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SISSEJUHATUS 

 

Võimalus leida Eestis endale sobivaim töökoht on Eesti suuremates keskustes ning nende 

ümbruses. Inimesed liiguvad töökohtadele lähemale ning seetõttu maapiirkondades 

inimeste arv väheneb. Nende jaoks, kes küll soovivad maapiirkonnas elada, kuid ei leia 

seal sobivat tööd jääb üle pendeldada kodu- ja töökoha vahel.  

Selleks, et maapiirkonnad elanikest päris tühjaks ei jääks on oluline teada tööalase 

pendelrände põhjusi piirkonnas, tööalaselt pendeldavate isikute vajadusi, mis võimaldaksid 

luua töö- ja elukoha vahel pendeldavatele elanikele sobivad elu- ja pendeldamist 

soodustavad tingimused. 

Rahvastiku vähenemine Eestis on tinginud halduskorralduse muutmise vajaduse ning 

seetõttu on kohalikel omavalitsustel oluline teada inimeste liikumist, et tagada neile 

vajalike teenuste kättesaadavus.  

Käesoleva töö eesmärk on maapiirkonna elanike elu- ja töökoha erinevusest tingitud 

probleemide väljaselgitamine Valgamaa Tõrva piirkonnas. 

Lähtuvalt uurimiseesmärgist on käesoleva töö autor püstitanud järgmised 

uurimisküsimused: 

• milline on tööhõive ja tööturu olukord Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva 

linnas; 

• kuidas on Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas aastatel 2008-2016 

muutunud keskmine töötajate/töökohtade ja isikute arv, kelle töökoht on väljaspool 

kodulinna/-valda; 

• kuidas tajuvad Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas tööalase 

pendelrände probleeme kohaliku omavalitsuse juhid ja kuidas isikud, kelle töökoht 

on väljaspool kodulinna/-valda,  

• mida saab ja on valmis tegema kohalik omavalitsus, et väljaspool kodulinna/-valda 

töötavad isikud jääksid elama kodukohta,  

• kuidas mõjutab tööalast pendelrännet haldusreformist tulenev omavalitsusüksuste 

ühinemine ja haldusreformi muudatus üksikisiku tulumaksu jagunemise kohta töö- 

ja elukoha omavalitsuste vahel. 
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Töös kasutatavate esmaste andmete kogumiseks intervjueeriti Helme, Hummuli, Põdrala 

valla ja Tõrva linna kohaliku omavalitsuse esindajaid ning elanikke, kes töötavad 

väljaspool kodulinna/-valda, kuid elavad Tõrva piirkonnas. 

Teisesed andmed pärinevad Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti andmebaasidest. 

Statistikaameti andmebaase on käesolevas töös kasutatud tööealise elanikkonna arvu 

leidmiseks aastatel 2008-2016 Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas. Maksu- ja 

Tolliametist on saadud infot väljapoole nimetatud Valgamaa haldusüksusi tööle käivate 

elanike arvu ja nende töötasust kohaliku omavalitsuse tulubaasi laekuva füüsilise isiku 

tulumaksu kohta aastatel 2008-2016. Samuti ka teistest haldusüksustest Helme, Hummuli, 

Põdrala valda ja Tõrva linna tööle käivate elanike arvu ja nende töötasust kodulinna/-valla 

tulubaasi laekuva füüsilise isiku tulumaksu kohta aastatel 2008-2016. 

Teiseseid andmeid võrreldi aasate lõikes kõigis neljas valitud Valgamaa haldusüksustes. 

Samuti võrreldi nende haldusüksuste kohta käivaid andmeid omavahel. Andmed on 

esitatud joonistel.  

Intervjuud kohaliku omavalitsuse esindajatega ja haldusüksuste elanikega salvestati ning 

transkribeeriti. Intervjuude analüüsimiseks loodi koodide ja kategooriate skeem, mille abil 

on intervjuu tekstidest tehtud väljavõtted. Väljavõtted intervjuudest on esitatud tabelites.  

