ja sihtriigis on oluliseks 

rändepõhjuseks. Käesolevas töös on töö leidmise regionaalseid erinevusi selgitatud 

tööturusurveindeksite ja ülalpeetavate määra abil.   

Sihtriigis esinev nõudlus mingite teenuste järele mõjutab migratsiooni.  Rahvusvahelises 

rändes on 21. sajandil suurenenud võõrtööjõu nõudlus arenenud maades toonud kaasa naiste 

osakaalu kasvu sisserändajate hulgas. Traditsiooniliselt on naised migreerunud oma 

meessoost partnerile järgnedes, kuid tänapäeval laieneb trend, et naised otsustavad ise 

esimestena välismaale minna. Arenenud riikides on teatud valdkonnad nagu nt teenused, 
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tervishoid, meelelahutus, muutunud tööjõu poolest väga naistekeskseks ning seetõttu on 

migrantidel kerge tööd leida. (Koser 2007: 5- 6) 

Riikide geograafiline lähedus põhjustab sageli nn pendelmigratsiooni, mille puhul  käiakse 

kas iga-päevaselt või sageli tööle teise riiki. (Priinits, 2006; 13-16) Tänapäeval on ajutine 

migratsioon saanud järjest olulisemaks. On tavapärane, et mingi aeg elus veedetakse 

välismaal ning kunagi naastakse ikkagi sünnikohta. Transpordi areng on teinud 

rahvusvahelise liikumise väga lihtsaks. Samas on migrantide eristamine päritolu- või 

sihtkoha- või transiitriigi järgi muutunud aina hajusamaks, sest tänapäeva maailmas on iga 

riik neis kõigis rollides. (Koser 2007: 7-8) 

Oluliseks mõjuteguriks on suhtlusvõrgustiku olemasolu sihtriigis ja migratsiooni 

traditsioonid. Võrgustiku teooria (network theory) kohaselt tekivad rahvusvahelise 

migratsiooni tulemusena sihtriikides immigrantide etnilised võrgustikud, mis on 

isikutevaheliste sidemete kaudu ühenduses ka nende päritoluriikidega (Eamets, Philips 

2004: 12). Võrgustike olemasolu sihtriigis suurendab potentsiaalsete sisserändajate arvu. 

Võrgustiku teooria järgi ei olegi alati migreerumise puhul põhiline oodatav majandusliku 

heaolu suurenemine, vaid tänu võrgustiku olemasolule migratsiooniga kaasnevad 

väiksemad kulud ja riskid (Sealsamas: 12). 

Migratsiooniotsuse tegemisel mängivad rolli ka poliitiline stabiilsus päritoluriigis ning  

psühholoogilised ja kultuurilised tegurid. Migreerumise otsust mõjutavad sihtriigi või 

rahvuse  kohta levinud psühholoogilised stereotüübid ja olulisel määral inimese enda 

elukogemus. Sarnasused kultuuride vahel  lihtsustavad integreerumist sihtriigi ühiskonda 

(Rosin 2014: 13-15). Hofstede (2016) eristab kuut dimensiooni, mille kaudu saab kirjeldada 

järgnevaid päritolu- ja sihtriigi kultuuriruumi sarnasusi ja erinevusi: 1) kollektivistlike või 

individualistlike hoiakute domineerimine kultuuris; 2) võimu distantseerumise aste ning 

võimuhierarhiate eristumise aste kultuuris; 3) mehelike või naiselike väärtuste 

domineerimine kultuuris; 4) ebakindluse vältimise aste – kindlus või ebakindlus enda 

omadest erinevate väärtuste suhtes; 5) ajaline mõõde kultuuris – keskendumine hetkelisele 

või pikaajalisele heaolule; 6) soovide realiseerimise aste – isiklike soovide täitmine või 

nende täitmise tagasihoidmine. (Hofstede 2016: 1) 

Aastal 2014 avaldatud Eesti siserände uuringus (Ender jt 2014) selgitati 12  aasta jooksul 

(2004 – 2012) üks või mitu korda elukohta vahetanud 1091 inimese vastuste põhjal 
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peamised omavalitsuste vahelised rändepõhjused.  Uuritud 12 aasta jooksul jaotusid ränded 

ühtlaselt, veidi rohkem vahetasid elukohta meestega võrreldes naised (54%) ning kokku 

80% kõigist rännetest tehti vanuses 20-49 eluaastat.  Kõige sagedasemad põhjused 

rändamiseks, mis on esitatud ka alljärgneval joonisel 4, olid tööga, isiklike ja perekondlike 

teemade ning eluasemega seotud asjaolud.  (Ender jt 2014: 6) 

 

 
Joonis 4.  Eesti siserände uuringus esitatud põhjused omavalitsuste vaheliseks rändeks 

(Ender jt 2014: 10) 

 

Kirjeldatud uuringust selgusid mõningased erinevused meeste ja naiste siserändes. Meestel 

on kõige sagedasemaks rändepõhjuseks erinevad tööeluga seotud, naistel perekondlikud ja 

isiklikud asjaolud. 50 aastastel ja vanematel inimestel olid rändepõhjused sagedamini 

isiklikud ja perekondlikud, kuni 49 aastastel inimestel kõige enam tööga seotud. (Sealsamas 

2014: 11) 
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1.3.4. Sündimus, suremus ja loomulik iive 

 

Eesti Entsüklopeedia (EE 2016 s.v. rahvastiku koguiive) järgi koosneb rahvastiku koguiive 

loomulikust iibest, mis on sünni- ja surmajuhtude vahe, ning rändeiibest ehk rändesaldost, 

mis näitab saabunute ja lahkunute arvu vahet. 

Eesti kuulub demograafilise ülemineku pioneermaade hulka koos kuue-seitsme teise 

Euroopa riigiga, kus taastetasandist madalama rahvastikuasendumiseni jõuti juba 1920ndate 

aastate teisel poolel (Katus, 2002: 143). 

Sündimuse mõjutegurite uurimisel saab eristada sotsiaalmajanduslik-kultuurilisi-

tehnoloogilisi ning mikro- ja makromajanduslikke teooriaid (Puur, Põldma 2014: 6). 

Demograafiline üleminek tähendab rahvastikuprotsesside iseloomu ja intensiivsuse 

teisenemist erinevate sotsiaalmajanduslike, kultuuriliste ning tehnoloogiliste tegurite mõjul. 

Rohke sündimus ja suremus asendub vähesega, kusjuures muutused sündimuses ja 

suremuses ei ole arengu jooksul sünkroonis. (Puur ja Põldma 2010: 6) 

Lisaks sündimuse langemisele alla rahvastiku taastetaseme näitavad demograafilise 

ülemineku toimumist ka abiellumuse vähenemine, abielulahutuste kasv, perevormide 

mitmekesistumine ning abiellumise ja laste sünni edasinihkumine hilisemasse ikka. (Puur 

ja Rahnu 2011: 4) 

Sündimuse mikromajandusliku käsitluse kohaselt on  lapse sünni puhul määravaks teguriks 

vanemate ratsionaalsed kaalutlused, mis arvestavad lisaks lapse kasvatamisele tehtavatele 

kuludele ka lapse saamisega kaasnevate saamata jäänud tuludega (Hotz jt 1996: 14-15). 

Uurija G. Becker (Doepke 2014: 4-6) lisab tulude ja kulude kalkuleerimisele veel laste 

kvantiteedi ja kvaliteedi kaalutluse, mille järgi planeeritud laste arv on otseselt seotud lastele 

pakutava elukvaliteediga ning kuigi rikastel inimestel on sageli vähem lapsi, on nende 

ootused ja eeldused laste kvaliteedi osas tunduvalt kõrgemad kui madalama sissetulekuga 

inimestel.  

Tugevaim korrelatsioon laste arvul on isa palga ning ema valmidusega ajaliselt panustada. 

(Esping-Andersen 2009: 5). Naiste lainenenud valikud hariduses ning seeläbi ka tööturul on 

ümberjaganud traditsioonilised rollid pereelus ning mõjutavad oluliselt sündimust. (Esping-

Andersen 2009: 15). 
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Makromajanduslikud teooriad selgitavad sündimuse lühiajaliselt madalat taset 

majanduslanguse perioodide ning töötusmäära kasvuga (Puur, Põldma 2014: 7). 

 

 

1.4. Elukeskkond ja elukvaliteet 

 

Elukeskkond ühendab endas kõike seda, mis inimest ümbritseb nii kvantitatiivses kui 

kvalitatiivses tähenduses ning on kirjeldatav elukvaliteedi ja  heaoluga seotud näitajate 

kaudu. R. Veenhoven (2006 ) on elukvaliteeti selgitanud läbi elu ja kvaliteedi erinevate 

mõõdete, mis moodustavad 4 kombinatsiooni võimalikest ja tegelikest valikutest ning 

elukeskkonnast ja inimese isikuomadustest kui kvaliteedi mõõdetest. Järgnevas tabelis 2 on 

kujutatud 4 elukvaliteedi kombinatsiooni. (Veenhoven 2006: 2-17) 

 

Tabel 2. Elukvaliteedi mõõtmed (Veenhoven 2006: 18-25) 

 Väline kvaliteet Sisemine kvaliteet 

Elu võimalused Elukeskkonnast tulenevad võimalused: 

sissetulek, varad, võrdõiguslikkus, 

poliitiline ja sotsiaalne keskkond, 

sotsiaalne positsioon, elukoht jms 

Isikuomadustest tulenevad 

võimalused: 

tervis, loovus, autonoomsus, 

töövõime, energia jms 

Elu tegelikkus Materiaalne elukeskkond: igasugune 

nähtav ja mõõdetav elukeskkond 

Psühholoogiline elukeskkond: 

valu puudumine, õnnelikkus, 

positiivsed emotsioonid, 

turvalisus, sotsiaalne staatus, 

vabadus, hobid jms 

 

Veenhoveni mudelis on eristatud välisest keskkonnast ning inimese isikuomadustest 

tulenevad võimalused heaks eluks. Olemasolevad võimalused ei pruugi tähendada, et kõik 

inimesed neid ühtemoodi kasutavad ja hindavad ning seetõttu saab ka tegelikus elus eristada 

rahulolu läbi materiaalsete või psühholoogiliste aspektide. (Veenhoven 2006: 18-25) 

Smith ja Clay (2010) toovad välja, et heaolu (well-being) mõiste tähistab nii objektiivselt 

kui ka subjektiivselt mõõdetavat rahulolu elukorraldusega. Objektiivsete indikaatorite järgi 

on heaolu kirjeldatav enamasti läbi sissetuleku, hariduse kättesaadavuse, tervise ja eluaseme 

kvaliteedi. Samas ei pruugi hea elatustasemega inimene tingimata eluga rahul olla ning 

teiselt poolt väga vaene võib olla üsna rahul – seega subjektiivsed indikaatorid on need, 
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mille alusel inimene ise ennast õnnelikkuse skaalal teatud kohale asetab. (Smith, Clay 2010: 

1-2)  

Heaolu mõõtmine on sageli keeruline, sest heaolu näitajad on pidevas muutumises, sageli  

situatsiooni-spetsiifilised, raskesti mõõdetavad ja kättesaadavad uurijatele ning  andmete 

kogumine on  kulukas (Sealsamas: 2). 

