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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on aset leidnud väljaränne maapiirkondadest keskustesse. Põhjused, miks maalt 

lahkutakse on mitmeid erinevaid ning võimalusi, kuidas olukorda muuta saaks võib olla 

samuti erinevaid. Igas keskusest kauges piirkonnas esinevad regionaalarengu probleeme, 

on puudu nii tööst kui ka töötajatest ning selle põhjused ei pruugi peituda vaid inimeste 

vähesuses. Erinevad piirkonnad Eestis paistavad silma elanike haridustaseme erinevustega. 

Ülikoolilinnad Tartu ja Tallinn on koondanud endasse ja enda lähedusse suure osa 

kõrgharidusega inimestest samal ajal kui kaugemates maakondades on põhi- ja 

keskharidusega inimeste osakaal palju suurem. Haridus kui inimkapitali komponent on 

mõjutanud vastavalt ka erineva haridustaseme suundmusega maakondi - positiivne areng 

on olnud tugevam piirkondades, kus kõrgharidusega elanike osatähtsus on suurem.  

Regionaalarengu uurimine ning antud bakalaureusetöö teema on olulised mitmetel 

põhjustel. Ääremaade elushoidmine ja kaitsmine on päevakohane teema nii julgeoleku kui 

ka kultuuriloolises ja sotsiaalses valdkonnas. Ääremaade arengust oleneb, kas ja kui 

kauaks Eesti riik ja rahvas meile tuttaval moel püsib – ääremaad valvavad piiri ning 

osutavad vajadusel esmast vastupanu sissetungijate vastu, ääremaad loovad ja säilitavad 

pärimust selle esmasel kujul ning on kohaks, kus linnainimene oma juuri otsima kipub. 

Selle ja loomupärase solidaarsuse tõttu ei tohiks ääremaa elanikku hüljata ega talt tööd ära 

võtta. Majanduskasv ja innovatsioon toimuvad linnades ning see on oluline, kuid uurida 

seda, kuidas läheb inimestel pisut linnadest kaugemal ning mil määral oleks vaja või 

võimalik neid piirkondi arendada, on samuti oluline.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on tööealiste inimkapitali ja selles aset leidvate 

muutuste mõju hindamine regionaalsele arengule Lõuna-Eestis Võrumaa, Valgamaa ja 

Põlvamaa näitel.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

 selgitada välja inimkapitali ja regionaalarengu seoseid käsitlevad peamised teoreetilised 

seisukohad; 
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 valida sobivad regionaalse arengu näitajad ning esitada nende näitajate kogumiseks ja 

esitlemiseks kasutatud andmed ja metoodika; 

 hinnata seoseid Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa tööealiste elanike inimkapitali ja 

valitud arengu näitajate vahel; 

 analüüsida saadud tulemusi ning teha järeldusi tööealiste elanike inimkapitali mõju 

kohta regionaalsele arengule käsitletavates Lõuna-Eesti maakondades. 

Bakalaureusetöö esimese peatüki esimeses alapeatükis tuuakse välja teoreetilised 

seisukohad ja definitsioonid inimkapitali kohta ning selle üldistest mõjudest ning kuidas on 

teooriate põhiselt kirjeldatud ja defineeritud regioon. Esimese peatüki teises alapeatükis on 

toodud lühiülevaade varasematest uuringutest ning seostest hariduse ja regionaalarengu 

vahel. Töö teine peatükk koosneb ülevaatest andmetele ning töö empiirilises osas 

kasutatavale metoodikale. Töö kolmandas peatükis ehk empiirilises osa esimeses 

alapeatükis on kirjeldatud inimkapitali komponendi ehk hariduse, eelkõige kõrghariduse 

seisukorda Eestis ja vaadeldavates Lõuna-Eesti maakondades. Kolmanda peatüki teises 

alapeatükis viiakse läbi analüüs, mille kaudu selguvad seosed kõrgharidusega elanike 

osakaalu ja nelja arengunäitaja vahel. Empiirilises osas kasutatavad andmed on teisesed 

andmed Eesti Statistikaameti andmebaasist. Kavandatavad analüüsi meetodid on 

statistiliste andmete võrdlev analüüs ja dünaamika analüüs. Kolmanda peatüki kolmandas 

alapeatükk on suunatud põhjalikumale arutelule regionaalse arengu probleemidest Lõuna-

Eesti maakondade näitel.  
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1. INIMKAPITALI JA REGIONAALSE ARENGU 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Inimkapitali ja regionaalse arengu olemus ja defineerimine 
 

Nii inimkapitali kui ka regionaalarengu jaoks pole selgepiirilisi definitsioone ega isegi 

mitte üheseid arusaamu. Inimkapital on miski, mis on seotud inimeste hariduse ja töö 

tegemisega ning areng on seotud majanduse, töötamise ja inimestega. Seos inimkapitali ja 

arengu vahel võib esmapilgul tunduda tühine – võib ju olla, et haridus ja tervis käivad 

majandusarenguga lihtsalt käsikäes, eraldiseisalt ning lihtsalt läbi aja arenedes, kuid 

ometigi on isegi Eesti piires regioone, kus leiame majajäämust. Teoreetilised analüüsid on 

pakkunud välja mitmeid definitsioone ja arvamusi, mis tihti sõltuvad andmete 

kättesaadavusest, kuid on leida ka selliseid, mis on üllad ja eesmärgipärased ning 

andmepuudusest vabad.  

Inimkapitali mõiste all on enamjaolt mõeldud haridust ning tervist. Käesoleva 

bakalaureusetöö raames käsitletakse peamiselt haridust puudutavaid inimkapitali teooriaid 

ning regionaalarenguga seotud teooriad, mis peavad oluliseks inimkapitali mõjutusi 

regioonidele, riikidele ning nende arengule. Tervise osa on mõistlik vähem puudutada, 

kuna inimese haridutase ja tervislik seisund on omavahel positiivses korrelatsioonis 

(Grossman, Kaestner 1995) ning töö empiirilises osas kasutatakse peamiselt haridusega 

seotud andmeid.  

Gary S. Becker, Jacob Mincer ja Schultz, keda peetakse inimkapitali teooria isadeks ja 

loojateks, mõistavad inimkapitali all investeerimistegevusi, mille kaudu suurendatakse 

inimressursi kvaliteeti ning mille läbi suureneb tulevikus vastavalt inimkapitali tootlikus 

ning rahaline kasum (Becker 1964: 10). Ka Mincer (1974: 89) vaatleb haridust kui 

investeeringut inimkapitali ning leiab, et haridus mõjub positiivselt töötasule, edukusele 

ning tööhõivele. Ta vaatleb kulusid haridusse, millest olulisematel kohtadel on otsesed 

kulud nagu näiteks õppemaks ja õppevahendite kulu ning umbes poole kuludest hõlmav 

alternatiivkulu ehk õpilase saamata jäänud tulu, kui ta oleks õppimise asemel töötanud. 
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Schultzi (1961: 3) silmis on inimkapitaliks teadmised ja oskused. Inimkapitali mõõdab ta 

investeringute kujul: otsesed kulutused haridusse, tervisesse, siseriiklikusse rändesse. Need 

mõjutavad inimese tööle saamise võimalusi ning sissetulekut, mille läbi mõjutab 

inimkapital ja üldist majanduse arengut. Oluline on ka, et oskused ja teadmised omandanud 

inimene saaks neid ka tööturul kasutada, kuna “ooteseisundis” inimkapital aja jooksul 

hääbub ning kaotab väärtust. 

Nii formaalselt omandatud haridus, kui ka perekondlik õpetus ja töötamise jooksul 

omandatud oskused ja teadmised, on inimkapitali koostisosadeks. Inimkapital on mõõdetav 

selle tootlikkuse järgi: kui palju on investeeritud (haridusse, tervishoidu) ning kui palju 

rohkem on see rahalist tulemust andnud (Becker 1962: 48). Minceri inimkapitali 

tootmisvaldkonda kuulub ka uute teadmiste loomine, innovatsioon ja tehnoloogilised 

uuendused, mis mõjutavad kõiki tegevusvaldkondi (Mincer 1981: 1). Lucas (1988: 17) 

mõistab inimkapitalina inimese üldist oskuste taset, mis mõjutab tootmise taset ning 

tootlikkust. 

Oma aja kohta jõudis Mincer (1981: 1) kahele olulisele järeldusele: 1) kogutoodangu kasv 

nendes riikides, kus pikaajalised andmed olid kättesaadavad, oli suurem kui füüsilise 

kapitali ja tööjõu kasv, 2) Isiklike sissetulekute jaotus näitas, et suurem osa isiklike 

kasutatavate tulude erinevustest oli põhjustatud erinevatest tööjõu ebavõrdsetest 

sissetulekutest, mitte erinevustes tööjõu ja füüsilise kapitali tulemis.  

Romer (1989: 4) mõõdab inimkapitali kooliskäidud aastate ning omandatud 

haridustasemega. Samuti toob ta eraldi välja, kuidas reaalteaduste ja tehniliste teadmiste 

omamine suurendab inimkapitali väärtust. Tootmistöö puhul loeb ta inimkapitali alla ka 

töötaja koordinatsiooni ja füüsilise tugevuse. Ka tänapäeval kasutatakse tavapärase 

inimkapitali mõõduna haridust, peamiselt kõrgharidus vähemalt bakalaureuse astmel 

(Mellander, Florida 2007: 2). Dahlin (2008: 6) väidab, et ideaalne individuaalse 

haridustaseme mõõtmine peaks sisaldama endas mitut komponenti: 1) koolis käidud 

aastate arv, 2) haridusasutuse kvaliteet, 3) õppekava ja 4) õpilase panus. Nendest aga on 

täpselt mõõdetav vaid koolis käidud aastate arv ning ülejäänud komponente saab mõõta 

vaid ebausaldusväärsete uuringute ja testide põhjal.  