Käesolev töö on jagatud kaheks peatükiks, millest esimene osa moodustab teoreetilise, 

teine töös kasutatud metoodika kirjelduse ja teostatud uuringu osa. Teoreetiline osa hõlmab 

ülevaadet rändealastest teooriates, tööalasest rändest Eestis ja pendelrände toetamise 

võimalustest. Teostatud uuringu teine, kolmas, neljas alapeatükk käsitlevad tööhõive 

olukorda Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas, tööalaselt pendeldavate isikute 

arvu ja sihtkohtade võrdlust ning probleemide kirjeldust ja analüüsi. Teostatud uuringu 

viimased kaks alapeatükki käsitlevad kohaliku omavalitsuse osa tööalases pendelrändes ja 

vastupidi tööalase pendelrände osa linnade/valdade ja nende elanike arengus ning 

haldusüksuste ühinemise mõju tööalasele pendelrändele. 

Uuringu tulemusena selgusid tööalase pendelrände mustrid Tõrva piirkonnas aastatel 2008-

2016, mille järgi saab prognoosida piirkonna elanike edaspidiseid liikumisi ja kasutada 

neid liikumismustreid planeeringutes, mis hõlmavad piirkonna inimeste mobiilsust. Töö- ja 

elukoha erinevusest tingitud probleemide kindlaks tegemine on aluseks nendele 

probleemidele lahenduste leidmiseks, et tööalaselt pendeldavad inimesed tunneksid end 

selle piirkonna kogukonna osana. Tööalasest pendelrändest kohaliku omavalitsuse 
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eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu laekumine näitab, kui oluline tuluallikas on Tõrva 

piirkonnale tööalane pendelränne. 

Uuring sai teoks tänu Maksu- ja Tolliametile ning Helme, Hummuli, Põdrala valla ning 

Tõrva linna elanikele ja kohaliku omavalitsuse esindajatele. Eriline tänu Lia Kohtlale, kes 

oli töö autori kontaktisik Maksu- ja Tolliametis. Samuti kuulub tänu käesolev magistritöö 

juhendajale ning intervjueeritud kohaliku omavalitsuse esindajatele ja tööalaselt 

pendeldavatele isikutele, kes leidsid aega, et küsimustele vastata. 
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1. RÄNDEALASED TEOORIAD JA TÖÖALANE RÄNNE 

EESTIS 

 

1.1 Ülevaade rändeteooriatest 

 

Kaasaegses ühiskonnas on igal elanikul võimalus tööga elatist teenida. Indiviidid seavad 

endale kaks eesmärki: kindlustada valitud elukutse abil võimalikult suur sissetulek ning 

teha tööd, mis pakub rahuldust (Sovi 1977: 377). Kindlustamaks suuremat sissetulekut ja 

rahuldust pakkuvat töökohta on inimesed valmis läbima pikki vahemaid töö ja elukoha 

vahel. 

Inimeste pidevat ja lühiajalist liikumist oma alalisest elukohast teise piirkonda ja tagasi 

nimetatakse pendelrändeks. Vastavalt pendelrände eesmärgile eristatakse töörännet ja 

haridusrännet. (Keelenõuvakk… 2015) Mereste käsitleb pendelrännet, kui migratsiooni 

kitsamat alaliiki, jaotades rände kestuse alusel püsi-, sesoon- ja pendelrändeks. Rände 

ulatuse alusel eristatakse siserännet ja rahvusvahelist rännet (Mereste 2003: 229) ning 

iseloomu järgi vabatahtlikku ja sundrännet. Sunniviisilist rännet võib põhjustada sõda, 

jälitamine, loodusõnnetused (Jürgenson jt 2011: 6). Vabatahtlik ränne sealhulgas ka 

pendelränne võetakse ette, kui piirkonnas on tööpuudus või motiveerivaks osutub suurem 

sissetulek; otsitakse vastuvõetavamat sotsiaalset või looduslikku keskkonda. (Sovi 1977: 

340-342). 

Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon eristab kolme migratsiooni tüüpi: 

traditsiooniline alaline ränne, pikaajaline ajutine ränne ja lühiajaline tööränne, mis hõlmab 

hooajalist tööd, juhutööd ja pendelrännet (Ajutiselt... 2014). 

Teaduskirjanduses kasutatakse pendelrände kohta ka terminit „geograafiline mobiilsus“, 

mida defineeritakse, kui tööjõu liikumist piirkondade vahel, kusjuures mõiste tähendust ei 

muuda rändega kaasnev või mitte kaasnev elukoha vahetus (Raal 2003a: 238).  