Üheks võimaluseks elukvaliteeti hinnata on  Majandusliku Koostöö ja Arengu 

Organisatsiooni (OECD) poolt arvutatud parema elu indeks. Inimese heaolu saab väljendada 

teatud elukvaliteedinäitajate ning majanduslike tingimuste olemasoluga (sissetulek, 

elamumajandus, töökoht), millele omakorda tuleb baas ressurssidega varustatusest 

(loodusvara, majanduslik kapital, inimkapital, sotsiaalne kapital). (OECD 2016).  

Elukvaliteeti iseloomustavad järgmised  valdkonnad:  tervis, töö- ja pereelu ühitamine, 

haridus, kogukond, turvalisus, valitsemine ja kodanikkond, keskkond ning subjektiivne 

heaolu (Kõrreveski, 2015). Järgneval joonisel 5 on näidatud OECD parema elu indeksi 

kujunemine. 

 

 

Joonis 5. Elukvaliteedi ja heaolu tegurid (Kõrreveski, 2015) 
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OECD subjektiivse heaolu näitajaid on kaks: eluga rahulolu ja mõju tasakaal. Eluga rahulolu 

näitab üldist hinnangut heaolule ning mõju tasakaal väljendab inimese enesetunnet 

konkreetsel ajahetkel lähtuvalt positiivsete ja negatiivsete emotsioonide tasakaalust. 

(Kuidas mõõta... 2011: 35) 

Elukeskkonna kvaliteeti saab kirjeldada ka inimarengu indeksist lähtudes. Alates 1990. 

aastast ÜRO Arenguprogrammis kasutusele võetud inimarengu indeks koosneb kolmest 

eluvaldkonna näitajast: eeldatav eluiga, koolis käidud aastate arv ja sissetulek. Kindlasti ei 

ole inimarengu indeks kõiki elukeskkonna mõjutegureid haarav üldistus, kuid on siiski 

usutav, et tervis, teadmised ja majanduslik heaolu on inimese elukvaliteedi hindamisel 

põhilisel kohal. (Inimarengu aruanne 2015: 7) 

Eesti Inimarengu aruandes on tähtsal kohal termin sotsiaalne tõrjutus, mida on defineeritud 

kui erinevate heolupuudujääkide ja nendest tulenevate sotsiaalsete probleemide kuhjumise 

protsessi, mis väljendub ühiskondliku osaluse vähenemises, jõuetus-ja pettumustunde 

süvenemises, puudujääkides hariduses, tööstaatuses, majanduslikes ressurssides või  

elukohas. (Inimarengu aruanne 2015: 27) 
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2. ELUKESKKONNA JA RAHVASTIKUARENGUTE 

SEOSED 

 

2.1. Maaettevõtluse uuringu metoodika 

 

Käesoleva töö empiirilises osas analüüsitakse KOV-de  rahvastikumuutuste seoseid 

ettevõtjate antud hinnangutega elukeskkonnale Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudi korraldatud uuringus „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid 

ning toetusvajadus“ (Uuring... 2012) . Uuringu eesmärkideks oli analüüsida ettevõluse 

arengut ja olukorda aastatel 2001-2012, määratleda võimalikud maapiirkonna arengutrendid 

ning olemasolevad ja vajaminevad ressursid arenguks. Uuringu tulemusi on kasutatud Eesti 

maaelu arengukava koostamisel uueks programmiperioodiks 2014-2020.  (Sealsamas: 6). 

Uringus osalesid Eesti maapiirkondade erinevate tegevusalade ettevõtjad ning kohalikud 

omavalitsused. Maapiirkonnaks loetakse vastavalt Eesti maaelu arengukavale 2007-2013 

valdasid ning vallasiseseid linnu ja väikelinnu elanikearvuga alla 4000.  

Andmete kogumiseks kasutati nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid uurimismeetodeid, et 

vastastikku kompenseerida uuringumetoodikate nõrkusi ning seeläbi suurendada tulemuste 

valiidsust.  Kasutatud uuringumeetodid olid järgnevad: 1) Statistikaameti andmete analüüs 

ettevõtete arvu, asukoha, tegevusalade jms selgitamiseks; 2) fookusgrupi intervjuud  

ettevõtjate küsitlusankeedi väljatöötamiseks ning süvaintervjuude ülesehitamiseks; 3) 

ankeetküsitlus maapiirkonna ettevõtjate hulgas, et selgitada tootmissuundasid, tehtavat 

koostööd,  investeeringu- ja toetusvajadusi, hinnanguid ettevõtlus- ja elukeskkonna 

olukorrale ja olulisusele; 4) süvaintervjuud KOVide esindajatega maaettevõtluse olukorra  

ning arenguvajaduste selgitamiseks (Uuring... 2012).   

Käesoleva uurimistöö empiirilises osas on kasutatud maaettevõtluse uuringu 

ankeetküsitluse andmeid.  Ankeetküsitluse valimi moodustamisel lähtuti ettevõtete 

esinduslikkusest tegevusalade lõikes ning vastavalt loodud gruppidele kujunes üldkogumiks 

26 445 ettevõtet, mille baasil telliti Statistikaametist valim suurusega 5900 ettevõtet. 

Andmete analüüsi aluseks on 1825 täidetult tagasi saadud ankeeti.  
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Küsitlusankeediga koguti infot ettevõtteid ja ettevõtjaid iseloomustavate näitajate kohta 

ning ettevõtjate hinnangute kohta maapiirkonnale nii ettevõtluskeskkonna kui ka 

elukeskkonna seisukohast. Kõigist küsitluses osalenutest vastas elukeskkonnaga seotud 

küsimustele 89% ettevõtjatest.  

Käesoleva töö autor ise ei osalenud uuringu andmete kogumisel. Käesolev töö on 

sekundaarandmete – maaettevõltusuuringu ja Statistikaameti andmete edasitöötlus. Kuigi 

maaettevõtluse uuringust elukeskkonnale antud hinnanguid on ka käsitlenud mõned muud 

uurimistööd, pole käesolevas vaadeldud seoseid varem analüüsitud. Kuigi 

maaettevõtlusuuring viidi läbi aastal 2012, pole sellist uuringut, mis oleks esinduslik  

maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate suhtes, hiljem läbiviidud.  

 

 

2.1.1. Hinnangud elukeskkonnale maapiirkondade uuringus  

 

Elukeskkonda iseloomustavaid tegureid paluti hinnata nii nende olulisuse kui ka nende 

olukorra seisukohast viiepallisel skaalal: väga halb (1); pigem halb (2); nii ja naa (3); pigem 

hea (4); väga hea (5). Ankeedis olnud 24 elukeskkonnategurit olid järgmised: eraldi 

hinnangutena kvaliteet ja kättesaadavus kesk- ja kutsehariduse, põhihariduse, laste 

päevahoiu ning arstiabi ja andmeside kohta, kohalik kultuuri- ja seltsielu,  kaupluste 

olemasolu lähikonnas, kaubavalik lähikonna kauplustes, kaupade hinnatase lähikonna 

kauplustes, ühistranspordi korraldus, töövõimalused pereliikmetele lähikonnas, 

isikuteenuste (juuksur, toitlustusasutus, kino jms) kättesaadavus lähikonnas, avalike 

teenuste (nt post, päästeteenistus, arstiabi) kättesaadavus lähikonnas, teede olukord, piisava 

elektrivõimsuse kättesaadavus ja elektrivarustuse kvaliteet, tarbevee kvaliteet, 

kanalisatsioonisüsteemi olukord ja üldine elukeskkond: puhas õhk, vaba ruum, 

looduslähedus jms.  

Küsitluse tulemustest nähtus, et olulisusele antud hinnangud olid viiepallisüsteemis 

mõnevõrra kõrgemad kui olukorrale antud hinnangud, millest võib järeldada, et 

elukeskkonnaga rahulolu jääb alla soovitud heaolutasemele. Kõige olulisemaks peeti 

elektrivarustuse kvaliteeti ja kättesaadavust ning kõige ebaolulisemaks isikuteenuste 

kättesaadavust. Olemasoleva olukorra keskmiste hinnangute järgi oldi kõige enam rahul 

üldise elukeskkonnaga (puhas õhk, looduslähedus jms) ja põhihariduse kvaliteedi ning 
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kättesaadavusega ning kõige vähem rahul töövõimalustega pereliikmetele ning kaupade 

hinnatasemegea lähikonna kauplustes. Keskmine hinnang elukeskkonategurite olukorrale 

oli 3,6 palli. Ettevõtjate poolt antud keskmised hinnangud elukeskkonategurite olulisusele 

ja olukorrale on esitatud järgneval joonisel 6.  

 

 

Joonis 6. Maaettevõtlusuuringus antud hinnangud elukeskkonnategurite olukorrale 

(esimene väärtus sulgudes) ja olulisusele (teine väärtus). (Uuring…2012: 89-91) 

 

Hinnangute keskmine elukeskkonnategurite olulisusele oli 4,5 palli ning madalaim hinnang 

oli 3,65 palli, mis on siiski pigem oluline kui ebaoluline. Antud joonise järgi võiks punast 

olulisuse ringi pidada elanike jaoks ideaalseks ning sinist ringi olemasolevaks olukorraks.  

Eelpool kirjeldatud maaettevõtluse uuringust võeti elukeskkonnale antud hinnangutena 

käesolevasse uuringusse KOVides oleva olukorra kohta antud 24 hinnangut. Uuritavad 

rahvastikumuutused ning sotsiaalmajanduslikud näitajad on samuti olukorra peegeldus ning 
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seetõttu otsustati analüüsida reaalset situatsiooni mitte ootuseid ja soove. Lähtutakse 

mõttekäigust, et kui inimese jaoks mingi keskkonnategur on tähtis ning hetkeolukorras 

sellega rahulolu puudub, järgneb sellele mingisugune otsus elukoha suhtes, mis peegeldub 

rahvastikumuutuste näiduna. Väga keeruline on selgitada, millisel määral erinevad inimesed 

teevad kompromisse elukeskkonna puudujääkide ning nende jaoks oluliste tegurite vahel. 

Olulisusele antud hinnangud peegeldavad hoiakut elukeskkonnategurite tähtsuse suhtes 

ning analüüsides seoseid rahvastikumuutuste ning antud olukorra hinnangute vahel  tuleb 

silmas pidada, milline on iga karakteristiku kaal olulisuse skaalal.  