Inspireerituna Schultzist on käibel ka täiendatud definitsioon inimkapitalist, mis väidab, et 

inimkapital koosneb võimekusest, oskustest, teadmistest ja ka võimalusest kasutada neid 
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inimkapitali komponente ka töös. Selleks peab inimene olema füüsiliselt võimeline ja terve 

ning omama piisavalt aega, et pakkuda oma oskusi tööturul. (Schumann 2002: 201) 

Selleks, et kasutada inimkapitali mõõdet erinevates majandusanalüüsides, toob Dahlin 

(2008: 7) välja, peab see omama järgmisi karakteristikuid: 1) võrreldavus riikide vahel, 2) 

kirjeldab inimkapitali elemente, 3) sisaldab otseselt mõõdetavaid inimkapitali elemente. 

Kuna riigiti on erinev kõik, mis on haridusega seotud ning sellekohane statistika on 

puudulik, siis on raske sellist head inimkapitali mõõdet koostada.  

Inimkapitali teooria kõrval on levinud ka signaliseerimisteooria, mis väidab, et haridus ei 

ole majanduse arengul oluliseks faktoriks. Signaliseerimisteooria kohaselt toimib haridus 

kui signaal eristamaks võimekamaid ja tootlikke indiviide vähemvõimekamatest, mitte ei 

suurenda haridus tootlikkust otseselt. Haridus annab tööandjale märku sellest, et 

kandideeriv inimene on võimeline õppima, kriitiliselt mõtlema ning probleeme lahendama 

ning seega annab haridus aluse premeerida võimekamat inimest kõrgema töötasuga. 

(Spence 1973: 357) 

Inimkapitali teooriast ja signaliseerimisteooriast on välja kasvanud ka sõelumistooria. 

Sõelumistooria kohaselt annab haridustase tööandjale märku sellest, milline on inimene ka 

käitumuslikust ning harjumuslikust küljest mitte ainult informatsiooni selle kohta, et ta 

suudab teatud iseloomuga ülesandeid täita. Kuna kõrgem haridustase on positiivses 

korrelatsioonis heade hügieeni- ja terviseharjumustega ning parema haridusega inimesed 

puuduvad või lahkuvad töölt väiksema tõenäosusega, siis on ka suurem tõenäosus et 

kõrgem töötasu ei lähe „loteriipiletina“ raisku ning töötaja vastab ootustele. Sellist 

tööandjate käitumist ja kandidaatide vaatlemist arvestavad ka õpilased oma haridust 

omandades: mida prežtiissem on hariduskäik, seda paremas valguses näevad neid 

tööandjad. (Weiss 1995: 133) 

Lähtuvalt varasematest uuringutest ja enamlevinud inimkapitali käsitlusest võib öelda, et 

parem haridus on inimestele kasulik individuaalselt väljendudes kõrgemates töötasudes 

ning ka üldmajanduslikult väljendudes innovatsioonis, kõrgemas tootlikkuses, suuremas 

kasumis ning majanduskasvus. Uuemate uuringute kohaselt (Mellander, Florida 2007: 2) 

võiks inimkapitali mõõtmiseks kasutada omandatud hariduse asemel hoopis seda, millega 

inimesed tegelevad, millisel alal töötavad. Mitmekülgse arengu seisukohalt võiks teaduse 

ja tehnoloogia kõrval pidada oluliseks ka pehmemaid tegevusalasid nagu kultuur, 
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meelelahutus, kunst ning teadmistel põhinevaid tegevusalasid nagu õigus, tervishoid, 

haridus, finants jms (Florida et al. 2007: 618-619).  

Käesoleva bakalaureusetöö raames käsitletakse inimkapitalina, lähtuvalt Romeri (1989) 

inimkapitali käsitlusest, inimese haridust mõõdetuna haridustasemega. Eelkõige on 

mõistlik hinnata kõrgharidust alates bakalaureuseastmest, kuna Eesti piires on sellel 

märkimisväärne tähtsus. 

Hariduse mõju majanduskasvule tuleb välja mitmetest teooriatest. Joonisel 1 on 

kirjeldatud, kuidas haridus mõjutab rahvastiku kasvu ja tervise arendamise läbi 

sissetulekuid ning tööjõus osalemist, mis omakorda mõjutab majanduskasvu. 

Majanduskasv ja majandusareng ei ole küll samastatavad kuid kasv on arenguks vajalik 

tingimus. Majandusarengu puhul ei suurene arenguerinevused majanduskasvu (reaaltulude 

kasv elaniku kohta) tingimustel, mida on ka töö empiirilises osas järelduste tegemisel 

silmas peetud.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Joonis 1. Hariduse otsesed ja kaudsed mõjud majandusele (Dahlin 2008) 

 

Kokkuvõtlikult on inimese jaoks inimkapital kui talle lisatud väärtus. Inimkapitali saab 

suurendada end harides ning kogemusi omandades ning füüsilist võimekust parandades. 

Hariduse mõju rahvastiku kasvule, tervisele 

ja investeeringutele: 

 laste parem haridus ja saavutused 

 laste parem tervis ja madalam 

suremus 

 parem individuaalne tervis 

 madalam sündivus 

 

Haridus 
Suurenenud sissetulekud 

(kõrgem tootlikkus) 

Naabrite suurenenud sissetulekud 

Osalemine tööjõus 

Populatsiooni väiksem 

juurdekasv ja parem 

tervis 

Suurem 

majanduskasv 

Suurenenud tööjõus 

osalejate arv 

Mikrotasand Makrotasand 
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Füüsiline võimekus tuleneb tervisekäitumisest, mis samuti paraneb harituse edenedes. 

Inimkapitali parenedes suureneb inimese tootlikkus ning võime luua uusi ideid ja 

võimalusi.   

Käesoleva bakalaureusetöö raames seotakse omavahel inimkapital ja regionaalne areng. 

Regionaalse arengu hindamine saab alguse esmalt regiooni defineerimisest. Regiooni 

defineerimisel on lähtutud peamiselt geograafilisest asukohast ning territooriumi suurusest. 

Samuti peetakse regiooni defineerimisel oluliseks selle iseseisvat toimimist ning regiooni 

keskpunkti ja selle ümberkaudsete alade omavahelist sõltuvust. Regiooni piirid võivad 

kattuda ka piirkonna ajaloolise ja sotsiaalse eneseteadvuse piiridega territoriaalses mõttes. 

Regiooni mõiste on aja jooksul ning erinevate teoreetikute seas väga varieeruv. Üks 

varasemaid regiooni mõisteid tuleb keskuskohtade teooriast (central place theory), mille 

loojaks on Walter Christaller (1933 ref Dawkins 2003: 133). Keskuskohtade teooria põhjal 

on igal regioonil väike arv kõrgema astme linnasid ning suurem arv väiksemaid linnasid. 

Linna aste regioonis sõltub kaupade ja teenuste mitmekesisuses linnas ning turu areaalist.  

Madalama astme linnad impordivad kaupasid kõrgema astme linnadest ning ekspordivad 

endast madalama astme asulatesse, sealjuures sama astme linnad omavahel kaupasid ei 

vaheta.  

Hoover ja Giarratani (1985: 125-126) järgi regiooni ära tundmiseks peamised 

karakterisikut on: 1) tööjõu, kapitali ja kaupade vood liiguvad pigem regiooni sees tema 

täies ulatuses, mitte regioonide vahel, 2) regiooni sees on tegevused suunatud ühte 

„sõlmpunkti“ (node), mis eelduste kohaselt omab võimu ülejäänud maa-ala üle regioonis. 

Fox ja Kumar (1965 ref Dawkins 2003: 133) leiavad, et regiooni keskpunkt ja selle 

ümberkaudsed maa-alad on sõltuvuses nimelt töötajate osas, kuna inimesed soovivad 

minimeerida oma transpordi- ja alternatiivkulusid, mis tekivad töö- ja kodukoha vahel 

liikudes. Sellise lähenemise probleemiks on tänapäevane lähenemine töötamise asukohale, 

milles telekommunikatsioonivahendid võimaldavad töötada geograafiliselt mitmetes 

kohtades ning otsene suhtlus ja kohaolek ei ole mitmetel aladel enam tähtis. Samuti 

arenenud transpordivõrk, mis on muutnud reisi kulud ja reisi ajakulu väiksemkas, annab 

võimaluse töötada elukohast üha kaugemal (Dawkins 2003: 133). OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) (2015) oma analüüsis „How’s life in you 

region?“ käsitleb regiooni kui esimese astme adminstratiivset üksust, milleks Eesti puhul 

on maakond, Ameerika Ühendriikide puhul terve osariik.  
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Ann Markusen (1987: 16 cit Dawkins 2003: 134) defineerib regiooni: „ajalooliselt 

arenenud, järjepidev territoriaalne ühiskond, mis omab füüsilist keskkonda, 

sotsioökonoomilist, poliitilist ja kultuurilist miljööd, ruumiline struktuur eraldatav teistest 

regioonidest ja suurtest territoriaalsetest ühikutest, linn ja rahvus“.  

Eesti Regionaalarengu Strateegia 2014-2020 (2014) regiooni kui mõistet ei defineeri. Selle 

asemel on kasutatud mõisteid arendusregioon, funktsionaalne regioon, linnapiirkond, 

suurem linnapiirkond, maapiirkond, paikkond, piirkond, toimepiirkond ja tööjõuareaal. 

Nendest olulisemad toon välja ka siin: 

Piirkond – asustusüksustest või haldusüksustest koosnev funktsionaalsel või sarnasuslikul 

alusel piiritletud territoorium, mille ulatus sõltub piiritlemise aluseks olevatest 

konkreetsetest tunnustest. „Piirkond“ sarnastutb terminiga „regioon“, mida kasutatakse 

sagedamini suurema ja terviklikuma piirkonna kontekstis. 

Arendusregioon – mitut tervikmaakonda hõlmav piirkond, mis sarnanevad geograafiliste, 

majandusajaloolise spetsialiseerumine ja arenguvajaduste iseärasuste poolest. 

Arendusregioonil puudub halduskorraldsulik riiklik kohaldusüksuse funktsioon.  

Funktsionaalne regioon – vastasmõjude kaudu seostatud kohtadest, mis sarnanevad 

geograafiliselt, majanduslikult, kulutuurilis-ajalooliselt vms,  koosnev terviklik piirkond.  