Ene-Margit Tiit kasutab väljastpoolt töökoha omavalitsusüksust tulnud töötaja kohta 

terminit „külalistöötaja” (Tiit 2013: 38) 
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Käesolevas töös kasutatakse veel mõistet „kaugtöö”, mis tähendab töötamist kodus või 

töötaja poolt valitud kodulähedases kontoris ning see asendab sõitmist tavalisele töö 

asukohale. (Peters jt 2004, lk 469) 

Kuna Mereste käsitleb pendelrännet, kui migratsiooni alaliiki (Mereste 2003: 229), siis 

järgnevalt antakse ülevaade teooriatest, mis seletavad migratsiooni laiemalt. Nende 

teooriate kaudu on võimalik selgitada ka pendelrände põhjusi ja tööalase rändega seotud 

otsuse kujunemist.  

Rändealased teooriad käsitlevad rändeotsuse kujunemise alusena piirkondade vahelist 

palgaerinevust, indiviidi isikuomadusi, majanduse arengut ja maailma globaliseerumist.  

Hagen-Zanker on rändealased teooriad jaganud kolme rühma vastavalt rändeotsuse 

mõjutaja ulatusele. (Tabel 1)  

 

Tabel 1. Migratsiooniteooriad analüüsitasandi järgi.  (Hagen-Zanker 2008: 5) 

Analüüsitasand Mikrotasand Mesotasand Makrotasand 

Rändeotsuse  

mõjurid 

isiklikud väärtused, 

ootused, 

tõekspidamised 

kollektiivid, sotsiaalne 

võrgustik 

makrotasandi 

struktuuridest tulenevad 

võimalused  

Peamised 

teooriad 
• neoklassikaline 

mikroteooria 

• tõuke- ja 

tõmbetegurite 

teooria 

• käitumist 

seletavad mudelid 

• sotsiaalse 

süsteemi teooria 

• sotsiaalse kapitali 

teooria 

• institutsiooniteooria 

• kumulatiivse 

põhjuslikkuse 

mudel 

• tööjõu migratsiooni 

uus ökonoomika 

• neoklassikaline 

makroteooria 

• migratsiooni 

süsteemiteooria 

• duaalse tööturu teooria 

• maailma 

süsteemiteooria 

• mobiilsuse kasvu 

hüpoteesid 

 

Mikrotasandil tuleneb rändeotsus isiklikest põhjustest, makrotasandi teooriad seletavad 

rände trende ja migratsiooni üldiselt. Mesotasandi rändeotsuse mõjutajad on kollektiivid, 

sotsiaalne võrgustik. (Hagen-Zanken 2008: 5). 

Regionaalse arengu ja rändealaste küsimustega tegelevate majandusteadlaste lähtekohaks 

on neoklassikaline teooria, mille kohaselt on rände põhjuseks palgaerinevused piirkondade 

vahel. Inimesed liiguvad kõrgema sissetulekuga piirkondadesse kuni regioonide vaheline 

sissetulek võrdsustub. Neoklassikalise teooria aluseks on inimeste ratsionaalne valik, 

kasumi maksimeerimine, tööjõu mobiilsus ning tegurihindade erinevus piirkonniti (King 
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2012:13). Teooria ei arvesta sellega, et töötajad ei taju oma tegelikku potentsiaali ja 

tööandjatel puudub info tulevaste töötajate reaalse produktiivsuse kohta. (Raal 2003a: 240) 

King peab migratsiooniteooriate arengu aluseks Ravenstein ҆i rände seadusi: 

• Ränne toimub lühema vahemaa taha. Need kes liiguvad kaugemale, liiguvad 

suurematesse keskustesse. 

• Peamiselt toimub ränne põllumajanduspiirkondadest tööstuspiirkondadesse. 

• Suured linnad kasvavad rohkem migratsiooni, kui loomuliku iibe tõttu. 

• Ränne kasvab koos tööstuse, transpordi ja kaubanduse arenguga. 

• Iga rände voog põhjustab uue rändevoo. 

• Naised rändavad rohkem lühema vahemaa taha. Meestest enamus rändab pika 

vahemaa taha. 

• Rände peamine põhjus on majanduslik. (King 2012: 12) 

Lisaks sissetulekutele, nagu kirjeldatakse neoklassikalises rändeteoorias, mõjutavad 

inimeste liikumist piirkondade vahel mitmed muud tegurid. Vastavalt sellele, kas tegurid 

tekitavad soovi piirkonnast lahkuda või meelitavad inimesi piirkonda jaotatakse mõjurid 

tõuke- ja tõmbeteguriteks. 