 

 

2.2.  Rahvastikunäitajad analüüsis 

 

2.2.1. Sise- ja välisrände näitajad 

 

Käesolevas töös on rahvastikumuutuste indikaatoritena vaadeldud rahvastiku rännet ning 

vanuselist ja soolist struktuuri, ülalpeetavate määra, demograafilist tööturusurveindeksit 

ning palgatöötaja kuukeskmist brutotulu inimese kohta.  

Statsistikaameti poolt registreeritava rahvastikusündmusena tähendab ränne elukoha 

muutust üle asustusüksuse piiri ning asustusüksusena käsitletakse valdasid ja linnasid. 

Eristatakse siserännet, mis tähendab elukohavahetust Eesti ühest asustusüksusest teise ning 

välisrännet, mis tähendab riikide vahelist elukohavahetust. Nii sise- kui välisrändes saab 

omakorda eristada sisse- ja väljarännet. Sisserände käigus asub inimene alaliselt elama uude 

asustusüksusesse ning väljarände käigus lõpetab elamise selles asustusüksuses perioodiks, 

mis on vähemalt 12 kuud. (Mõisted ja metoodika. Rahvastikusündmused 2016) 

Välisrände näitajate ning teiste uuritavate tegurite vaheliste seoste analüüsimisel võeti 

aluseks välisrände saldo. Maaettevõtluse uuring avaldati aastal 2012 ning ettevõtjate antud 

hinnangud elukeskkonna olukorrale peegeldavad sellele ajale eelnevat perioodi. Seetõttu 

valiti võrdlevasse analüüsi välisrände saldo aastatel 2008 – 2012. Eesti välisrände arenguid 

aastatel 2005 – 2014 näitab alljärgnev joonis 7. Välisrände saldo on viimase kümne aasta 

jooksul olnud pidevalt negatiivne, kuid aastate lõikes siiski üsna kõikuv.  
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Joonis 7 . Eesti välisränne aastatel 2005-2014. (Statistikaamet RVR051) 

Käeolevas töös analüüsiti välisrände muutust perioodi jooksul, et ühtlustada aastate vahelisi 

kõikumisi ning tuua välja pikemaajalist trendi.   

Eesti siserände arengutrendi aastatel 2005 – 2014 väljendab järgmine joonis 8. 

 

 

Joonis 8. Eesti siseränne aastatel 2000 – 2014. (Statistikaamet RVR06) 
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Võib täheldada, et siseränne on püsinud teatud tasemel peale 2000nda aasta suurt tõusu. 

Suurimad mõjutajad rännanud inimeste arvule on eeslinnastumise trend, mille käigus 

inimesed vahetavad omavalitsuste vahel elukohta kolides linnast välja tagamaadele ning 

ääremaastumine, mille käigus inimesed lahkuvad keskustest kaugemale jäävatest 

piirkondadest. Sisserännatavates omavalitsustes on märgatavalt tõusnud alla 9-aastaste laste 

osakaal, kuna kõige suurem siserände vanusegrupp on 25-29aastased pereloomise ja 

lastekasvatamise vanuses olevad noored, kusjuures suuri erinevusi soolises struktuuris ei 

ole.  (Rannala, Tammur 2010: 2-3) 

Käesolevas uurimuses analüüsiti KOVide siserände rändesaldot periooditi analoogselt 

välisrände saldoga. Uuriti elukeskkonna hinnangute ning teiste rahvastikumuutuste 

indikaatorite seoseid  maaettevõtlusuuringu avaldamisele eelneva nelja-aastase perioodi 

(2008-2012) siserände saldoga. Soolisi ja vanusegrupilisi erinevusi rändes antud uurimuses 

ei vaadeldud.  

 

 

 

 

 

2.2.2. Rahvaarv ning rahvastiku vanuseline ja sooline struktuur 

 

Rahvastiku arvu ning vanuselise ja soolise struktuuri arvutamise aluseks on viimase 

rahvaloenduse andmed rahvaarvu kohta, mida loenduste vahelistel perioodidel 

korrigeeritakse sünni- ja surmajuhtude ning elukohavahetuste andmetel. (Mõisted ja 

metoodika. Rahvastik 2016) 

Alljärgneval joonisel 9 on näidatud sündide, surmade ning nende vahena kujuneva 

loomuliku iibe arengutrendid Eesti rahvastikus aastatel 1919 kuni 2014.  
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Joonis 9. Sündide ja surmade arengutrendid Eestis aastatel 1919-2014. (Statistikaamet, RV 

032 ) 
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sajandi jooksul kahekordistunud eluiga ning vähenev sündimus. (Selasamas: 22) Järgneval 

joonisel 10 on näidatud rahvastiku vanuselises koosseisus kümneaastaste vahede kaupa 

toimunud muutusi. 
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Joonis 10. Eesti rahvastiku vanuselise struktuuri ning rahvaarvu muutus perioodil 1923-

2013 (Statistikaamet RV 021) 

 

Jooniselt 10 nähtub, et rahvaarvu langustrendi arvestades proportsionaalselt 40 ja 

vanemaealiste põlvkonnad kasvavad ning nooremaealiste põlvkonnad kahanevad.  

Rahvastiku soolises struktuuris pikemaajalist perioodi vaadeldes erinevusi ei ole. Nii  

meeste kui naiste arv on muutunud proportsionaalselt kogurahvastikuga. Järgneval joonisel 

11 näidatud rahvaarvu soolise jagunemise arengud perioodil 1923-2016 on arvutatud 10-11 

aastaste perioodide keskmise naiste ja meeste arvuna. Antud perioodidest on välja jäetud 

aastad, mil poliitilise olukorra tõttu rahvaarvu kohta andmeid ei ole (1940-1949). 

(Statistikaamet RV021) 
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Joonis 11. Rahvastiku soolise struktuuri keskmised näitajad 10-11 aastaste perioodide 

jooksul aastatel 1923-2016. (Statistikaamet RV021) 

Käesolevas töös eeldati, et 0-20 aastased sõltuvad valikutes rohkem kasvuperekondade 

otsustest ning seega seost tüdrukute-poiste osakaalu ja elukeskkonnale antud hinnangutes 

pole analüüsitud. Rahvastiku vanuselise struktuuri grupid moodustati lähtudes võrdse 

jaotuse eesmärgist järgmised: 0-20 aastased, 21-40 aastased, 41-60 aastased ning 61 ja 

vanemad. Eraldi mehed ja naised võeti vaatluse alla alates vanusest 21 sooviga analüüsida 

erinevusi seostes hinnangutega elukeskkonnale ning uuritud sotsiaalmajanduslike 

teguritega. Korrelatsioonanalüüsiga uuriti seoseid iga vanusegrupi osakaalu kogu KOVi 

rahvastikust ning teiste tegurite vahel.  
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Järgneval joonisel 12 on näidatud ülalpeetavate määra regionaalseid erinevusi Eestis, kus 

joonistub välja, et madalaim mittetööealiste ja tööealiste suhe on Põhja-Eestis ning kõrgeim 

Lääne-ja Kesk-Eestis.  

 

 

Joonis 12. Ülalpeetavate määra piirkondlikud erinevused Eestis aastatel 1989-

2015.Statistikaamet RV063 

 

Samas võivad piirkonna siseselt olla omavalitsuste vahel suured erinevused ning kuigi 
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käesolevas töös, milline võib olla seos elukeskkonnale antud hinnangute ning mittetööealise 

elanikkonna proportsioonide vahel erinevates KOVides.  Järgneval joonisel 13 on näidatud 

ülalpeetavate määrade erinevused 2012ndal aastal valdade pingerea (ülalpeetavate määra 

alusel) viies esimeses ning viies viimases vallas.  
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Joonis 13. Ülalpeetavate määra alusel moodustatud valdade pingerea esimesed ja tagumised 

viis valda aastal 2012. (Statistikaamet RV063) 
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indeks näitab, et demograafilistel põhjustel tööturult väljujaid on rohkem kui siseneijaid 

(Mõisted ja metoodika. Rahvastik). Tööturusurveindeksi arvutusvalem on järgnev: 

(Rahvastik vanuses 5-14) / (rahvastik vanuses 55-64) 

Järgneval joonisel 14 on näidatud DTSI piirkondlikud erinevused, kust nähtub, et 

pikaajaline trend on Eestis olnud langev ning selgelt eristub Kirde-Eesti piirkond, kus 

tööturule sisenejate ja sealt väljujate suhe on kõige väiksem. (Statistikaamet RV06) 

 

 

Joonis 14. Demograafilise tööturusurveindeksi piirkondlikud erinevused Eestis aastatel 

1989 -2015. (Statistikaamet RV06) 
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Harku ja Saue vald ) ja Tartu ümbruse vallad (nt Ülenurme, Luunja) ning lisanduvad veel 

mõned suuremate linnade tagamaade KOVid. (Statistikaamet RV06) 

 

 

Joonis 15. DTSIde väärtused valdade pingerea viies esimeses ja tagumises vallas aastal 

2012. (Statistikaamet RV06) 
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analoogiliselt eelpool kirjeldatud ülalpeetavate määra võrdlusele moodustati toimunud 

muutuste pingerida, millest omakorda arvutati detsiilide keskmised näitajad.  
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rahaline tasu. Töötajatele makstavad tasud on lisaks töötasule veel stipendiumid, toetused, 

pensionid ja hüvitised.  (Mõisted ja metoodika. Sotsiaalelu 2016)  

Palgatöötaja kuukeskmise brutotulu saamiseks jagatakse palgatöötaja keskmine brutotulu 

kuus tulu saajate kuukeskmise arvuga ning seda väljendab alljärgnev valem.  

, kus 

 — palgatöötaja k-nda kuu brutotulu kokku 

 — k-nda kuu brutotulu  saajate arv 

Järgneval joonisel 16 on näidatud Eesti valdade pingereas inimese kohta brutotulu alusel 

esimese ja tagumise viie valla näitajad aastal 2012.  

 

 

Joonis 16. Brutotulu inimese kohta valdade pingerea viies esimeses ja tagumises vallas 

aastal 2012. (Statistikaamet, ST005) 
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muutuse põhjal arvutati pingerida, millest moodustatud detsiilide keskmise põhjal analüüsiti 

toimunud muutust. 