Toimepiirkond – keskus-tagamaa süsteem, mis koosneb toimepiirkonna keskustest ning 

sellega seotud tagamaal asuvatest paikkondadest, kohalikest keskustest. Toimepiirkonna 

elanike jaoks on toimepiirkonna keskus peamine igapäevase ja perioodilise liikumise 

sihtkohaks. Toimepiirkonna ulatuses peaksid olema kaetud valdava osa elanike ja 

ettevõtjate vajadused. Toimepiirkonna keskuste tagamaa siseselt eristatakse ka linnalist 

lähitagamaad ja keskusega nõrgemalt seotud kaugemat tagamaad või ääreala.  

Linnapiirkond – valdavalt tiheasustusega ala, mis koosneb keskuslinnast või omavahel 

seotud linnadest ning nendega funktsionaalselt seotud eeslinna- ja valglinnapiirkondadest.  

Suurem linnapiirkond – omavalitsusüksustest moodustatud linnaline piirkond, kus elab 

üle 50 000 elaniku. 

Käesoleva uuringu käigus käsitletakse regioonina kolme lõuna Eesti maakonda.Võru-, 

Valga- ja Põlvamaa on pool Lõuna-Eesti arendusregioonist, mis asuvad geograafiliselt 
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sarnases kohas, Lõuna-Eestis, piiritletuna riigi lõunapiirist ning Viljandi ja Tartu 

maakondadest. Maakondades puuduvad suuremad linnad ja ülikoolid. Võrumaa ja 

Valgamaa keskused on sarnase suurusega linnad, Põlvamaa keskus aga poole võrra 

väiksem. Lisaks Põlvale asub Põlvamaal ka Räpina linn ning Põlvamaa piiri lähedal 

Valgamaal Otepää ning Võrumaal Antsla linn.  

Regionaalareng kui distsipliin sai alguse viiekümnendatel ning oli tugevalt seotud 

ökonoomikaga. Põhirõhk oli ettevõtete tegevusel ning selle mõjul hõivele, kasumile ja 

majanduskasvule. Kahekümnenda sajandi lõpuks oli regionaalareng uurimisvaldkonnana 

mitmekesisemaks muutunud: kasutust leidis politoloogia, avalikud huvid ja sotsioloogia. 

Tänapäevased teooriad regionaalse arengu kohta on keskendunud inimkapitalile, 

demograafiale ja teaduse arengule. Üritatakse mõista, kuidas reageerivad väiksemad või 

mahajäänumad regioonid üleilmsele konkurentsile ning mida võiks tulevikus muuta. 

(McCall 2010: 1) 

Põhitoote teooria (staples theory), mille rajajaks peetakse Harold Innist, kohaselt on 

regioonide arengu põhifaktoriks põhitoode (staple), mis on dominantseks kaubaks ning 

millel baseerub regiooni majandus ja ühiskond. Sellisteks toodeteks on ajalooliselt olulised 

tooted nagu vill Austraalias, kala Kanada mereäärsetes linnades ning kivisüsi seal, kus seda 

leida oli. See teooria aitab paljustki mõista ajaloos toimunut, kuid on saanud kriitikat, kuna 

ei suuda tulevikus toimuvat ennustada. (Rotstein 2014: 11-14) 

Tavapäraselt vaadeldakse regionaalset arengut kui majanduslikku ja sotsiaalset 

edasiminekut omavahel seotud valdkondades nagu infrastruktuuri kvaliteet ja kvantiteet, 

kohalikud teenused, tootmise mitmekesisus ja rohkus, madal töötuse määr töökohtad arv 

keskmine jõukus ja elukvaliteet (Sorensen 2000: 1). Regionaalset arengut vaadeldakse ka 

kui majanduskasvu SKP (sisemajanduse koguprodukt) näol, mida mõjutavad eelnevalt 

mainitud faktorid ning eelkõige inimkapital hariduse näol (Gennaioli, La Porta.. 2012).  

Sorenseni (1999 ref 2000: 2) mõistes väljendub heaolu majanduslikus, sotsiaalses, 

kultuurilises, keskkonnaalases, tervishoiualases, hoiakupõhises ning geograafilises 

mõõdus. Vaesuse piiril ja allpool vaesust elavatel inimeste puhul tuleks heaolu uurimisel 

vaadelda mõõdikuid nagu hõive, elukutse, hariduse olemasolu, vanus ning perekondlik 

staatus, ning koos sissetulekuga ka ostujõud. Paremal järjel olevate inimeste heaolu 

mõõtmiseks võiks kasutada erinevaid rahulolu mõõdikuid nagu näiteks töö kvaliteet, 

juurdepääs informatsioonile, rahulolu keskkonnaga jne. (Ibid.: 1) 
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Sorenseni (2000) järgi regionaalset edenemist mõjutavad faktorid: 

1) loodusressursid;  

2) geograafiline juurdepääs; 

3) inimkapital ja sotsiaalne kapital; 

4) demograafia – rahvastiku hulk, tihedus, ränne, vanus jne; 

5) elustiili ja trendide muutumine (Eesti puhul näiteks linnast maale kolimine); 

6) tehnoloogiliste teenuste arengutase ja kättesaadavus; 

7) uued tootmistehnoloogiad; 

8) kulud avalikule infrastruktuurile; 

9) ettevõtluse haldamine ja areng; 

10) eksport, rahvusvahelised lepingud. 

 

Inimkapitali levik omakorda on mõjutatud (Mellander, Florida 2007: 3) kolmest faktorist: 

1) ülikoolide asukohal on olnud oluline roll inimkapitali paigutamisel ning kvaliteetne 

inimkapital koguneb sinna, kus on inimkapital juba varem, 2) mugavused (teenused) 

meelitavad ja säilitavad kõrgharidusega ning oskustega perekondasid, 3) sallivus ja avatus 

erisuguste inimeste vastu meelitab kõrgharidusega inimesi. See, et kõrgelt haritud ja 

kvalifitseeritud inimesed kogunevad linnadesse, kus juba on teatud hulk kõrgelt haritud 

inimesi juba ees, tuleneb sellest, et kõrgelt haritud inimesed loovad suurema tõenäosusega 

ettevõtteid, kuhu palkavad juurde sarnaselt, kõrgharidusega inimesi (Berry, Glaeser 2005: 

31). 

OECD uuringus „How’s life in your region?“ (2015), mida võib pidada regionaalse heaolu 

uuringuks, jagunevad regionaalse arengu indikaatorid kaheks, mis omakorda on jaotatud 

üheksaks teemaks:  

Materiaalsed tingimused jagunevad: 

1) sissetulek – indikaatoriks leibkonna kasutatav sissetulek inimese kohta 

2) töö – indikaatoriteks tööhõive ja töötuse määr 

3) elamispind – indikaatoriks tubade arv inimese kohta 

 

Elukvaliteedi näitajad jagunevad: 

1) haridus – indikaaroriks vähemalt keskkharidusega töötajate osakaal 
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2) keskkond – indikaatoriks õhusaaste tase 

3) turvalisus – indikaatoriks mõrvade arv 100 000 inimese kohta 

4) kodanike kaasamine – indikaatoriks valijate osakaal 

5) teenuste kättesaadavus – indikaatoriks lairiba interneti olemasolu majapidamises 

OECD põhjendab sellist heaolu uurimist regionaalsel tasandil, mitte riiklikul tasandil 

sellega, et erinevused riigi siseselt võivad olla sama suured nagu erinevused riikide vahel. 

Samuti peab OECD oluliseks uurida just selliseid rahulolu näitajaid, kuna tavapäraste 

makroökonoomiliste (näiteks SKP) uurimine nii riiklikul kui ka regionaalsel tasandil ei 

anna märku tegelikust olukorrast, milles inimesed elavad ning mida nad oma kodukohast 

arvavad. (How’s Life.. 2015: 18) 

Regionaalsed majandused on mõjutatud mitmetest faktoritest. Ilmselgete faktoritena võib 

välja tuua loodusvarade ressursi, füüsilise infrastruktuuri, keskkonna, olemasolevad ja 

tekkivad ettevõtted ning elanikkonna oskused. Mõjutajaid on veelgi, nagu näiteks 

traditsioonid ja ajalugu, on haridusele rõhumine olisimaks faktoriks regionaalse majanduse 

ja konkurentsivõime suurendamisel. (Higher education.. 2007: 22) 

Maaelu arengu aruandes, kus on uuritud regionaalset arengut valdade tasandil, on 

kasutatud andmeid nagu asukohaindeks, mis mõõdab omavalitsusüksuste kaugust neile 

mõjuvatest linnalistest asulatest kaalutuna rahvaarvuga, rännet arvestav rahvaarv, 

asustustihedus, paljukorteliliste elamute osatähtsus, põllumajandussektorisse kuuluvate 

ettevõtete osatähtsus statistilisse profiili kuuluvates ettevõtetes, põllumaa osatähtsus 

asustusüksuse pindalas ning palgatöötaja kuukeskmine brutotulu. (Maaelu.. 2001: 45) 

Käesoleva uuringu raames käsitletakse regionaalset arengut kui regiooni arengut võrreldes 

teiste regioonidega. Regiooni arenguindikaatorid, mida kasutatakse regiooni võrdlemiseks 

teiste regioonidega, on  sisemajanduse koguprodukt, terviseseisund ning toetudes OECD 

„How’s Life?“ uuringule, siis ka sissetulek ja hõive. Elanike terviseseisundit käsitletakse 

ka kui haridusega kaasnevat nähtust. 
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1.2. Inimkapitali mõju regionaalarengule ja varasemad uuringud 
 

Kõrgkoolid, olles teadmiste ja innovatsiooni allikaks, panustavad nii majanduslikku, 

sotsiaalsesse kui ka kultuurilisse arengusse. Kõrgkoolide olemasolul on ka otsene panus 

kohalikule ja regionaalsele majandusele: kõrgkoolid on samal ajal nii tööandjad kui ka 

kliendid ning pakuvad ka tooteid ja teenuseid. Koolidesse kogunevad inimesed 

suurendavad regiooni maksubaasi ning perifeersetes piirkondades moodustada märgatava 

osa kohalikust SKP-st. (Higher education.. 2007: 21) 

Mellander ja Florida (2007) on teinud uuringu seletamaks Rootsi regionaalarengut seoses 

inimkapitali asukohaga. Uuringus peetakse oluliseks kolme faktorit, mis mõjutavad 

inimkapitali asukohta. Nendeks on ülikoolide asukoht, mugavused ja teenused piirkonnas 

ning sallivus ja avatus erinevustele. Need kolm mõjutajat toimivad üksteist täiendavalt 

(Mellander, Florida 2006: 7) 

Ülikoolide asukohta peetakse oluliseks, kuna need toimivad kui andekate inimeste tootjad. 