Tõuketegurid on järgmised: 

• ressursside vähenemine või hinna langemine rahvusvahelisel turul, 

• diskrimineerimine,  

• tööhõive vähenemine, 

• elukeskkonnast võõrandumine, 

• katastroofid, 

• elukoht ei võimalda soovide täitumist ja arengut. 

Tõmbetegurid on järgmised: 

• võimalus leida parem töö, 

• suurem sissetulek, 

• hariduse saamine, 

• sobivad elu- ja keskkonnatingimused, 

• atraktiivsem elukoht. (Davis 1995: 64-65) 

Lisaks eelpool loetletud tõuke- ja tõmbeteguritele mõjutavad rändeotsust veel materiaalsed 

võimalused, psühholoogilised ja isiklikud tegurid. (Sealsamas: 64-65) 
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Rändega kaasnevad kulud, mis võib jagada kaudseteks ja otsesteks. Kaudsed kulud on 

emotsionaalsed – lahkumine sõpradest, uues kohas sisse elamine. Otsesed kulud on 

töökohast lahkumise ja uude kohta liikumise kulud. Inimese rändeotsus sõltub sellest kas 

oodatav tulu ületab rändega kaasnevaid kulusid. (Raal 2003a: 241)  

Rahvusvahelise rände edendamiseks ja toetamiseks on loodud era- ja avalikke 

organisatsioone, mis pakuvad rännet toetavaid teenuseid. Institutsiooniteooria kohaselt 

tekitab ränne uut rännet, sest institutsioonid lihtsustavad rändeprotsesse. (King 2012: 22) 

Rännet lihtsustavaid institutsioone ja protsesse on kasutatud kõrgelt kvalifitseeritud 

kolmandate riikide kodanike ligitõmbamisel. Et näidata end atraktiivse sihtriigina on 

võimalik teostada kiirmenetlust viisade ja lubade taotlemisel; viisatasude vähendamist; 

piiramatut juurdepääsu tööjõuturule; teabe levitamist interneti, keskuste, kampaaniate abil; 

tööandjate sponsoreerimist; kasutada võrgustikke; külastada tööturumesse; arendada 

koostööd kolmandate riikide organisatsioonidega. (Kõrgelt…2013: 29-30) 

Siserännet aga saab põhjendada linnade arenguga. Sünteesitud keskus-perifeeria mudelite 

järgi jaotatakse elanike koondumine ja hajumine viide etappi: 

I. Alglinnastumine, mida iseloomustab vähene inimeste mobiilsus ja maapiirkonna 

elanike arvu kiirem kasv võrreldes põhikeskusega. 

II. Tuumlinnastumine, mida iseloomustab peakeskuse kiire kasv, suurenev keskusesse 

siirduvate maaelanike arv ja põllumajandusalade jätkuv laienemine äärealadel. 

III. Ees- ja uuslinnastumine, mida iseloomustab keskuse lähialade suurenemine ja 

inimeste mobiilsuse kasv. 

IV. Valg- ja umblinnastumine, mida iseloomustab suurlinnade tekkimine ja kõrgest 

elanike kontsentratsioonist tulenevad keskkonnaprobleemid (liiklusummikud, 

saastatus, kuritegevus). 

V. Vastu- ja hajalinnastumine, mis on vastupidine protsess linnastumisele. Linnade 

kasv peatub ning maale tekivad uued asustused. (Raagmaa jt 2003: 54-55) 

Elanikkonna koondumist põhjustavatest teguritest on Raagmaa välja toonud töökohtade 

vähenemise primaarsektoris, mida põhjustab efektiivsem tootmine ja tööstuste sulgemine 

maapiirkondades. (Raagmaa 1999: 29) 

Elanikkonda hajutavatest teguritest on välja toodud kinnisvara hindade kasv, saastatuse 

tõus, puhkeaja osakaalu suurenemine ja maalähedase elulaadi väärtustamine. Lisaks 

põhjustab hajalinnastumist transpordi areng ning elanikkonna vananemine. (Sealsamas: 29)  
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Keskus – perifeeria mudelis pole arvestatud majanduslikke ja poliitilisi tegureid, mis 

jätkuvalt soodustavad linnade arengut (võimu tsentraliseerimine, innovatsioon, 

primaarsektori vähenemine, elukeskkonna parandamine linnas); tehnoloogia arengut, mille 

tõttu osutub võimalikuks kaugtöö tegemine; kultuurilisi tegureid ning inimeste elulaadi. 