Sissetulekute piirkondlike erinevuste põhjustena tuuakse välja tootlikkust piirkonnas, 

tööpuuduse määra, tööjõus osalemist ning rahvastiku vanusstruktuuri, kusjuures viimane ei 

ole peamine erinevuste põhjustaja, sest vaid suuremates maakonnakeskustes on nooremate 

inimeste osakaalud suuremad. (Eesti regionaalarengustrateegia 2005: 12)   Kõige enam 

mõjutab omavalitsuste keskmist sissetulekutaset aktiivse tööjõulise rahvastiku osatähtsus 

ning tootlikkus. Eristuvad Ida-Virumaa, kus on suurem tööpuudus ning saared, kus 

keskmisest madalamad sissetulekud tulenevad konkurentsivõimeliste majandussektorite 

vähesusest ning teenistusvõimaluste hooajalisusest.  (Sealsamas: 11) 

 

 

2.3. Korrelatsioonanalüüs 

 

Käesolevas töös uuritakse seoseid ettevõtjate antud hinnangute ning rahvastikumuutuste ja 

sotsiaalmajanduslike näitajate vahel. Seoste analüüsimiseks kasutatakse 

korrelatsioonanalüüsi, mis on defineeritud kui statistiline tõenäosuslik seos kahe tunnuse 

vahel. (Tamm 1996: 9). Ühe teguri muutuva suuruse väärtusele vastavad teise teguri 

muutuvate suuruste väärtused, mis moodustavad variatsioonirea (Sealsamas: 9). Kahe 

tunnuse vahelist mõlemapoolset ja lineaarset sõltuvust nimetatakse 

korrelatsioonsõltuvuseks (Tooding 2007: 230). Korrelatsioonimaatriks väljendab seoseid 

rohkem kui kahe erineva muutuva suuruse vahel. Korrelatsioonanalüüsi kasutamise eeliseks 

teiste meetodite ees on tunnustevahelise seose kirjeldamisvõime nii seose tugevuse kui ka 

suuna kaudu. (Sauga 2005: 46) 

Kõige sagedamini kasutatakse Pearsoni ning Spearmani korrelatsioonikordajat. (Sauga 

2005: 45) Tuntakse veel Fechneri ja Kendalli korrelatsioonikordajaid, kus esimese puhul 

leitakse aritmeetilisest keskmisest hälbivate juhtude arvud keskmisest ühes ning keskmisest 

erinevas suunas (Tamm 1996: 77)  ning Kendalli astakkkorrelatsioonikordaja sisuks on 

eelistustel põhineva seosekordaja arvutamine (Tooding 2007: 225).  

Pearsoni lineaarne korrelatsioonikordaja mõõdab seose lähedusastet täielikule lineaarsele 

sõltuvusele. Seose tugevust näitab korrelatsioonikordaja r, mille väärtus võib varieeruda 



 

    
40 

 

vahemikus  -1 kuni 1 olles tugevaim võrdudes absoluutväärtuses ühega ning olematu 

võrdudes nulliga. (Tamm 1996: 10)  

Lineaarne korrelatsioonikordaja arvutatakse kõigi väärtuste hälvete põhjal standardiseeritud 

hälvete korrutiste keskmisena (Tooding 2007: 234). Korrelatsioonikordaja suuruse järgi 

saab eristada järgnevaid seose tugevuse tasemeid: 1) väiksem kui 0,3 on nõrk seos, 2) 0,3 – 

0,7 on keskmine e. mõõdukas seos ning 3) suurem kui 0,7 on  tugev seos (Parring jt 1997: 

190).  

Spearmani korrelatsioonikordaja väärtus sõltub uuritavate tegurite väärtuste vastastikusest 

järjekorrast, kus uuritavate tegurite vaheliste andmepaaride arvu ning antud järjekorranumbrite 

alusel leitakse korrelatsioonikordaja väärtusega -1 kuni 1 (Tamm 1996: 76). Spearmani 

korrelatsioonikordaja mõõdab monotoonse seose tugevust, mille puhul ühe tunnuse kasvamine 

tähendab ka teise kasvamist ning ühe vähenemine ka teise vähenemist (Sauga, 2005: 49). 

Käesolevas töös uuritakse tunnustevahelisi seoseid Pearsoni lineaarsete 

korrelatsioonikordajatega ning kontrollitakse korrelatsioonikordajate usaldusväärsust SPSS 

statistilise andmetöötlusprogrammiga. 

Korrelatiivse seose uurimisel on oluline vaadelda seose tugevust, suunda, kuju ja olulisust. 

Kuju poolest jagunevad korrelatiivsed seosed sirgjooneliseks ja kõverjooneliseks, millele 

vastab teatud matemaatilise joone võrrand (Tamm 1996: 75). Suuna järgi saab eristada 

positiivset ja negatiivset seost, kus esimesel juhul ühe tunnuse kasvades kasvab ka teine 

ning teisel juhul ühe tunnuse kasvades teine väheneb (Yount 2006: 2). 

Järgneval joonisel 17 on erinevate võimalike seoste illustreerimiseks visandatud 

hajuvusdiagrammid lähtudes R. Younti (2006: 2) tööst.  
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Joonis 17  Erinevat tüüpi  hajuvusdiagrammid (Yount 2006:2) 

 

Joonisel 17 näidatud positiivse korrelatsiooniseose puhul ühe teguri väärtuse kasvades 

kasvab ka teise teguri väärtus ning negatiivse seose puhul ühe teguri väärtuse vähenedes 

teise teguri väärtus kasvab. Kui hajuvusdiagrammis ei ole näha tunnuste vahelist 

sümmeetrilist käitumist, siis korrelatiivset seost ei esine. (Yount 2006: 2) 

Korrelatsioonikordaja olulisus näitab, kas vastav korrelatsioonikordaja väärtus kehtib ka 

üldkogumi puhul. Seega on tähtis kontrollida, kas saadud korrelatsioonikordaja on antud 

olulisuse nivool ja antud valimimahu korral oluline. Kuna korrelatsiooni olulisuse tingimus 

on erinevus 0-st annab suurem valimimaht suurema tõenäosuse, et korrelatiivne seos on 

statistiliselt oluline, kuigi tegelikult korrelatsioonikordaja võib olla väga väike ja tunduda 

tähtsusetu.  (Sealsamas: 7) 

Korrelatsioonanalüüsi üheks sagedamini nimetatavaks puuduseks on selle suutmatus 

selgitada põhjuslikku seost, mille järgi üks tegur põhjustab teisele tegurile mingid 

tagajärjed. Tugev korrelatiivne seos võib põhjuslikule seosele küll viidata, kuid ei tõesta 

selle olemasolu. Teise puudusena võib nimetada suurt mõjutatavust erindite poolt, mis 

tähendab, et üksik teistest erinev tunnus mõjutab oluliselt seose tugevust (Sauga 2005: 44-

47). 
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2.3.1. Korrelatsioonanalüüsi tegurid uurimuses 

 

Käesolevas uuringus oli korrelatsioonanalüüsiga uuritavaid tegureid kokku 36 

(elukeskkonna olukorrale antud 24 hinnangutegurit,  rahvastikunäitajate 7 tegurit ning 

sotsiaalmajanduslikke rahvastikumuutuste indikaatoreid 5) ning erinevaid kohalikke 

omavalitsusi 200.  Uuritavad tegurid on esitatud järgnevas tabelis 3. 

 

Tabel 3. Korrelatsioonanalüüsi tegurid käesolevas uurimustöös  

 

Elukeskkonna olukorra hinnangud 

(5-pallisüsteemis) 

Rahvastikumuutuste indikaatorid 

Rahvastiku 

vanuselised ja 

soolised näitajad 

(osakaal kogu KOVi 

rahvastikust) 

Rahvastikumuutuste 

sotsiaal-

majanduslikud 

näitajad KOVides 

2
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st
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t)
 

1. Kohalik kultuuri ja seltsielu 

2. Kesk- ja kutsehariduse kättesaadavus 

3. Kesk- ja kutsehariduse kvaliteet 

4. Põhihariduse kättesaadavus 

5. Põhihariduse kvaliteet 

6. Laste päevahoiu kättesaadavus 

7. Laste päevahoiu kvaliteet 

8. Arstiabi kättesaadavus 

9. Arstiabi kvaliteet 

10. Kaupluste olemasolu lähikonnas 

11. Kaubavalik lähikonna kauplustes 

12. Kaupade hinnatase lähikonna  

kauplustes 

13. Ühistranspordi korraldus 

14. Töövõimalused pereliikmetele 

lähikonnas 

15. Isikuteenuste  kättesaadavus (nt 

juuksur, toitlustus- asutused, kino) 

16. Avalike teenuste kättesaadavus 

(nt.pos t ja päästeteenistus) 

17. Teede olukord 

18. Andmeside kättesaadavus 

19. Andmeside kvaliteet (ka kiirus) 

20.Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus 

21. Elektrivarustuse kvaliteet,  

rikkekindlus 

22. Tarbevee kvaliteet 

23. Kanalisatsioonisüsteemi olukord 

24. Üldine elukeskkond: puhas õhk, 

vaba ruum, looduslähedus 

 

1. 0-20 aastased 

elanikud 

 

2. 21-41 aastased 

mehed 

 

3. 21-41 aastased 

naised 

 

4. 41-60 aastased 

mehed 

5. 41-60 aastased 

naised 

 

6. 61aastased ja 

vanemad mehed 

 

7. 61aastased ja 

vanemad naised 

 

1. Palgatöötaja 

kuukeskmine 

brutotulu 

 

2. Demograafiline 

tööturusurveindeks 

 

3. Ülalpeetavate määr 

 

4. Siserände saldo 

perioodil 2008-2012 

 

5. Välisrände saldo 

perioodil 2008-2012 
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Korrelatsioonanalüüsi tulemusena kujunes 323 omavahelist seost: 1) 24 hinnangu ja 12  

rahvastikumuutuste indikaatori vahel 288 seost ning 2) rahvastiku struktuuri näitajate (7) 

ning sotsiaalmajanduslike näitajate (6) vahel 35 seost . Hinnangute andjaid ettevõtjaid oli 

kokku 1825 ning need jagunesid 200 omavalitsuse vahel. Vastajate arv erinevate hinnangute 

puhul varieerus 1586st kuni 1825ni. 

 

 

2.4. Tulemused 

 

2.4.1. Rahvastiku soolise ja vanuselise jaotuse seosed hinnangutega elukeskkonna 

olukorrale 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemusena saadud 323st seosest olid 177 statistiliselt olulised.  

Uuritavateks rahvastikunäitajateks oli KOVide rahvastiku sooline ja vanuseline struktuur – 

meeste ja naiste ning erinevas vanuses inimeste osakaalud kogu rahvastikust. 0-20 aastaste 

puhul soolist eristamist ei tehtud. Alates vanusest 21 eristati 3 vanusegruppi mehi ja naisi: 

21-40 aastased, 41-60 aastased ning 61 ja vanemad. Ilmnes 92 statistiliselt olulist seost. 

Ühtegi olulist seost ei esinenud järgmiste elukeskkonna olukorrale antud hinnangutega: 

põhihariduse kvaliteet, kaupluste olemasolu lähikonnas, teede olukord, tarbevee kvaliteet ja 

kanalisatsioonisüsteemi olukord. Nii kaupluste olemasolu lähikonnas kui ka põhihariduse, 

tarbevee ning kanalisatsioonisüsteemi kvaliteedi olukorda hinnati maaettevõtluse uuringus 

keskmisest paremaks – võimalik, et seose puudumine rahvastikuprotsessidega tuleneb 

sellest. Teede olukorda hinnati pigem halvaks. (Maaettevõtluse uuring, 2012: 91-92). 