Mõned piirkonnad ja ülikoolid hoiavad andekaid inimesi ka peale hariduse omandamist 

enda lähedal, kui nii mõnedki sellised "talendipiirkonnad" toimivad kui "talendi 

ekportijad". Seega selles uurimuses käsitletakse ülikooli olulise tingimusena andekate 

inimeste koondumise, kuid mitte ainsa ja piisava tingimusena. Mugavused ja teenuste 

mitmekesisus on samuti tõestatud olema tugevas seoses andekate inimeste ja innovatsiooni 

asukohaga. Sallivus ja avatus vähemuse vastu (rahvus, orientatsioon jm) on samuti seoses 

regionaalarenguga väljendudes näiteks samasooliste majapidamise ja regionaalarengu 

positiivses seoses (Florida, Gates 2001: 4). (Mellander, Florida 2007: 6-7) 

Regionaalareng sõltuva muutujana on selles uurimuses mõõdetud kui palgad inimese 

kohta. Sellega püütakse hoomata regioonoi üleüldist arengutaset ja elustandardit. Palgad ei 

ole täiuslik mõõde üleüldise elustandardi hindamiseks, on seda peetud siiski mõistlikuks 

asenduseks muidu raskesti hinnatava näitaja asemel. (Ibid.: 8-9) 

Sõltumatute muutujatena on kasutatud inimkapitali, talenti, tehnoloogiat, ülikoole, 

mugavusi ja teenuseid, sallvust. Inimkapital, mis on mõõdetud kui vähemalt 

bakalaureusekraadiga inimeste hulk elanikkonnas. Talendi mõõt sisaldab selles uuringus 

ametipõhiselt mõõdetud loomingulist klassi (creative class), mida Florida on defineerinud 

kui ameteid, milles inimesed lahendavad iseseisvalt keerulisi probleeme, milleks on vaja 

piisavalt kõrgetasemelist haridust. Tehnoloogia muutuja on tehnoloogiatööstuse riikliku 
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osakaalu suhe tehnoloogiatööstuse regionaalsesse osakaalu. Ülikoolid, mis on piisavalt 

suured, et mõju avaldada. Mugavuste ja teenuste mitmekesisuse muutuja sisaldab teenuseid 

pakkuvate ettevõtete mitmekesisust. Sallivuse muutuja kasutab andmeid gei- ja lesbilise 

elanikkonna vastu suunatud avatuse kohta. (Ibid.: 9-11)   

Uuringu tulemusena tuleb välja, et regionaalarenguga (mõõdetuna palkades) on kõige 

suuremas korrelatsioonis loominguline klass ning tunduvalt madalamas korrelatsioonis 

inimkapitali muutujaga. Ka tehnoloogia muutuja on loomingulise klassiga kõrgemas 

korrelatsioonis kui inimkapitali muutujaga. Inimkapital mõjutab regionaalarengut 

kombinatsioonis tehnoloogiaga. Inimkapitali asukoha tugevaimaks mõjutajaks osutus aga 

ülikoolide asukoht. (Ibid.: 13, 16) 

Gennaioli (et al. 2013) analüüs inimkapitali ja regionaalarengu seoste kohta baseerub 

sissetuleku, geograafia, institutsioonide, infrastruktuuri ja kultuuri mõõdikutele. Kasutatud 

andmeid 110 riigist, 1569 regioonist ning andmed iga muutuja kohta on kogutud regiooniti 

ehk riigi kõrgeima administartiivüksuse kohta (Ibid.: 119). 

Majanduslik regionaalareng on uuringus seotud geograafia, hariduse, institutsioonide ja 

kultuuriga. Geograafia kohta on kogutud kolme sorti andmeid: 1) regiooni keskmine 

temperatuur perioodil 1950 - 2000; 2) regiooni keskmine kaugus lähimast merepiirist; 3) 

hinnanguline nafta toodang ja reservid aastal 2000. Haridusega seotud andmed ehk 

haridusasutuses viibitud aastate arv aastatel 1990 - 2006, on kogutud 15-aastase ja vanema 

elanikkonna kohta. Institutsioonide kvaliteedi muutuja on koostatud väga mitmesugustest 

näitajatest. Näiteks ettevõtluse kohta kogutud andmed on: 1) mitteametlikud töötasud 

aastas; 2) maksuametiga hõivatud päevade arv aastas; 3) elektrita viibitud päevade arv 

aastas ja 4) kulutused turvalisusele. Ettevõtte juhtidelt saadud andmed hõlmavad ka 

ettevõtlustegevusega seotud näitajaid nagu näiteks juurdepääs maale ja rahale. 

Institutsioonide muutujasse on hõlmatud ka riigi regulatsioonid mitmetel aladel, näiteks 

ettevõtluse alustamine, lepingute sõlmimine, vara registreerimine, lubade taotlemine jne.  

Kultuuri mõõtmiseks on kogutud andmeid uuringutest, mis on küsinud inimestelt, kui palju 

nad usaldavad teisi inimesi. Majanduslik regionaalareng on mõõdetud aga SKP-ga inimese 

kohta. (Ibid.: 122-126) 

Uuringu tulemusena ilmnes teada tõsiasi, et maailmas valitseb regionaalne ebavõrdsus nii 

sissetulekutes kui ka hariduses, institutsioonides ja teisteski näitajates. Uuringust selgus, et 
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regionaalsed erinevused institutsioonides ei seleta hästi majanduslikku regionaalarengut. 

Nimelt on institutsioonide kvaliteet madalam rikkamates regioonides kui vaesemates. 

Geograafilised näitajad nagu keskmine temperatuur ning kaugus merepiirist omavad vähest 

mõju eristamaks rikkamaid ja vaesemaid regioone. (Ibid.: 128-130) 

Hariduse, institutsioonide ja geograafilised näitajad selgitavad riikide vahelisi erinevusi 

palju rohkem kui riigisiseseid erinevusi. Naftaga seotud näitaja on ebaoluline nii riikide 

vaheliselt kui ka riikide siseselt. Kultuuri näitaja selgitab riikide vahelist erinevust väga 

vähe ning riigisiseselt ei selgita üldse. On riike, kus riigisiseselt on regiooni elanikkonna 

haridustase nende sissetulekuga väga tugevas korrelatsioonis. Sellisteks riikideks on 

Venemaa, India, Brasiilia ja Columbia. Riikide vaheliselt on aga seos palju märgatavam 

ning selgub ka, et kõikidest kasutatud muutujatest (haridus, geograafia, institutsioonid, 

kultuur) on kõige olulisem haridus (Ibid.: 132). (Ibid.: 129-132)  

Uuringust selgub ka, et regionaalne hariduse erinevus mõjutab regionaalarengut läbi 

töötajate ja ettevõtjate harituse läbi ning ka regiooni üldise hariduse taseme läbi. Haritud 

ettevõtjad loovad ettevõtteid, mis on tootlikud ja innovaatilised, mille tõttu on ka haritud 

ettevõtjad regionaalarengule olulisemad kui haritud töötajad. (Ibid.: 152-153) 
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2. INIMKAPITALI MÕJU REGIONAALARENGULE EESTIS 

JA LÕUNA-EESTIS 

 

2.1. Andmed ja metoodika 
 

Bakalaureuse töö teoreetilises osas selgus, et inimkapital mõjutab regiooni arengut 

positiivselt. Edasise töö raames on inimkapital defineeritud kui inimese haridustase ja 

tervisilik seisund ning regioon kui maakond. Analüüsi tulemuslikkuse huvides on 

inimkapitali lihtsustatud ning taandatud see haridustasemele jättes välja tervise näitaja. 

Hariduse ja tervise seost siiski käsitletakse. Selgitamaks, kas teooria ja Statistikaameti 

andmete põhine Eesti reaalsus ka ühtivad, on teoreetilisteks hüpoteesideks väited, et mida 

kõrgem on kõrgharitute elanike osakaal maakonnas, seda parem on maakonna arengu 

näitaja, milleks on antud juhul SKP inimese kohta, hõivemäär ja brutotöötasu. Samuti on  

arengunäitajana käsitletud enda tervislikku seisundit heaks või väga heaks pidavate 

inimeste osakaalu maakonnas.  

Käesolevas bakalaureusetöös on kasutatud andmeid Eesti Statistika andmebaasist. 

Kasutatavad andmed kirjeldavad: 1) haridustaset, 2) SKP inimese kohta, 3) brutotöötasu, 

4) hõivemäära ja 5) tervist.  

Haridustaset kirjeldavad andmed (TT125) on Statistikaamet kogunud pidevas tööjõu-

uuringu küsitluse vormis. Andmed on kogutud tööealistelt ehk 15-74 aastastelt isikutelt. 

Haridustase on Statistikaameti poolt jaotatud kolme gruppi: 1) esimese taseme haridus või 

madalam, 2) teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus, 

3) kolmanda taseme haridus, mis on jaotatud kaheks. Antud bakalaureuse töös on 

kasutatud kaheks jaotatud kolmanda taseme haridust: keskeriharidus pärast keskharidus ja 

kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad. Esimesse gruppi kuuluvad 15-74 aastased inimesed, 

kes pole haridust omandanud, on omandanud kas alghariduse, põhihariduse või 

kutsehariduse põhihariduseta noortele. Teine grupp koosneb 15-74 aastastest inimestest, 

kes on omandanud üldkeskhariduse, kutsekeskhariduse põhihariduse baasil, 

keskerihariduse põhihariduse baasil, kutseõppe põhihariduse baasil või kutsekeskhariduse 

keskhariduse baasil. Kolmas grupp koosneb 15-74 aastastest inimestest, kes on omandanud 
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keskerihariduse pärast keskharidust ning neljas grupp koosneb 15-74 aastastest inimestest, 

kellel on akadeemiline kõrgharidus, rakenduslik kõrgharidus või doktorikraad. Andmed 

haridustaseme kohta on jaotatud maakondlikult.  

Statistikaameti regionaalse SKP andmete (RAA0050) kogumisel on olnud vaatlusobjektiks 

institutsionaalne üksus tervikuna. Multiregionaalse üksuse lisandväärtus on jaotatud selle 

eri regioonides paiknevate üksuste vahel. Kuu brutotöötasu kohta andmete (PA5321) 

kogumisel on olnud majanduslikult aktiivsed statistiliseks üksuseks ettevõte, asutus või 

organisatsioon. Andmed brutotöötasu kohta on esitatud maakonna põhiselt. Hõivemäära 

andmed (TT240) on kogutud pideva tööjõu-uuringu küsitlusega ning esitatud maakonna 

põhiselt 15-74 aastaste elanike kohta. Terviseseisundi kohta käivad andmed (TH88) 

kirjeldavad 16-aastaste ja vanemate inimeste tervisliku seisundi (hea või väga hea; ei hea 

ega halb; halb või väga halb) osakaalu maakonnas. 

Haridustaseme ja arengunäitajate andmetega moodustatakse hajuvusdiagrammid, mille 

põhjal selgitatakse hariduse ja arengunäitaja seos, seose suund ning maakondade 

arengusuunad. Diagrammi x-teljel on maakonna kõrghariduste 15-74 aastaste osakaal 

maakonna 15-74 aastaste populatsioonist. Kasutatud on osakaalu, mitte absoluutnäitajat, 

kuna maakondade rahvaarvu erinevuste tõttu ei oleks absoluutnäitajad võrreldavad. 

Kõrgharidus inimkapitali näitajana on põhjendatav kuna on kõrgeimaks hariduse astmeks 

ning iseloomustab kõige paremini inimkapitali erinevusi. 

Diagrammi y-teljel on maakondade arengunäitajad: SKP inimese kohta, hõivemäär, 

brutotöötasu ja tervislik seisund. SKP näitaja on samuti taandatud elanike arvuga, selleks, 

et maakonnad oleksid võrreldavad. Hajuvusdiagrammil võrreldakse kahte aastat alates 

aastaga 1997. Andmete puudulikkuse tõttu ei saa igat arengu näitajat 2015 aasta seisu 

võrrelda 1997. aastaga, kuna andmed selle aasta kohta puuduvad. Võrdlusteks valitud 

1997. aasta tuleneb sellest, et andmed haridustaseme kohta algavad selle aastaga. Vastava 

aasta kohta on olemas ka andmed SKP ja hõivemäära kohta. Brutopalga varaseimad 

andmed on aastast 2000 ning tervisenäitaja varasemad andmed aastast 2004. Varaseid 

andmeid võrreldakse hiliseimatega, milleks SKP puhul on 2014 ning brutopalga, 

hõivemäära ja tervise puhul on 2015.  Hariduse ja arengunäitajate seost maakonniti 

selgitatakse ka leides korrelatsioonikordajad. Korrelatsioon haridustaseme ja 

regionaalarengu näitaja vahel on tugev, kui korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on 

suurem kui 0,7. Hariduse seost arengunäitajatega selgitatakse kasutades maakonna 
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kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaalu. Hajuvusdiagrammide koostamisel ja 

korrelatsioonikordajate leidmisel kasutatakse programmi Microsoft Excel 2010.  

 

 

2.2. Haridus Eestis ja Lõuna-Eestis 
 

Täiskasvanute oskused erinevad mitmetes aspektides ning saab seostada nende haridustee 

valikutega ning töö keerukusega. Põhiline oskuste suund on alguse saanud kodusest 

taustast, mis võib anda inimesele kaasa head oskused sõltumata haridusest. Edasiõppimise 

efekt on suurem, kui haridus on madalam - edasiõppimine pärast põhihariduse omandamist 

annab suurema efekti kui kõrghariduses jätkamine. Infotöötlusoskuste poolest saab aga 

eristada kaht sarnaste riigieksamitulemustega noort, kui üks neist on lõpetanud 

kõrghariduse ja teine mitte. Loodus- ja täppisteaduste ning humanitaaria lõpetanute 

probleemilahendusoskused on rahvusvahelises võrdluses väga heal tasemel, kui 

õpetajakoolituse, tehnika, tootmise ja ehituse erialade lõpetanute 

probleemilahendusoksused on väga madalad. (Valk, Silm 2015: 8) 

Inimkapital, kõrgharidusega inimesed on koondunud Eestis nendesse piirkondadesse, kus 

paiknevad ka vastavalt kõrgharidust pakkuvad koolid. Eestis asub Haridus- ja 

Teadusministeeriumi andmetel 25 õppeasutust, kus saab omandada kõrgharidust erinevatel 

kõrgharidusastmetel. 

Avalik-õiguslikud ülikooli, mille hulka Kuuluvad: 

1) Eesti Kunstiakadeemia (Tallinn); 

2) Eesti Maaülikool (Tartu); 

3) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tallinn, Tartu); 

4) Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn, Kuressaare, Kohtla-Järve, Tartu); 

5) Tallinna Ülikool (Tallinn, Haapsalu, Rakvere); 

6) Tartu Ülikool (Tartu, Viljandi, Narva, Pärnu). 

Eraülikoole on eestis üks, milleks on Estonian Business School. Kutseõppeasutused, kus 

saab omandada rakenduskõrgharidust on Tallinna Majanduskool ja Võrumaa 

Kutsehariduskeskus. 

Erarakenduskõrgkoolid Eestis on: 



22 

 

1) Arvutikolledž (Tallinn); 

2) EELK Usuteaduse Instituut (Tallinn); 

3) Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Tallinn); 

4) Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (Tallinn); 

5) Euroakadeemia (Tallinn); 

6) Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (Tallinn, Tartu, Narva); 

7) Eeesti EKB Liit Kõrgme Usuteaduslik Seminar (Tartu). 

Eesti riigi rakenduskõrgkoolide alla kuuluvad Kaitseväe struktuuriüksus Kaitseväe 

Ühendatud Õppeasutused Tartus ja Siseministeeriumi haldusalas olev Sisekaitseakadeemia 

Tallinnas ja Pärnumaal. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavad rakenduskõrgkoolid 

on: 

1) Eesti Lennuakadeemia (Tartumaa); 

2) Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (Lääne-Virumaa); 

3) Tallinna Tehnikakõrgkool (Tallinn); 

4) Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinn, Kohtla-Järve); 

5) Tartu Kõrgem Kunstikool (Tartu); 

6) Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Tartu). 

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium on vastutusalas on olulisimad haridust puudutavad 

valdkonnad. Riiklik haridusstrateegia ja haridussüsteem, haridussüsteemi järelvalve ja 

areng, õpilaste õppe-eesmärkide raamistiku loomine, koolide rahastamise tingimuste ja 

tasemete määratlemine, pedagoogilise kompetentsuse ja profesionaaluse nõude 

määratlemine, õpetajate miinimumpalga kehtestamine, koolivõrgustiku koolide nimistu 

toimetamine on ministeeriumi peamisteks ülesanneteks. (Santiago et al. 2016: 42) 

Haridus- ja Teadusministeerium teeb koostööd Kutsekoja ja Sihtasutus Innovega. 

Kutsekoja vastutusalasse jääb kvalifikatsioonisüsteemi korraldamine. SA Innove arendab 

kutseharidust, korraldab koolitusi, karjäärinõustamist, koolitab koolijuhte ja õpetajaid, 

tegeleb muukeelsete õpilaste integreerimisega, aitab korraldada riigieksameid ning toetab 

koole rahaliselt. (Santiago et al. 2016: 43) 

Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21" (2005: 60) on toonud välja neli 

aspekti, mille suunas Eesti haridussüsteem peaks püüdlema: 

1) tööealise elanikkonna haridustaseme tõstmine vähemalt keskhariduseni; 
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2) kogu elanikkonna hõlmamine elukestvas õppes; 

3) uute teadlaste ja inseneride põlvakonna loomine ning sellele atraktiivsete 

rakendusvõimaluste loomine; 

4) teadustegevuse intensiivistamine ülikoolides ning teadlaste järelkasvu tagamine.  

Elukestva õppe rõhutamine on seotud teadmistepõhise ühiskonna ja majanduse loomise 

eesmärgil, millega tahetakse saavutada kõikide inimeste oskuste suurenemist ning 

kodanikupädevuse arenemist (Säästev Eesti 21 2005: 61). Haridus- ja 

Teadusministeeriumu aastaanalüüsi (2015) kokkuvõttes on teadusega seotud eesmärkide 

täitmine olnud ootuspäraselt hea: loodus- ja täppisteaduste, tehnika, tootmise ja ehituse 

erialade lõpetajate osakaal on 2015. aastaks tõusnud üle 24% (2020. aasta eesmärgiks on 

25%), kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste eksport on ületanud 2020. aasta eesmärki 

(15%) ning teadlaste publitseerimisaktiivsus on olnud tõusva trendiga. (Haridus- ja 

Teadusministeeriumi.. 2015) 

Tabelis 1 on välja toodud 15-74 aastaste haridustaseme osakaalud kõikides maakondades. 

2015. aastal olid omandanud kõrghariduse 27% Eestis elavatest 15-74 aastastest inimestest. 