Võimalik, et selle puudujäägiga inimesed oma elukorralduses lihtsalt lepivad.  

Lisas 1 on esitatud saadud korrelatsioonikordajad, kusjuures statistiliselt olulised näitajad 

on eristatud värviliselt.  Alljärgnevatel joonistel on toodud välja ainult seosed, mis olid 

statistiliselt olulised.  

Alla 20-aastaste osakaal KOVs oli statistliliselt oluliselt seotud 7 hinnanguga 

elukeskkonnale (esitatud järgneval joonisel 18). Ainus positiivne seos ilmnes töövõimaluste 

puhul – mida paremaks hinnati olukorda pereliikmete töövõimaluste osas, seda suurem oli 

KOVis all 20-aastaste osakaal. Seega võib järeldada, et lastega perede osakaal on suurem 
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maapiirkonna KOVdes, kus lähikonna töövõimalused on paremad (näiteks suurlinnade 

lähivallad). Kõik teised korrelatsioonid olid negatiivsed ning neist tugevaim seos ilmnes 

laste päevahoiuteenuse kättesaadavusega, järgnesid laste päevahoiu kvaliteet, avalike ja 

isikuteenuste,  kesk-ja kutsehariduse ning arstiabi kättesaadavus. Ilmnenud seosed toovad 

välja tõmbekeskuste tagamaadele tekkinud elurajoonide kitsaskohad, kus noorte perede 

suurem osakaal rahvastikus asetab suurema koormuse tähtsate elukeskkonna teenuste 

olukorrale.  

 

 

Joonis 18. Alla 20-aastaste osakaal KOVs ja elukeskkonna olukorrale KOVides antud 

hinnangute korrelatsioonikordajate väärtused  

 

Vanusegrupis 21-40 olid meeste ja naiste puhul seosed erinevate hinnangute lõikes üsna 

sarnase dünaamikaga, kuid naiste grupi korrelatsioonikordajad näitasid veidi tugevamaid 

seoseid võrreldes meeste omadega. Ilmnenud statistiliselt olulised korrelatsioonid on 

esitatud järgneval joonisel 19.  

Kõige enam on 21-40 aastaste meeste ja naiste suurem osakaal  KOVides seotud kaupade 

hinnataseme, lähikonna töövõimaluste ja avalike teenuste kättesaadavusega. 11-l keskkonna 

olukorrale antud hinnangul esines statistiliselt oluline positiivne seos vanuses 21-40 meeste 
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ja naiste arvuga KOVis. Seega üsna ootuspäraselt on inimeste arvukus piirkonnas seotud 

elukeskkonna paremate võimalustega. 

 

 

Joonis 19. Positiivsed korrelatsioonikordajad elukeskkonna olukorra hinnangute ning 21-

40 aastaste meeste ja naiate osakaalude vahel  

 

Negatiivsed korrelatsioonid esinesid 4 teguri puhul, millest tugevaim seos oli laste 

päevahoiu kättesaadavusega. Järgnevalt jooniselt 20 nähtub, et mida suurem on KOVis 21-

40 aastaste inimeste osakaal, seda halvemaks kohalikud elanikud hindasid lastehoiu  

kättesaadavust, seda kehvema kvaliteediga on laste päevahoiu teenus; samuti halveneb 

hinnang üldisele elukeskkonna olukorrale ning põhihariduse kättesaadavusele. Suure 

tõenäosusega on selle tendentsi tagamaaks veel väljakujunemata infrastruktuuriga suurte 

linnade ümbruses asuvad elurajoonid. 

 

 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

K
o

rr
el

a
ts

io
o

n
ik

o
rd

a
ja

d

Positiivsed seosed elukeskkonna hinnangutega

vanuses 21-40 aastat

21-40 aastased mehed 21-40 aastased naised



 

    
46 

 

 

Joonis 20. Negatiivsed korrelatsioonikordajad elukeskkonna olukorra hinnangute ja  

vanusegrupis 21-40 osakaalu vahel 

 

Eelpool kirjeldatud vanusegrupi tugevaim korrelatsioon oligi hinnanguga laste päevahoiu 

kättesaadavusele ning kõige nõrgem seos põhihariduse kättesaadavusega. 

Vanusegrupis 41-60 ilmnesid meeste ja naiste puhul mitmed erinevused. Naistel oli 

märkimisväärselt vähem statistiliselt olulisi seoseid (meestel lisaks algselt väljalangenud 

viiele hinnangule vaid üks mitteoluline seos, kuid naistel 12). Ilmselt on naiste hinnangud 

elukeskkonnateguritele suurema individuaalse variatiivsusega ning olulisi seoseid on 

seetõttu vähem.  

Ilmnenud korrelatsioonid on näidatud järgneval joonisel 21, kusjuures statistiliselt 

mitteolulised seosed on märgitud 0-ga.  
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Joonis 21. Korrelatsioonikordajad elukeskkonna olukorra hinnangute ning 41-60 aastaste 

osakaalu vahel.  

 

Sarnaselt nooremale vanusegrupile on ka 41-60 aastaste puhul oluline elukeskkonna tegur 

laste päevahoiu kättesaadavus (tugevaim seos) ja kvaliteet ning seda nii meeste kui naiste 

puhul, kuid see on positiivne seos, mitte negatiivne nagu nooremas vanusegrupis. Seega 

paremad lastehoiu võimalused ning naiste puhul ka põhihariduse kättesaadavus on seotud 

suurema rahvaarvuga vanusegrupis 41-60. Meeste puhul ilmnes positiivne korrelatsioon ka 

üldise elukeskkonnaga – kui see on hinnatud paremaks, on selles vanusegrupis meeste 

osakaal suurem.  

Kõik ülejäänud hinnangud olid antud vanusegrupis negatiivse korrelatsiooniga. Naiste 

puhul ilmnes negatiivne korrelatsioon olukorra hinnangutega töövõimaluste, ühistranspordi, 

kaupade hinnataseme ja arstiabi kvaliteedi kohta ning meeste puhul lisaks neile veel kõigi 

teiste elukeskkonna teguritega, millega olid statistiliselt olulised seosed. Tugevaimad 

negatiivsed seosed selles vanusegrupis esinesid isikuteenuste kättesaadavuse ning lähikonna 

töövõimalustega. Võib täheldada, et ilmnenud negatiivsed korrelatsioonid hinnangutega 

olid naistel nõrgemad kui meestel.  
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Viimases vanusegrupis 61 ja vanemad ei ilmnenud statistiliselt olulisi seoseid üsnagi 

ootuspäraselt kesk-ja kutsehariduse olukorra hinnangutega, mis selles vanusegrupis ei olegi 

väga päevakorralised ning üllatavalt ka kohaliku kultuuri-ja seltsielu ning arstiabi 

kättesaadavusega. Viimatinimetatud tegurit hinnati maaettevõtluse uuringus keskmisest 

paremas olukorras ja ka keskmiselt olulisemaks elukeskkonna teguriks, samas seltsielu 

hinnati keksmisest halvemas olukorras olevaks, kuid ka keskmisest vähem oluliseks. 

(Maaettevõtluse uuring 2012: 92). Ilmnenud korrelatsioonid on esitatud järgneval joonisel 

22. 

 

 

Joonis 22. Korrelatsioonikordajad elukeskkonna hinnangute ning vanusegrupi 61 ja 

vanemate osakaalu vahel.  

 

61 ja vanemate grupis ilmnes suur sarnasus meeste ja naiste arvu ning elukeskkonna 

hinnangute vahel. Positiivsed seosed ilmnesid laste päevahoiu, põhihariduse kättesaadavuse 

ning üldise elukeskkonna olukorra hinnangutega. Kõik ülejäänud korrelatsioonid olid 

negatiivsed. Põhjendus sellele võib seisneda kõrgemast vanusest tulenevates muutustes, kus 
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inimesed ei ole enam elukeskkonna erinevatest võimalustest nii sõltuvad ning teisalt pigem 

jäädakse harjumuspärasesse keskkonda kui hakatakse uut otsima.  

Saadud tulemused kinnitavad, et rahvastiku paiknemine on otseselt seotud majanduse ning 

üldise elukeskkonnaga. Teoreetilises osas kirjeldatud Veenhoveni elukvaliteedi mudeli järgi 

mõjutavad elukeskkonnaga rahulolu nii materiaalsed kui ka psühholoogilised tegurid. 

Teatud vanuseks on inimesel enamasti mingisugune materiaalne baas saavutatud ning see 

võib olla põhjuseks, miks nooremad inimesed pigem kaalutlevad elukoha materiaalseid 

võimalusi (Veenhoveni mudeli järgi välist elukvaliteeti) ning vanemad väärtustavad enam 

isikuomadustest ning psühholoogilistest teguritest ajendatud sisemist kvaliteeti. Teisest 

küljest viitavad tulemused ka sellele, et KOVdes, kus vanemate inimeste osakaal on suurem, 

on surve teatud infrastruktuurile – lastehoid, põhikool, oluliselt väiksem.  

 

 

2.4.2. Rahvastikunäitajate seosed sotsiaalmajanduslike teguritega 

 

Rahvastiku soolise ja vanuselise koostise näitajate ning palgatöötaja brutopalga, 

demograafilise tööturusurveindeksi, ülalpeetavate määra, siserände ja välisrände perioodi 

2008 -2012 rändesaldode vahel ilmnenud seosed olid kõik statistiliselt olulised. Kokku oli 

korrelatsioonanalüüsis 35 seost, mis on esitatud lisas 2.  

Ilmnenud seosed rahvastiku vanusegruppide ja uuritud sotsiaalmajanduslike näitajate vahel 

olid erineva suuna ja tugevusega. Brutotulu ning demograafilise tööjõusurveindeksi  

korrelatsioonikordajad muutuvad vanusegrupiti sarnaselt. Vanusest 41 ja enam esineb 

mõlemal näitajal vanusegruppidega negatiivne korrelatsioon. Mida suurem on 41 ja enam 

vanuses rahvastiku osakaal, seda väiksem on sissetulek inimese kohta ning mida suurem on 

demograafilise tööturusurveindeksi väärtus, seda väiksem on vanuses 41 ja enam rahvastiku 

osakaal.  

Alla 41-aastaste vanusegrupis esineb positiivne korrelatsioon brutotuluga – mida kõrgem 

keskmine sissetulek, seda rohkem on alla 41-aastaseid inimesi vastavas omavalitsuses. 

DTSI arvutamise aluseks on tööturule sisenejate ning tööturult lahkujate suhe, seega on igati 

ootuspärane, et  selle indeksi väärtuse seos vanusegruppidega muutub vanuse suurenedes 

positiivsest seosest  negatiivseks. Saadud korrelatsioonid on vastavuses rahvastiku 
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eeslinnastumise ning tõmbekeskustesse kontsentreerumise arengutrendidega ning 

peegeldavad kohalike omavalitsuste aktiivse tõõjõulise elanikkonna osakaalust tulenevaid 

erinevusi keskmises sissetulekus inimese kohta.  