Kõrge kõrgharidusega inimeste osakaaluga paistavad maakondadest silma Harju maakond, 

kus 35% 15-74 aastastest elanikest on omandanud kõrghariduse. Tartus maakonnas, Hiiu 

maakonnas ja Pärnu maakonnas on see näitaja vastavalt 32%, 24% ja 20%. Järgnevad Ida-

Viru maakond (19%) ja Lääne ja Saare maakond (18%). Suurima põhihariduse osakaaluga 

maakonnad on Rapla ja Viljandi maakond (25%), nendele järgnevad Järva maakond 

(24%), Valga ja Põlva maakond (22%). Üle kogu Eesti põhihariduse osakaalu ületavad 

veel Jõgeva, Lääne, Pärnu, Saare ja Võru maakonnad. Keskeriharidusega pärast 

keskharidust on 2015. aastal vaid 7% tööealistest inimestest. (TT125) 
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Tabel 1. Kogu Eesti ja Eesti maakondade 15-74 aastaste elanike haridustase aastal 2015, 

% (TT125) 

Maakond/haridustase 

Esimese 

taseme haridus 

või madalam 

Teise taseme 

haridus, teise 

taseme järgne 

ning 

kolmanda 

taseme eelne 

haridus 

Keskeriharidus 

pärast 

keskharidust 

Kõrgharidus, 

magistri- ja 

doktorikraad 

Kogu Eesti 16 52 7 26 

Harju maakond 12 45 7 35 

Hiiu maakond 16 54 4 24 

Ida-Viru maakond 12 61 8 19 

Jõgeva maakond 21 59 3 17 

Järva maakond 24 60 4 12 

Lääne maakond 20 56 5 18 

Lääne-Viru maakond 24 53 7 16 

Põlva maakond 22 59 4 15 

Pärnu maakond 18 52 11 20 

Rapla maakond 25 54 4 17 

Saare maakond 17 61 5 18 

Tartu maakond 15 48 5 32 

Valga maakond 22 61 6 11 

Viljandi maakond 25 54 5 16 

Võru maakond 19 63 5 13 

 

Põlva maakonnas on 15 kooli, mis pakuvad esimese taseme haridust. Teise taseme haridust 

pakuvad 4 gümnaasiumi ning Räpina Aianduskool. Valga maakonnas on 11 esimese 

taseme kooli ning 7 gümnaasiumi. Samuti on Valgamaal ka kutsekool. Võru maakonnas on 

15 kooli, mis pakuvad esimese taseme haridust, 5 gümnaasiumi ning sarnaselt Põlva- ja 

Valgamaale on seal ka kutsekool.  

Põhiharidusega tööealiste osakaal neis maakondades on väiksem kui Eestis keskmiselt, 

kesk- ja kutseharidusega inimeste osakaal aga suurem kui Eestis keskmiselt. 

Keskeriharidusega ning kõrgharidusega tööealisi on Põlva, Valga ja Võru maakondades 

väiksema osakaaluga kui Eestis keskmiselt. (TT125) 

Joonisel 2 on graafik 15-74 aastaste haridustaseme muutustega 18 aasta jooksul. Aastatel 

1997-2015 on kohad vahetanud põhiharidusega inimeste ja kõrgharidusega inimeste hulk. 

Põhiharidusega inimeste hulk on jõudsalt vähenenud ning kõrgharidusega inimeste hulk 

vastavalt suurenenud. Eriti jõudsalt suurenes kõrgharidusega inimeste arv 2003. ja 2004. 
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aastal. Teine suurem tõus leidis aset aastatel 2010 ja 2011.  Teise taseme haridus on 2015. 

aastaks vähenenud 1997. aastaga võrreldes vähe, kuid oli suurim 2000 aastate alguses. 

Keskeriharidusega inimeste hulk on olnud sujuvas vähenemises. (TT125) 

 

 

Joonis 2. 15-74 aastaste haridustase Eestis aastatel 1997-2015 (TT125) 

 

Kõrgharidusega inimeste osakaal on 1997-2015 on suurenenud üle Eesti keskmise ainult 

Harju, Tartu, Pärnu ja Hiiu maakondades. See näitab selgelt inimkapitali koondumist 

paikadesse, kus asuvad kõrgharidust pakkuvad asutused (Hiiumaa kõrgharitute osakaal on 

suurenenud poole võrra aastatega 2010-2015). (TT125) 

Võru-, Põlva-, ja Valgamaal on teise taseme haridusega inimeste osakaal aastate jooksul 

pigem tõusnud – tõus üle kümne protsendipunkti küündides üle 60% on aset leidnud Võru 

ja Valga maakonnas, kuid Põlvamaal on jäänud teise taseme haridusega inimeste osakaal 

alla 60%.  Esimese taseme haridusega inimeste osakaal on langenud kõige enam Võru 

maakonnas, olles 1997. aastal vaadeldavate maakondade hulgas ka kõige kõrgem ning 

aastaks 2015 kõige madalam. Keskeriharidus on neis kolmes maakonnas olnud sarnasel 

tasemel Eesti keskmisega ning pidevas madalas languses. Kõrgharidusega elanike osakaal 

on neis maakondades aga tunduvalt madalam kui Eestis keskmiselt. Võrumaal ületas 
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kõrgharitute osakaal keskeriharidusega elanike osakaalu lõplikult alles 2008. aastal ning 

Valgamaal 2006. aastal. Põlvamaal on kõrgharitute osakaal olnud vaadeldavate aastate 

(1997-2015) jooksul olnud alati suurem kui keskeriharidusega inimeste osakaal. Kõige 

enam on kõrgaharitute osakaal nendes kolmes maakonnas tõusnud aastatel 2007-2010 ning 

sama-aegselt on põhiharidusega inimeste osakaal oluliselt langenud.  

 

 

2.3. Kõrghariduse ja regionaalarengu seosed 
 

Kõrgharidusega tööealiste osakaal maakonnas ja SKP inimese kohta on teooria kohaselt 

positiivses seoses. Joonisel 3 on hajuvusdiagramm, millel on võrreldud 1997. ja 2014. 

aasta andmeid.  Esile on toodud põhjalikumalt vaadeldavad Võrumaa, Valgamaa ja 

Põlvamaa ning nende maakondade muutuse suunad aastate jooksul. Välja on toodud ka 

Eesti keskmine, mida kallutavad oluliselt Harju ja Tartu maakonnad suurema rahvaaru 

tõttu. 

 

 

Joonis 3. Kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaal (%) ja SKP inimese kohta eurodes 

maakonniti aastatel 1997 ja 2014 (TT125; RAA0050) 
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Mõlema näitaja puhul on selgelt näha muutust ajas. Maakonniti on suurenenud nii 

kõrgharitute osakaal kui ka SKP inimese kohta. Eesti esikmaakondade (Harju ja Tartu 

maakond) muutus on tunduvalt suurem kui alla keskmise maakondade muutused. Joonise 

üldpilti vaadates on positiivne seos kõrgharitute ja SKP vahel olemas. Ka teooria kohaselt 

on piirkondades, kus on rohkem kõrgharidusega elanikke, tootmine suurem seega ka SKP 

suurem. Korrelatsioonikordaja 1997. aastal SKP elaniku kohta ja kõrgharitute osakaalu 

vahel on 0,80 ning 2014. aastal 0,86, mis näitavad küllaltki tugevat positiivset seost. 

Tabelis 2 on toodud korrelatsioonikordajad ka 2000., 2004., 2014. ja 2015. aasta ning teise 

arengunäitajate ja kõrgharitute vahel.  

 

Tabel 2. Korrelatsioonikordajad maakondade 15-74 aastaste kõrgharitute osakaalu (%) ja 

SKP elaniku kohta (eurodes), hõivemäära (%), brutotöötasu (€), terviseseisundi vahel 

aastatel 1997, 2000, 2004, 2014 ja 2015. (TT125; RAA0050; PA5321; TH88; TT240) 

Korrelatsioon 

kõrgharitute osakaaluga 

maakonniti 

1997 2000 2004 2014 2015 

SKP elaniku kohta, € 0,80 0,83 0,79 0,86 - 

Hõivemäär, % 0,35 0,34 0,24 0,76 0,63 

Brutotöötasu, € - 0,74 0,83 0,87 0,84 

Tervis - - 0,31 0,29 0,29 

 

 

Positiivne seos maakondade SKP ja kõrghariduse vahel Eestis on püsiv, mis tähendab, et 

maakondades, kus on olnud ja on praegugi väiksem kõrgharidusega elanike osakaal, on ka 

madalam sisemajanduse koguprodukt ning kõrghariduse osakaaluga silmapaistvad Harju ja 

Tartu maakond on ka SKP vaatenurgast arenenumad. Võrumaal on suurenenud SKP 

elaniku kohta 4,8, kuid kõrgharitute osakaal on suurenenud vaid poolteist korda. Valgamaa 

puhul on SKP näitaja suurenenud pisut vähem kui Võrumaal – 4,7 korda ning kõrgharitute 

osakaal rohkem – 1,75 korda. Põlvamaa elanike SKP on suurenenud vähem kui teise 

Lõuna-Eesti maakondade SKP – 3,6 korda ning ka kõrgharitute osakaalu suurenemine on 

olnud väiksem – 1,4 korda. Harjumaaga on Lõuna-Eestiga suurendanud oma kõrgharitute 

osakaalu 19% pealt 35% peale, mis võibki osaliselt olla põhjuseks, miks see maakond on 

oma SKP näitajaga kõrgel kohal. (TT125; RAA0050) 
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Ka hõiveseisund peaks teooria kohaselt paranema, kui paraneb elanike haridus, eelkõige 

siis, kui suureneb kõrgharitute osakaal. Joonisel 4 on hajuvusdiagramm, millel kujutatakse 

seost kõrgharitute osakaalu ja hõivemäära vahel maakondades aastatel 1997 ja 2015. Aja 

jooksul on üldine hõivemäär paranenud, kuigi hajuvusdiagrammilt vaadatuna ei tundu see 

olevat tugevas seoses kõrgharitud elanike osakaalu suurenemisega. 1997. aasta puhul seos 

puudub, ka korrelatsioonikordaja on kõigest 0,35. 2015 aasta puhul on jooniselt aga näha, 

et seos on osaliselt olemas ning ka korrelatsioonikordaja 0,63 näitab, et seos on muutunud 

tugevamaks võrreldes 1997. aastaga. 2014. aasta korrelatsioonikordaja on aga veelgi 

suurem – 0,76, mis on hõivemäära ja kõrghariduse osakaalu uuritava perioodi suurim. 

Ühekordne tugev korrelatsioonikordaja ei ole teooria tugevaks kinnituseks. (TT125; 

TT240) 

 

 

Joonis 4. Kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaal (%) ja 15-74 aastaste hõivemäär (%) 

maakondades aastatel 1997 ja 2015 (TT125; TT240) 
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muutuse hõivemääras, siis Valga ja Põlva maakonnas on hõivemäär 2015. aastal madalam 

kui 1997. aastal. Põlva maakonna hõivemäär on Eestis 2015. aastal kõige madalam. 

Olenemata sellest, et kõrgaridusega inimeste osakaal on suurenenud kõikides 

maakondades, siis arenguraskused on hõive seisukohalt löönud erinevate Eesti regioonide 
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vaid kahes maakonnas – Ida-Viru ja Hiiu maakonnas. Kõrghariduse osas on Võru maakond 

teinud kolme Lõuna-Eesti maakonna seas suurima muutuse, mis võib olla ka hõivemäära 

positiivse muutuse üheks põhjuseks. (TT125, TT240) 

Töötasu suurenemist hariduse parenemise mõjul on teoorias käsitletud rohkemgi kui 

hõivemäära paranemist. Joonisel 5 on hajuvusdiagramm, millel on välja toodud 2000. ja 

2015. aasta brutotöötasud ning kõrgharitute osakaal maakondades. Joonisel on näha, et 15 

aasta jooksul on brutotöötasu teinud läbi suurema muutuse kui kõrgharitute osakaal, küll 

aga on näha selge seos nende kahe näitaja vahel. Ka korrelatsioonikordaja tabelis 2 näitab 

küllaltku tugevat seost, olgugi et erinevused maakondade vahel on suured. (TT125; 

PA5321) 

 

 

Joonis 5. Kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaal (%) ja keskmine brutotöötasu eurodes 

maakonniti aastatel 2000 ja 2015 (TT125; PA5321) 

 

Valga, Põlva ja Võru maakonnad on töötasu osas teinud 15 aastaga läbi mitmekordse 

positiivse muutuse (PA5321) sarnaselt kõikide teiste maakondadega, kuigi hariduse näitaja 

muutus on keskmisest madalam. Võru maakonna töötasu on täiesti võrreldav teiste 
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suurema hüppe edasi ning erinevused maakondade vahel on suurenenud. Regionaalse 

palgatõusu põhjuseks ei ole kindlasti ainult kõrgharidusega elanike osakaalu suurenemine, 

kuna teooria kohaselt mõjutab kõrgharidus kõige enam individuaalset töötasu suurenemist, 

kuid kuna regionaalsed näitajad on tugevas korrelatsioonis, on seos siiski olemas. 

Regionaalne inimkapitali ja töötasu seos Eestis kinnitab teoreetilist inimkapitali ja töötasu 

seose käsitlust. 

Nagu ka haridust, loetakse inimkapitali osaks ka tervist. Inimkapitali teooriates peetakse 

haridust ja tervist eraldiseisvateks, kuid on ka teooriaid, milles leiduvad väited, et haritus 

mõjutab tervisekäitumist ning seega ka tervist. Inimeste tervisekäitumine ja sellest tulenev 

terviseseisund on samuti oluline arengu näitajaks. Siia töösse on see näitaja analüüsimiseks 

sobilik ka veel selle tõttu, et teooria kohaselt peaks see olema positiivses seoses 

haridustasemega. Joonisel 6 on hajuvusdiagramm, mis näitab kõrgharitute ja väga hea või 

hea tervisega elanike osakaalu maakonnas aastatel 2004 ja 2015.  

 

 

Joonis 6. Kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaal (%) ja väga hea või hea tervisega 16-

aastaste ja vanemate osakaal (%) aastatel 2004 ja 2015 (TT125; TH88) 

 

Joonisel 5 kujutatud hajuvusdiagrammil ei näi olevat seoseid uuritavate näitajate vahel. Ka 

korrelatsioonikordajad tabelist 2 ei näita tugevat seost – 2004. aasta puhul on 

korrelatsioonikordaja 0,31 ning 2015. aasta puhul 0,29. Põlva ja Võru maakondade 

Eesti 

Harju 

Põlva 

Tartu 

Valga 

Võru 
Eesti 

Harju 

Põlva 

Tartu 

Valga 

Võru 

30

35

40

45

50

55

60

65

0 5 10 15 20 25 30 35 40

V
äg

a 
h

ea
 v

õ
i h

ea
 t

er
vi

se
ga

 1
6

-a
as

ta
st

e 
ja

 
va

n
em

at
e 

o
sa

ka
al

 m
aa

ko
n

n
as

, %
 

Kõrgharidusega 15-74 aastaste osakaal maakonnas, % 
 

2015

2004



31 

 

elanikud on teinud 9 aasta jooksul tervise seisukohalt edasimineku, kui Valga maakond on 

jäänud samale tasemele. Regiooniti vaadelduna puudub teooriakohane seos hariduse ja 

tervise vahel.  

 

 

2.4.  Arutelu haridusest ja arenguerinevustest 
 

Eesti riik on OECD riikide seas kõikvõimalie haridusnäitajatega headel kohtadel. Noorte 

(25-34 aastased) on oma haridustasemege 14. kohal – vaid 11% noortest omavad 

madalamat haridustaset kui keskeriharidus, mille järgi peaks olema Eestis suhteliselt hea 

tervis, kõrge hõivemäär, kõrged töötasud ning peale selle peaksid eestlased olema oma 

tegemistega sotsiaalselt kaasatud (Santiago et al. 2016 :30). Igas vanusegrupis on eestlased 

üle OECD keskmise keskhariduse omanamisega (Ibid.: 40) ning hõivemäär erinevate 

haridustasemete juures on sarnane OECD keskmisega (Ibid.: 105). Hoolimata headele 

näitajatele, on aga kulutused haridusele alla keskmise (Ibid.: 211). World Economic 

Forumi andmetel on Eesti oma tervise ja algharidusega samuti üle keskmise – seitsme palli 

süsteemis on mediaaniks 4,74, maksimumiks 6,87, mille juures Eesti tulemus on 6,3. 

Kõrghariduse ja täiskasvanute väljaõppe näitaja mediaan on 3,91, maksimum 6,2 ning 

Eesti tulemus selle juures 5,5. (Global Competitiveness.. 2015) 

Eesti kõrge inimkapitali üle saab ainult head meelt tunda, samas edasi pürgimist ei tohiks 

unustada. Mida veel ei tohiks unustada, on inimkapitali Eesti sisesed erinevused. Head 

tulemused tulevad paljurahvalisest Tallinnast ja Tartust. Kõik ülejäänud piirkonnad 

muudavad Eesti keskmisi ainult madalamaks, mille tõttu peaks just nende piirkondade 

arengule pisut kaasa aitama või vähemalt arengut mitte takistama. Inimkapitali olulisus 

regionaalsel tasandil ei peitu ainult numbrites vaid ka inimestes nende numbrite taga. 

Madal inimkapital tähendab halvemaid tingimusi elamiseks – madalam töötasu, väiksem 

võimalus leida tööd ning sellest tulenevad edasised negatiivsed tagajärjed. Kõige halvema 

stsenaariumi järgi lahkutakse Eestist lausa põlvkondade kaupa. Eesti Statistikaameti ja 

Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel on Valga-, Põlva-, ja Võrumaa töötajate 

peamised töörände sihtkohad väljas pool Eesti riiki ning Harjumaa ja Tartumaa 

(Täiskasvanuhariduse.. 2014), millest võib järeldada, et koondumine Harju- ja Tartumaale 

ning Eestist lahkumine on siiski põhjustatud kohalike töövõimaluste puudumisest. Siit võib 

leida olulise valupunkti Eesti regionaalsete erinevuse seisukohalt – majanduskasv ja palgad 
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tõusevad nii nagu peab, kuid on kohti, kus puudub võimalus arengust osa saada töö 

puudumise tõttu.  

Kui arvestada seda, et paljud üliõpilased valivad oma tulevase elukoha oma ülikoolilinnas, 

leides seal kõrgepalgalise töökoha, võib arvata, et lõuna-eestalsed ei ole oma arengust 

maas mitte selle pärast, et nad ülikooli õppima ei lähe, vaid selle tõttu, et miski peale 

lapsepõlvekodu neid enam Lõuna-Eestis ei oota. Vahemaa Põlvamaa külakese ja tudengi 

tulevase töökoha vahel on ainult 50 kilomeetrit, kuid see 50 kilomeetrit on kujundlikult 

öeldes kui hoolikalt laotud müür, et jõukus ja vahvus arenenud piirkonnast välja ei 

valguks. Tundub, et lahendus probleemile oleks lihtsalt „müüri lõhkumine“. 

Kui uurida eelmises alapeatükis tehtud hajuvusdiagramme, on selge, millistes 

maakondades on arengupuudusi. Antud töös on vaadeldud hariduse mõju arengule, kuid 

selliseid diagramme võib teha ka muude näitajatega, näiteks tervis või kohaliku kolmanda 

sektori majanduse osatähtsus. Mõni maakond on hajuvusdiagrammil aastate jooksul oma 

asukohta vahetanud hoopis teisiti kui teised maakonnad ning põhjust otsides võib leida 

lahendust vajavaid probleeme. Näiteks hõivemäär Võru maakonnas on tõusnud olles 

sarnases trendis koos teiste maakondadega, kuid Valga ja Põlvamaakond on käitunud 

täiesti teisiti. Hajuvusdiagrammide üldist pilti vaadates on näha ka nende kolme maakonna 

koondumist „kehvemasse nurka“, kui kõik teised maakonnad, mis samuti kaardile vaadates 

näivad ääremaana, on paremas seisus.  