Sarnaselt DTSI-le on ka ülalpeetavate määr otseselt rahvastiku vanuselisel koosseisul 

põhinev, kuid erinevalt DTSIst ei selgita ülalpeetavate määr, mis tüüpi ülalpeetavatega on 

tegu, vaid näitab palju neid 100 töötava inimese kohta antud KOVis on. Küsimusi tekitav 

on 41-60-aastaste meeste osakaalu positiivne korrelatsioon ülalpeetavate määraga – mida 

rohkem on selles vanusegrupis olevaid mehi, seda kõrgem on KOVis ülalpeetavate määr. 

Üldiselt saadud korrelatsioonikordajad kinnitavad rahvastiku vananemise tendentsi. 

Siserände positiivne rändesaldo näitab, et antud KOVi on rohkem sisserännatud kui välja. 

Ilmnes, et KOVides, kus on arvukamalt 0-40 aastaseid inimesi, on siserände saldo suurem. 

Alates vanusest 41 on korrelatsioon pigem negatiivne – mida enam sellest vanusegrupist 

inimesi, seda rohkem rännatakse sellest KOVst välja. Mõeldes iseseisva elu alustamise ja 

pereloomise vanusele on sellised tendentsid täiesti loomulikud ning vastavalt vanuse 

kasvades jäävad inimesed paiksemaks ning ei ole enam nii kergesti avatud elukohavahetuse 

mõttele.  

Järgneval joonisel 23 on esitatud nii  sise- kui ka välisrände  rändesaldode korrelatsioonid 

vanusegruppidega. Välisränne tähistab riikidevahelist elukohavahetust ning kui selle saldo 

on positiivne tullakse rohkem Eestisse elama kui minnakse välismaale. Ilmnes, et mida 

rohkem piirkonnast välja rännatakse, seda vähem on KOVis inimesi vanuses alla 40.  
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Joonis 23. Sise- ja välisrände 2008-2011 aasta rändesaldode ning rahvastiku 

vanusegruppide osakaalude vahelised korrelatsioonikordajad 

 

Välisrände dünaamika on meeste ja naiste puhul kõigis uuritud vanusegruppides sarnane. 

Korrelatsioonid vanusegruppidega muutuvad positiivseks alates vanusest 41. Mida suurem 

on välisrände saldo, seda rohkem on ka 41 ja vanemaid inimesi, seega regioonides, kust 

rohkem ära minnakse on suurema osakaaluga üle 41 aastaseid inimesi rahvastikus. 

Nii sotsiaalmajanduslike tegurite kui ka sise-ja välisrände seosed rahvastiku struktuuriga on 

kooskõlas rände ja regionaalarengu teoreetiliste lähenemistega. Nii tööjõu, kapitali kui ka  

tehnoloogia kontsentreerumise tulemusena tekkinud tõmbekeskused meelitavad oma 

kõrgema palgatasemega ning paremate tööleidmisvõimalustega mahajäänud ääremaade 

inimesi ära kolima. Välisrände näitajad tulenevad paremate elutingimuste otsimisest ning 

nagu näitavad seosed, siis all 40-aastased pigem lepitavad infrastruktuuri puudujääkidega 

kui jäävad mahajäänud regioonidesse. 

 

 

2.4.3. Sotsiaalmajanduslike näitajate seosed hinnangutega elukeskkonna olukorrale 

 

Statistiliselt olulised seosed ilmnesid 19 elukeskkonna hinnangu ning sotsiaalmajanduslike 
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kättesaadavuse, arstiabi kättesaadavuse, teede ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra vahel. 

Ilmnenud statistiliselt olulised seosed on esitatud lisas 3.   

Brutotulu kõige tugevam korrelatsioon esines laste päevahoiu kättesaadavusega – mida 

kõrgem on sissetulek KOVis seda vähem ollakse rahul laste päevahoiuteenuse 

kättesaadavusega. Siin on seos veel välja arendamata infrastruktuuriga tõmbekeskuste 

tagamaadele kerkinud eeslinnadega, kus on suurem noorte perede kontsentratsioon kui 

mujal ning seetõttu ka suuremad vajadused laste päevahoiu teenuse järele. Puudujääke 

niisuguste uute elurajoonide infrastruktuuris kajastavad ka ülejäänud ilmnenud negatiivsed 

korrelatsioonid brutotulu ja elukeskkonna hinnangute vahel nagu arstiabi kättesaadavuse, 

laste päevahoiu kvaliteedi ning üldise elukeskkonnaga rahulolu vähenemine brutotulu 

suurenedes. Järgneval joonisel 24 on esitatud ilmnenud statistiliselt olulised seosed 

brutotulu ja elukeskkonnale antud hinnangute vahel. 

 

  

Joonis 24. Korrelatsioonikordajad brutotulu ja elukeskkonna olukorrale antud hinnangute 

vahel. 
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Ülejäänud statistiliselt olulised korrelatsioonid brutotulu ja hinnangute vahel olid 

positiivsed (joonis 22) ning kõige tugevamini on brutotuluga seotud hinnangud 

elektrivarustuse kvaliteedi, andmeside ja avalike teenuste kättesaadavuse ning kaupade 

hinnatasemele lähikonna kauplustes. Veidi nõrgemad positiivsed seosed brutotuluga 

esinesid järgmiste hinnangute osas: arstiabi ja andmeside kvaliteet, isikuteenuste 

kättesaadavus, töövõimalused pereliikmetele ning kaubavalik lähikonna kauplustes. Võib 

järeldada, et brutotulu suurenedes hinnangud elukeskkonnale pigem paranevad sest 

positiivseid korrelatsioone esineb rohkem kui negatiivseid. 

Ülalpeetavate määra puhul ilmnes rohkem negatiivseid seoseid elukeskkonna 

hinnangutega. Statistiliselt olulised olid seosed 13 hinnanguga (esitatud alljärgneval 

joonisel 25) ning kõige tugevam korrelatsioon esines taas kord laste päevahoiuteenuste 

kättesaadavusega. Mida enam on ülalpeetavaid, seda olulisem on päevahoiuteenuse 

kättesaadavuse olukord KOVis. Sama puudutab ka seost üldise elukorralduse ning lastehoiu 

kvaliteediga rahulolu positiivset korrelatsiooni ülalpeetavate määraga. 

 

 

Joonis 25. Ülalpeetavate määra ning elukeskkonna olukorra hinnangute vahelised 

korrelatsioonikordajad.  
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Ülejäänud korrelatsioonid, nagu on näha ka jooniselt 25, olid negatiivsed – mida parem 

hinnang elukeskkonna vastavale tegurile, seda väiksem on ülalpeetavate määr KOVis. 

Demograafilise tööturusurveindeksi ja elukeskkonna hinnangute vahel esines 15 

statistiliselt olulist korrelatsiooni. Sarnaselt sissetulekutele ja ülalpeetajate määrale ilmnes 

kõige tugevam korrelatsioon laste päevahoiuteenuse kättesaadavusega ning teised 

negatiivsed korrelatsioonid üldise rahulolu puhul elukeskkonnaga, laste päevahoiuteenuse 

ning põhihariduse kvaliteediga.  

Demograafiline tööturusurveindeks arvutatakse rahvastiku vanusegruppide baasil ning 

peegeldab ülalpeetavate koosseisu – palju on neid, kes vanuse tõttu veel ei suuda ise tööd 

teha ning palju neid, kes enam ei suuda. Seega erinevalt ülalpeetavate määrast, peaks DMSI 

suurem väärtus olema pigem positiivne – tööturule peatselt tulijaid on rohkem kui sealt 

lahkujaid.  

Ilmnes, et mida kõrgem on KOVis DTSI, seda vähem ollakse rahul eelpoolnimetatud 

elukeskkonnanäitajatega, mis on ka täiesti loogiline, et kui lapsi on rohkem, siis tulenevad 

sellest kõrgendatud ootused just lastehoiu ning hariduse valdkonnale ja ka üldisele 

elukeskkonnale. Ülejäänud 11 seost DTSIga olid positiivsed (esitatud lisas 3) ning ilmnes, 

et tugevaimad korrelatsioonid DTSIl olid ühistranspordi korraldusele, lähikonna kaupluste 

kaubavalikule ning hinnatasemele antud hinnangutega. Veidi väiksem, kuid siiski 

statistiliselt oluline positiivne seos ilmnes järgmiste hinnangute ja DTSI vahel: 

elektrivarustuse, andmeside ja arstiabi kvaliteet, töövõimaluste, piisava elektrivõimsuse, 

avalike ja isikuteenuste ning kaupluste olemasolu lähikonnas. Ilmnenud seosed on näidatud 

järgneval joonisel 26. 
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Joonis 26. Demograafilise tööturusurveindeksi ja elukeskkonna hinnangute vahelised 

korrelatsioonikordajad 

KOVides, kus on rohkem peatselt tööturule sisenejaid ollakse üldjoontes rohkem rahul 

erinevate elukeskkonna näitajatega, kuid eristuvad kõrge DTSIga vallad, kus muutused 

rahvastiku paiknemises esitavad KOVidele suurema väljakutse laste päevahoiuteenuse ning 

põhihariduse korraldamises.  

Siserände puhul esines elukeskkonnale antud hinnangutega 15 statistiliselt olulist 

korrelatsiooni. Sarnaselt teiste sotsiaalmajanduslike teguritega oli negatiivne seos üldise 

elukeskkonna, laste päevahoiu ja põhihariduse kättesaadavuse ning päevahoiu kvaliteediga. 

Piirkondades, kus siserände saldo on suurem, ollakse nende teguritega vähem rahul. 

Ülejäänud elukeskkonna teguritega esines positiivne korrelatsioon – mida suurem on 

siseränne ehk mida rohkem nendesse KOVidesse sisse rännatakse, seda enam ollakse rahul 

nende elukeskkonnateguritega. Sise-ja välisrände korrelatsioonidest annab ülevaate järgnev 

joonis 27. Välisrände puhul ilmnes, et mida vähem sellest KOVist välismaale lahkutakse, 

seda vähem ollakse ka rahul üldise elukeskkonna, laste päevahoiu kvaliteedi ning 

põhihariduse ja  päevahoiu kättesaadavusega. Välisrände saldo on enamikes KOVides 

negatiivne – välismaale minnakse rohkem kui tullakse Eestisse. Kokku esines 15 

statistiliselt olulist seost välisrände saldo ja elukeskkonna hinnangute vahel. Kõigi teiste 
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hinnangute puhul peale eelpool nimetatud 4 hinnangu ilmnes negatiivne korrelatsioon – 

mida rohkem välismaale lahkutakse, seda vähem ollakse kohalike elutingimustega rahul.   