Eesti Regionaalarengu strateegia käsitleb Lõuna-Eestina Võrumaa, Valgamaa ja põlvamaa 

kõrval ka Tartumaad ja Jõgevamaad, Viljandimaad ning teadvustab arenguerinevuste 

probleeme selle regiooni piirides. Strateegia prioriteetsed meetmed ja arendustegevused 

Lõuna-Eesti arengu ergutamiseks sisaldavad nii toimepiirkondade äärealadele suunatud 

tegevusi kui ka Tartu kui Lõuna-Eesti keskusele suunatud tegevusi. Toimepiirkondadele 

mõeldes on välja toodud, et keskenduda tuleks elanike töövõimaluste ja sissetulekute 

suurendamise meetmetele, mis on suunatud ettevõtluse stimuleerimiseks ja inimressursi 

tõhustamiseks. Kuna Lõuna-Eestis on suure osatähtsusega tootmisharud nagu 

põllumajandus, metsandus ja toiduainetööstus, on oluline pöörata tähelepanu nende harude 

lisandväärtuse kasvatamisele. (Eesti regionaal.. 2014: 32-33) 

Selleks, et Tartu linna parem arengutase ei tekitaks Lõuna-Eesti vähem arenenud 

piirkondadele probleeme vaid aitaks regiooni arengus kaasa, näeb strateegia ette Tartu 
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linnapiirkonna paremat sidustamist ülejäänud Lõuna-Eesti osadega eelkõige parema 

transpordiühenduse ja arenduskoostöö kaudu.  Tartu linnas endas tuleks laialdasemalt 

arendada teadustegevust ning ennetada Tartu rahvastiku kasvuga tulenevaid probleeme 

nagu näiteks lasteaiakohtade puudumine. (Ibid.: 32-33) 

Võimalike lahendusena aidata kaasa Lõuna-Eesti maakondade arengule võiks arendada 

eelkõige piirkonnaspetsiifilisi valdkondasid. Võrumaa metsad pakuvad mitmeid puidu- ja 

mööblitööstusvõimalusi, Valgamaal peituvad võimalused arendada logistikavaldkonda 

ning luua majanduslikke sidemeid Eesti lõunanaabritega. Peale majanduslike valdkondade 

on neis maakondades spetsiifiline ka kultuur ja loodus, mida saaks turismi valdkonnas 

veelgi rohkem ära kasutada.  

Ka koolide sulgemine ei peaks toimuma vaadates ainult rahanumbreid. Ettepanekuna 

ennetada suuremate arenguerinevuste teket, võiks kohalikele jääda võimalus käia kodu 

lähedal, mõne valla piires, gümnaasiumis. Kodulähedases gümnaasiumis veedetud aastad 

lähendavad inimest oma kodukandiga ning vähendavad kodust lahkumise soovi. Edasi 

õppimine või töötamine peale gümnaasiumi lõppu ei pruugi toimuda küll enam kodu 

lähedal, kuid kui isegi 20 inimest rohkem naaseb tagasi väikesesse valda Lõuna-Võrumaal, 

siis on see juba suur asi. Kooli puudumine võib kaasa tuua tervete perekondade lahkumise 

ning pidurdab trendikat maale kolimist. Gümnaasiumide sulgemine mõjub halvasti ka alles 

jäänud põhikooli või algkooli kvaliteedile – enam pole vaja täiskohaga aineõpetajaid, mille 

tõttu võetakse üle ka võõramate õppeainete õpetamine. Töö autor arvab, et haridust ja 

regionaalarengut puudutavaid meetmeid valides, ei tohiks kaaluda odavate ja kulukate 

meetmete vahel, vaid tuleks valida parimad. Kohe kõike korraga ei saa, kuid aja jooksul 

annavad mõned head valikud parema tulemuse ka pisut rohkem odavaid valikud.   
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö teoreetilises osas selgus, kuidas on viimaste kümnendite jooksul defineeritud 

ja käsitletud inimkapitali. Teoreetikud on inimkapitali sidunud eelkõige haridusega. 

Analüüsides on kasutatud haridusasutuses viibitud aastaid, kirjaoskust, haridustaset ning ka 

haridusasutuse kvaliteeti. On ka teooriad, mis ei seo inimkapitali otseselt haridusega, vaid 

hoopis ükskõik mis moel omandatud oskuste- ja teadmistetasemega. Inimkapitali osaks 

hariduse kõrval on veel ka tervis, füüsiline võimekus ning mõnel juhul ka valmidus oma oskusi 

ja teadmisi kasutada. Arengutaset on seostatud haridusega väga ilmsetel põhjustel – 

majanduskasvu, tootlikkust ning uusi ideid loovad inimesed ning loovad nad seda vaid sel 

määral, mil määral on neil vastavaid oskusi ja teadmisi. Uuringutes, mis on sidunud 

arengutaset erinevate aregu mõjutajatega, on samuti leitud, et regioonid, mille haridusasutuste 

kvaliteet ja elanike haridustase on parem, on ka arengutase parem. Oluline on välja tuua ka 

järeldus, et mõjutajate k.a hariduse mõju on suurem riikide vaheliselt kui riikide siseselt.  

Bakalaureusetöö teises peatükis koostati Eesti riigisiseseid arenguerinevusi uuriv analüüs 

kasutades arengumõjurina kõrgharidusega inimeste osakaalu ning hajuvusdiagramme. Uuriti 

maakondade ernevusi SKP, hõivemäära, töötasu ja tervise valdkondades. Põhjalikumalt 

vaadeldi Lõuna-Eesti maakondi Võrumaad, Valgamaad ja Põlvamaad. Hajuvusdiagrammil, 

kus võrreldi 1997. ja 2014. aasta SKP-d inimese kohta selgus, et Lõuna-Eesti maakonnad on 

järginud teise Eesti maakondadega sarnast trendi, kuid üldine kasv SKP-es mõõdetuna on 

olnud teistes maakondades suurem, eelkõige Harjumaal ja Tartumaal. Hõivemäär Võrumaal on 

aja jooksul paranenud sarnaselt Eesti keskmisele, kuid Valgamaal ja Põlvamaal on hõivemäär 

langenud olenemata sellest, et kõrgharidusega elanike osakaal on suurenenud. Põlvamaa 

hõivemäär on Eesti madalaim. Keskmine brutotöötasu kuus on Lõuna-Eesti maakondades 

kasvanud samuti sarnases trendis Eesti keskmisega, kuigi Harjumaa ja Tartumaa on teistest 

tunduvalt eespool. Võrumaa brutotöötasu on täiesti võrreldav teiste maakondadega, mis ei ole 

Harjumaa ja Tartumaa, kuid Valga ja Põlva maakonnad on taaskord kehvemate tulemustega. 

Tervisenäitaja hajuvusdiagrammil ei ole näha üldist trendi, peale selle, et aja jooksul on 

keskmine hea tervise näitaja 5 protsendipunkti võrra tõusnud. Lõuna-Eesti maakondades on 

see näitaja samuti tõusnud, kuid paremini Võrumaal ja Põlvamaal ning kehvemini Valgamaal.  

Tugev seos kõrgharitud elanike osakaaluga maakonnas leidus arengunäitajatel nagu SKP 

elaniku kohta maakonnas ning keskmine kuu brutotöötasu.  Mõlemate näitajate korrelatsioonid 
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toetavad teoreetilist eeldust, mille kohaselt rohkem paremat haridust toob kaasa 

majanduskasvu ja kõrgemad palgad. Maakonna hõivemäära puhul leidus arvestatav 

korrelatsioon ainult aastal 2014 ning nõrgem korrelatsioon aastal 2015, kuid 

hajuvusdiagrammil joonistus välja selge seos ja trend ajas ning seos haridusega. Tervise ja 

kõrghariduse vahel otsest regionaalset seost ei olnud. Kokkuvõtlik järeldus bakalaureusetöö 

viimase uurimisülesandele, milles on tarvis teha järeldus inimkapitali mõju kohta 

regionaalarengule, võiks olla selline, et inimkapitalil on seos majanduskasvule ning –arengule, 

kuid arenguerinevusi silmas pidades on vaja uurida ja arendada veel teisigi valdkondi peale 

hariduse.  
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THE IMPACT OF HUMAN CAPITAL ON REGIONAL 

DEVELOPMENT IN ESTONIA IN EXAMPLE OF VÕRU, 

VALGA AND PÕLVA COUNTIES 

 

SUMMARY  

 

Studying regional development is important for achieving overall progress in Estonia but 

as well for social welfare and national security. In addition to aforementioned, the people 

living in periphery are sustaining the culture and traditions of Estonia. Though the situation 

is good in larger cities of Estonia, we should not neglect the development of peripheral 

regions and those living there. The aim of this bachelor’s thesis is to examine the impact of 

human capital, and the changes found in it, on regional development in South Estonia in 

example of Võru, Valga and Põlva counties.  

In purpose of achieving the aim on the thesis, the following tasks are posed:  

 to explain the theoretical positions of human capital and regional development; 

 to select reasonable indicators of regional development and present the data end 

methods for following analysis; 

 to evaluate the impact of human capital of Võru, Valga and Põlva counties on chosen 

indicator of development; 

 to analyse the results and make conclusions of the regional development in South 

Estonia. 

In the first chapter of the thesis are presented the theoretical positions which concern 

human capital, regional development and the link between them. In theoretical analyses 

human capital is often defined as an education. The concept of education is rather variable. 

The concept of education and human capital consists of the years spent in educational 

institution, the level of education and the overall level of skills and knowledge. In theory, 

the economic growth, earnings, health and employment is dependent on human capital. 

Health and physical abilities are also a part of the human capital but for simplifying the 

analyses these are often left out.  
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In the second chapter of the thesis there are analysed the impact of the percentage of 

people with higher education within a county on four indicators of regional development. 

Those four indicators are GDP per person in a county, employment rate in a county, 

average monthly wages in a county and the average health rate in a county. In order to 

study the impact, four scatter plots were made. Those scatter plots involved comparing the 

counties percentage of people with higher education to one of the development indicators 

in two different years. In order to prove the theoretical positions, also correlation 

coefficients were calculated. 

The following are the results of the analysis. The percentage of people with higher 

education poses a strong impact on the regions GDP per person and average wages. The 

development indicators of South Estonian regions are low on both GDP and wages but the 

percentage of higher educated people is also low. From those three counties the most 

developed one, compared to Estonian average, is Võru county and the least developed is 

Põlva county. The employment rate across regions is not in correlation with the percentage 

of higher educated people and in some regions there has been even a negative change in 

the employment rate. The health indicator is also not in correlation with higher education. 

In studied years the difference between less and more developed regions has been 

increased. The Estonian average in strongly affected by more populated and more 

developed Harju and Tartu counties while the South Estonian counties are among the least 

developed. The thesis demonstrated that boosting of the education level in is not the only 

way to ensure the development in the level of regions and while GDP and wages are 

increasing, the employment which supports the individual well-being is not ensured. 
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