 

 

Joonis 27. Korrelatsioonikordajad sise- ja välisrände perioodi (2008-2012) saldode ning 

elukeskkonna olukorra hinnangute vahel  
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Ilmnenud seosed näitavad, et inimesed kaaluvad elukeskkonna puhul nii olemasolevaid 

ressursse ja tingimusi (elektrivarustus, andmeside, ühistransport, erinevad teenused jms) kui 

ka isiklikku rahulolu, mida antud hinnanguskaala tegelikult mõõta ei võimaldanud. 

Tõenäoline, et tekkinud seosed, millele ei oska tõlgendust anda (nagu nt 41-60aastaste naiste 

grupis vähesed statistiliselt olulised korrelatsioonid elukeskkonna hinnangutega)  ongi just 

rahulolu ja õnnelikkuse võtmes selgitatavad. Väga huvitav edasine uurimismaterjal oleks 

analüüsida, millises ulatuses erinevad tegurid erinevate vanusegruppide ning ka erinevast 

soost inimeste otsuseid mõjutavad. See eeldaks subjektiivsemate mõjutegurite sissetoomist 

hinnanguskaalasse 

 

 

2.4.4. Rahvastikumuutuste näitajate arengud aastani 2015 

 

Käesolevas töös vaadeldud rahvastikumuutuste indikaatorid KOVides olid demograafiline 

tööturusurveindeks, ülalpeetavate määr, palgatöötaja brutotulu, rahvastiku vanuseline 

koostis ning sise-ja välisrände näitajad. Ilmnesid mitmed seosed elukeskkonna hinnangute 

ning nimetatud tegurite vahel. Seetõttu on huvipakkuv selgitada, millised arengutrendid 

valitud teguritel peale 2012ndat aastat on olnud. Rahvaarvu, vanuselise struktuuri ning 

rändega  seotud arengutest on kirjutatud eelpool alapeatükkides 2.2.1. ja 2.2.2. Nagu nähtub 

ka jooniselt 7 (lk. 29) oli välisränne 2013ndal aastal veelgi suurem kui 2012ndal, kuid 

edasine areng on olnud vähenemine. Siserändes olid täpselt vastupidised arengud.  Jooniselt 

9 (lk. 32) on näha rahvaarvu  jätkuv vähenemise trend ning jooniselt 10 (lk. 33)  vananemise 

trend. Järgnevalt analüüsitakse ülejäänud tegurite arengut aastani 2015.  

Võrreldes 2012nda ja 2015nda aasta ülalpeetavate määrasid, ilmneb, et 223st 

omavalitsusest 68s on ülalpeetavate määr langenud, kõigil ülejäänutel aga tõusnud. Seega 

on iga 100 tööl käiva inimese kohta ülalpeetavate arv valdades pigem kasvanud. Järgneval 

joonisel 28 on näidatud ülalpeetavate määra muutuse jaotumine KOVidest moodustatud 

detsiilide vahel. Aastate 2012 ja 2015 ülalpeetavate määrade muutustest moodustati 

pingerida (suurimast  muutusest vähimani) ning arvutati 10 kaupa keskmised näitajad 

(kolmel grupil 11ne KOVi baasil). Kõigi KOVide keskmine näitaja oli 1,36 võrra tõusnud 

ülalpeetavate määr. 
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Joonis 28. Ülalpeetavate määra muutuse pingerea detsiilid aastate 2012 ja 2015 

võrdlemisel.  

 

Jooniselt 28 nähtub, et ülalpeetavaid on lisandunud suuremas proportsioonis kui vähenenud 

ning määr on suurenenud 2/3 KOVides.  

Võrreldes 2012nda ja 2015nda aasta demograafiliste tööturusurveindeksite väärtusi 

ilmneb, et umbes pooltes KOVides on selle väärtus langenud, pooltel tõusnud ning üsna 

võrdsetes proportsioonides, nagu on näha ka järgnevalt jooniselt 29.  

 

 

Joonis 29. Demograafilise tööturusurveindeksi 2012. ja 2015. aasta muutuste pingerea 

detsiilide jaotumine.  
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Demograafiline tööturusurveindeks peegeldab tööturule peatselt sisenejate ja peagi 

lahkujate vahekorda. Suurenev väärtus näitab, et lapsi tuleb juurde. Eesti keskmiseks 

muutuseks aastate 2012 ja 2015 võrdlusel oli -0,003, mis on muutus tööturule sisenejate 

vähenemise suunas. Kõige suurem vähenemine oli -0,25 ning suurim tõus 0,45, seega 

priikondlikud erinevused on suured. 

Palgatöötaja brutotulu on alates 2012ndast aastast tõusnud kõikides KOVides, kuid 

erinevused vähima ja suurima vahel on mitmekordsed – kõige väiksem tõus oli 41,59 eurot 

ning suurim 230,81 eurot. Brutotulu muutuste põhjal moodustatud KOVide pingera 

detsiilide jaotumine on esitatud järgneval joonisel 30.  

 

 

Joonis 30. KOVide palgatöötaja brutotulu 2012nda ja 2015nda aasta võrdluse keskmiste 

muutuste detsiilide jaotumine. 

 

Eesti keskmine näitaja oli palgatöötaja brutotulu suurenemine107,91 euro võrra.  

Rahvastikumuutuste indikaatorite arengu peale 2012ndat aastat  ja elukeskkonna olukorra  

hinnangute uurimine korrelatsioonanalüüsiga oleks mõistlik vähemalt viieaastase perioodi 

möödumisel. Siis saaks välja tuua toimunud arengute ja antud hinnangute vahelisi 

pikemaajalisi seoseid. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli  uurida kuivõrd 2012. aastal avaldatud maaettevõtluse 

uuringus ettevõtjate antud hinnangud kohaliku elukeskkonnaga seotud näitajate olukorrale 

nende elukohas on seotud regionaalsete rahvastikuprotsessidega. Rahvastikuprotsessid ja 

regionaalsed erinevused on ikka olnud ja jäävad aktuaalseks uurimisteemaks. Juhtivate 

poliitiliste jõudude ülesandeks on regioonide vahelisi erinevusi tasakaalustada, et tagada 

jätkusuutlik areng riigile kui tervikule.  Õigete otsuste tegemiseks on hädavajalik olla kursis, 

millised protsessid rahvastikus toimuvad ning missugused on toimunud arengute tagamaad.  

Käesolevas töös käsitleti, miks rahvastikumuutused aset leiavad ning kuidas mõjutab 

regionaalne elukeskkond inimeste valikuid. Selleks uuriti kohalike omavalitsuste 

elukeskkonna olukorrale antud hinnangute ning erinevate rahvastikuga seotud näitajate 

vahelisi seoseid. Eesti regionaalses arengus on hetkel piirkonniti suured erinevused ning 

riiklikul tasandil on põhitähelepanu pööratud regioonide ühtlustamisele. Teoreetilistele 

käsitlustele põhinevalt on rahvastikuprotsessid regionaalse arenguga otseselt seotud ning 

põhjustatud erinevate mõjutegurite poolt. Käesolevas uuringus leiti, et elukeskkonna 

olukorrale antud hinnangute ning erinevate rahvastikuprotsesside ja sotsiaalmajanduslike 

tegurite vahel on palju mitmesuguseid seoseid. Hinnangud on alati  subjektiivsed ning 

elukohavalik on ajendatud väga erinevatest teguritest, mida on peaaegu võimatu üheselt 

määratleda – seega olid ka ilmnenud korrelatsioonid väikesed, kuid siiski statistiliselt 

olulised.  

Korrelatsioonanalüüsiga uuriti soeseid 24 elukeskkonna olukorrale antud hinnangu, 7 

rahvastiku soolise ja vanuselise grupi ning 5 rahvastikumuutustega seonduva teguri vahel. 

Elukeskkonna olukorrale antud hinnangud pärinesid 2012ndal aastal läbiviidud 

maaettevõtluse uuringust, kus ettevõtjad erinevatest Eesti kohalikest omavalitsustest 

hindasid kohaliku elukeskkonna erinevate tegurite olulisust ja olukorda. Töös kasutati 

Statistikaameti andmeid rahvastiku soolise ja vanuselise struktuuri, sise- ja välisrände ning 

valitud sotsiaalmajanduslike näitajate kohta.  
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Meeste ja naiste vahelised erinevused avaldusid kõige teravamalt vanusegrupis 41-60, kus 

naistel ilmnes märgatavalt vähem statistiliselt olulisi korrelatsioone ning ilmnenud seosed 

olid meestega võrreldes valdavalt nõrgemad. Üldiselt olid avaldunud seosed meeste ja naiste 

osas sarnase dünaamikaga ehk seoses suund oli sama.  

Vanusegrupiti eristusid kohaliku elukeskkonna infrastruktuuri olukorda peegeldavad seosed 

21-60 aastaste inimeste osakaalude negatiivsete korrelatsioonidena laste päevahoiu 

kättesaadavuse ja kvaliteedi, üldise elukeskkonna ning põhihariduse kättesaadavusega. Alla 

20 aastaste inimeste suurema osakaalu puhul rahvastikus eristus positiivne korrelatsioon 

pereliikmete töövõimalustega lähikonnas. 21-40 aastaste vanusegrupi suurem osakaal 

regioonis oli kõige enam seotud suurema rahuloluga lähikonna kaupluste kaupade 

hinnataseme, töövõimaluste ning avalike teenuste kättesaadavusega. Saadud seosed 

näitasid, et elukeskkonnale antud hinnangute ja rahvastiku kohaliku vanuselise ja soolise 

struktuuri vahel on olemas erinevaid seoseid, mis võiksid regionaalse infrastruktuuri 

planeerimisel olla vajalikud teada.  

Valitud sotsiaalmajanduslike näitajate seostes elukeskkonna hinnangutega eristusid 

sarnaselt rahvastikunäitajatele teatud piirkondade puudujäägid kohaliku infrastruktuuri 

väljaarendamises – laste päevahoiu, põhihariduse ning üldise elukeskkonna hinnangute 

korrelatsioonid brutotulu, ülalpeetavate määra ja demograafilise tööturusurveindeksitega 

näitasid, et kui vastav sotsiaalmajanduslik näitaja on teiste regioonidega võrreldes parem, 

on need elukeskkonnategurid kehvemad.  

Välisrände puhul ilmnesid otsesed seosed rahvastiku vanuselise struktuuriga – üle 

40aastaste inimeste osakaalud on suurema välisrände saldoga piirkondades suuremad. 

Rände osas ei avaldunud soolisi erinevusi, kuid üsna ootuspäraselt oli siserände saldo 

suurem regioonides, kus oldi rohkem elukeskkonna tegurite olukorraga rahul.  

Parema ülevaate saamiseks regionaalsetest rahvastikuprotsessidest uuriti käesolevas töös ka 

peale 2012ndat aastat toimunud arenguid. Kuigi brutotulu palgatöötaja kohta on järjest 

suurenenud, on ka ülalpeetavate määr pigem suurenenud kui vähenenud. Suurema 

nooremaealiste osakaaluga valdades on demograafiline tööturusurveindeks parananenud, 

kuid üsna sama paljudes valdades on see ka vähenenud. Igal juhul oleks huvitav jälgida 

saadud korrelatsioonide taustal edasisi arenguid. Selleks oleks vajalik pikema perioodi 
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möödumine, et saaks uurida, kuidas elukeskkonna olukorrale või olulisusele antud 

hinnangud on seotud nt viieaastase rahvastikuprotsesside arenguga. 
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CONNECTIONS BETWEEN LIVING ENVIRONMENT AND 

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN RURAL 

MUNICIPALITIES IN THE RURAL ENTREPRENEURSHIP 

SURVEY 

 

SUMMARY 

 

Demographic issues like people leaving countryside and moving to towns, outmigration 

from Estonia as well as large regional differences in income levels are highly relevant topics 

in Estonia today. Depopulation, decreasing share of labor force and low incomes are traits 

distinctive to hinterland and to regions located farther away from bigger centers. One of 

major reasons for staying in and returning to rural areas is the living environment it can 

provide. The satisfaction with living environment could be a factor motivating people to 

stay in rural areas despite of possible issues with quality of life, for example with the higher 

distance from important services or workplaces.  

The purpose of present research was to investigate how the assessments on living 

environment collected during a rural entrepreneurship survey are connected with the 

demographic and socioeconomic indicators characterizing local municipalities. The 

statistical indicators selected for the analysis are internal and external migration, 

demographical labor market pressure index, dependency index, employee gross income, 

gender and age specific structure of population. The analysis conducted is based on 

secondary data from Estonian statistical office and from rural entrepreneurship survey 

conducted by Estonian University of Life-Sciences in 2012. The assessments on the living 

environment were the subjective opinions of participants of rural entrepreneurship survey 

in the scale of 5 on how is the situation of various factors representing their living 

environment. Correlation analysis was chosen as the method for analysis.  

The first chapter of the thesis investigates on the basis of theoretical materials what is the 

background system of demographic change and regional living environment. Different 
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demographic changes and definitions, regional development and its theories, and living 

environment is discussed.  

The second chapter contains the empirical analysis. After short overview on rural 

entrepreneurship survey and statistical indicators used, the results of the analysis are 

presented. Pearson correlation coefficients and SPSS software were used for statistical 

analysis. The variables in the analysis were 24 assessments on various factors of living 

environment; 7 variables on age and gender groups in local population, and 5 variables on 

demographic and socioeconomic change.  

Common correlations with different factors in gender groups had similar dynamics except 

for the age group 41-60, where women had substantially less statistically significant 

correlations with different factors.  

In the age-specific structure of population affected the assessments. For example, the share 

of men and women aged 21- 40 in population was negatively correlated with assessments 

on children day-care centers, common life environment. However, the higher share of 

population aged 41- 60 had positive correlations meaning that people in municipalities with 

higher share of younger population give lower scores to those infrastructure objects. These 

relations reveal the problems in regional infrastructure as those municipalities which have 

attracted young population have big pressure on available infrastructure. Higher proportion 

of the age group below 20 revealed positive correlation with work opportunities in 

neighborhood areas. Different connections between share of different age groups and 

assessments on living environment are helpful for planning of regional infrastructure. 

External migration was lower in regions with higher proportions of population below age 

40 and higher in regions with higher proportions of population 41 and over. Internal 

migration was higher in regions where the satisfaction with life conditions was higher. 

Analyzed tendencies in development until 2015 revealed increase in employees’ gross 

income, but also in dependency index. Further investigations of longer period changes 

would be relevant.  
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Lisa 1. Rahvastiku sooliste ja vanuseliste gruppide ning elukeskkonna 

olukorra hinnangute vahelised korrelatsioonikordajad 

 

  Mehed Naised 

 Vanuste  

osakaalud 

Hinnangud 

0-20  21-40  41-60  61 ja 

enam 

21-40  41-60  61 ja 

enam  

Kohalik kultuuri ja 

seltsielu 

0,007 0,015 -0,049 -0,015 0,021 -0,024 -0,022 

Kesk- ja 

kutsehariduse ks 

-0,077 0,012 -0,070 -0,001 0,015 0,013 -0,012 

Kesk- ja 

kutsehariduse kv 

-0,046 0,045 -0,059 -0,027 0,043 0,030 -0,045 

Põhihariduse ks -0,036 -0,051 0,029 0,045 -0,066 0,056 0,054 

Põhihariduse kv -0,021 -0,007 -0,022 -0,003 -0,005 0,019 -0,004 

Laste päevahoiu ks -0,135 -0,209 0,175 0,211 -0,249 0,158 0,232 

Laste päevahoiu kv -0,088 -0,103 0,094 0,103 -0,129 0,111 0,121 

Arstiabi ks -0,053 0,068 -0,086 -0,043 0,050 -0,003 -0,042 

Arstiabi kv 0,0001 0,087 -0,091 -0,076 0,087 -0,052 -0,075 

Kaupluste olemas-

olu lähikonnas 

-0,031 0,037 -0,042 -0,015 0,024 0,011 -0,023 

Kaubavalik lähikon-

na kauplustes 

-0,020 0,071 -0,077 -0,049 0,074 -0,056 -0,051 

Kaupade hinnatase 

kauplustes 

-0,005 0,126 -0,110 -0,123 0,125 -0,047 -0,116 

Ühistranspordi 

korraldus 

0,036 0,108 -0,108 -0,105 0,111 -0,059 -0,113 

Töövõimalused 

pereliikmetele  

0,054 0,126 -0,140 -0,115 0,126 -0,066 -0,127 

Isikuteenuste  ks -0,074 0,106 -0,147 -0,098 0,101 -0,006 -0,093 

Avalike teenuste ks -0,071 0,118 -0,117 -0,102 0,122 -0,009 -0,104 

Teede olukord 0,044 0,021 -0,003 -0,032 0,029 0,009 -0,045 

Andmeside ks 0,002 0,064 -0,072 -0,056 0,068 0,003 -0,068 

Andmeside kv 0,027 0,068 -0,071 -0,061 0,083 -0,019 -0,083 

Piisava 

elektrivõimsuse ks 

0,043 0,073 -0,079 -0,081 0,082 0,010 -0,102 

Elektrivarustuse kv 0,035 0,081 -0,071 -0,077 0,095 0,000 -0,104 
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Lisa 1 järg        

Tarbevee kv  -0,029 -0,008 -0,010 0,012 -0,011 0,024 0,009 

Kanalisatsioonisüst

eemi olukord 

-0,023 0,019 -0,062 -0,001 0,019 -0,001 -0,016 

Üldine elukeskkond -0.021 -0,128 0,109 0,116 -0,114 0,043 0,109 

Märkus. Lühendid: ks-kättesaadavus; kv-kvaliteet; statistiliselt olulised 

korrelatsioonikordajad on värviliselt 



 

 

Lisa 2. Korrelatsioonikordajad rahvastiku vanusegruppide ja 

sotsiaalmajanduslike tegurite vahel 

 

Vanusegrupp 

Palgatöö-

taja 

sissetulek 

(2012)  

Demograafili-

ne tööturu-

surveindeks 

(2012) 

Ülalpeeta-

vate määr 

(2012) 

Siserände 

saldo 

perioodil 

2008-2012 

Välisrände 

saldo 

perioodil 

2008-2012 

0-20 aastaste 

osakaal 
0,624786 0,864644 -0,48586 0,425888 -0,02625 

21-40 aastaste 

meeste osakaal  
0,67905 0,805215 -0,62753 0,647299 -0,5126 

21-40 vanuseliste 

naiste osakaal  
0,797618 0,909904 -0,59897 0,759468 -0,4828 

41-60 aastaste 

meeste osakaal  
-0,59405 -0,79081 0,319675 -0,57139 0,483503 

41-60 vanuseliste 

naiste osakaal  
-0,42521 -0,69815 -0,12372 -0,5219 0,201411 

61 ja vanemate 

meeste osakaal  
-0,68028 -0,84489 0,718473 -0,62102 0,454065 

61 ja vanemate  

naiste osakaal  
-0,7462 -0,873 0,724223 -0,68095 0,462014 

Märkus. Kõik korrelatsioonikordajad on statistiliselt olulised 



 

 

Lisa  3. Korrelatsioonikordajad elukeskkonna olukorra hinnangute ning 

sotsiaalmajanduslike näitajate vahel 

 

Hinnangud 

elukeskkonna olukorrale 

Palgatöö-

taja 

brutotulu 

(2012) 

DTSI 

(2012) 

Ülalpeeta-

vate määr 

(2012) 

Siserände 

saldo 

perioodil 

2008-2012 

Välisräne 

saldo 

perioodil 

2008-2012 

 

Kohalik kultuuri ja 

seltsielu 

0,042 0,034 0,02 0,033359 -0,01331  

Kesk- ja kutsehariduse 

kättesaadavus 

-0,007 0,009 0,001 0,003942 -0,07726  

Kesk- ja kutsehariduse 

kvaliteet 

0,031 0,018 -0,051 0,033716 -0,04709  

Põhihariduse 

kättesaadavus 

-0,04 -0,062 0,03 -0,06032 0,027489  

Laste päevahoiu 

kättesaadavus 

-0,23 -0,242 0,135 -0,21479 0,125227  

Laste päevahoiu kvaliteet -0,091 -0,128 0,062 -0,09155 0,056142  

Arstiabi kvaliteet 0,069 0,086 -0,036 0,07253 -0,0172  

Kaupluste olemasolu 

lähikonnas 

0,044 0,013 -0,013 0,015376 -0,078  

Kaubavalik lähikonna 

kauplustes 

0,097 0,066 0,001 0,078827 -0,12145  

Kaupade hinnatase 

lähikonna kauplustes 

0,121 0,096 -0,089 0,093708 -0,11859  

Ühistranspordi korraldus 0,047 0,097 -0,074 0,049133 -0,08761  

Töövõimalused 

pereliikmetele lähikonnas 

0,097 0,122 -0,07 0,086582 -0,08297  

Isikuteenuste  

kättesaadavus 

0,091 0,077 -0,068 0,044934 -0,17252  

Avalike teenuste 

kättesaadavus 

0,125 0,074 -0,093 0,08183 -0,12968  

Andmeside kättesaadavus 0,093 0,054 -0,061 0,070615 -0,09771  

Andmeside kvaliteet (ka 

kiirus) 

0,108 0,077 -0,055 0,092936 -0,10417  

Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus 

0,112 0,074 -0,082 0,086895 -0,06651  

Elektrivarustuse kvaliteet,  

rikkekindlus 

0,128 0,075 -0,095 0,121926 -0,05872  
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Lisa 3 järg       

Tarbevee kvaliteet -0.005 -0.014 -0.007 0,06419 -0,01982  

Üldine elukeskkond -0,058 -0,093 0,084 -0,04888 0,107409  

Märkus. Statistiliselt olulised seosed on värviliselt. 
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