(Raagmaa jt 2003: 58-61)  

Kumulatiivse põhjuslikkuse mudeli järgi tekitavad rändevood uusi rändevoogusid. 

Rahasaadetised koju ning sotsiaalne võrgustik vähendavad rändega seotud kulusid ja riske. 

Iga järgnev rändevoog vähendab riske ja suurendab võrgustikku. (Hao 2012: 10-11) 

Samuti toimib kumulatiivne põhjuslikkus juhul, kui väiksema tööhõivega ja madalama 

palgaga piirkondadest kolitakse regioonidesse, kus tööturu tingimused on paremad. Selline 

kolimine toob kaasa tööandjate huvi vähenemise piirkonnas. Huvi vähenemise põhjuseks 

on elanikkonna vananemine ning oskustööliste vähenemine. (Kaldaru, Päll 2003: 32) 

Migratsiooni uue ökonoomika järgi on oluline rändeotsuse tegija leibkond, mitte üksikisik. 

Rändeotsuse põhjus pole ainult sissetulekute maksimeerimine, vaid ka erinevate 

tuluallikate leidmine ja riskide vähendamine. Seega on migratsioon strateegia riskide 

hajutamiseks ja turupuudulikkuse ületamiseks. (Abreu 2010) 

Maailma süsteemi teooria kohaselt on maailmas tuumriigid, perifeeriad ning nende vahele 

jäävad poolperifeeriad (Wallerstein 1974: 401) ning ränne on ajendatud maailmaturu 

dünaamikast ja maailmamajanduse struktuurist (Hagen-Zanken 2008: 8). Perifeerias 

valmistatakse tuumriikide jaoks ette tööjõudu, mida on võimalik kasutada siis, kui selleks 

tekib vajadus. Teooria jätab kõrvale palgaerinevused tööturul ning käsitleb rände 

põhjustena kapitali liikumist. Rahvusvahelisele turule kaasatakse sihtriigi maa, tooraine ja 

tööjõud. (King 2012: 18-20)  

Maailma süsteemi teoorial on kolm nõrkust (Sealsamas: 19):  

1. Rändevoogu ei saa suunata ainult kapitali liikumise kaudu. Ränne toimub pigem 

spontaanselt. 

2. Rändajad ei ole sihtriigis oodatud.  

3. Vähe on tähelepanu pööratud tasudele.   

Migratsiooniteooriad seletavad rännet erinevatest vaatenurkadest. Et mõista rännet ja rände 

põhjusi laiemalt ja sügavamalt, tuleb erinevaid teooriaid kombineerida. Kumpikaite ja 

Zickute on migratsiooniteooriad integreerinud mudelisse, milles migratsiooniteooriad 

tulenevad neoklassikalisest ja uuest migratsiooniteooriast ning võetakse kokku tõuke- ja 
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tõmbetegurite teooriaga. (Kumpikaite, Zickute 2012) Tõuke- ja tõmbetegurite 

domineerimist paljudes rände käsitlustes mainib ka King (King 2012: 13). 

Rändeteooriad on seotud lisaks geograafiale, sotsioloogiale, majandusele veel paljude 

valdkondadega psühholoogia, poliitika, antropoloogia, ajalugu, demograafia, seadusandlus, 

kultuur (Sealsamas: 9-10) Sellest tulenevalt on ränne liiga mitmekesine ja mitmetahuline, 

et seletada seda ainult ühe teooriaga. (Sealsamas: 11) 

Maailmas läbi viidud tööalase pendelrände uuringud näitavad, et ränne on selektiivse 

iseloomuga. Isiku ja leibkonna omadused nagu haridustase, perekonnaseis, vanus 

mõjutavad rändeotsuse vastuvõtmist ja rändekaugust. (Hagen-Zanken 2008: 20) Lisaks 

mõjutavad rännet veel sugu, laste omamine ning noorima lapse vanus. Naised liiguvad 

lühemaid vahemaid töö ja alalise elukoha vahel. Samuti põhjustab laste omamine ja 

noorima lapse vanus 5-10 aastat töökoha valimist elukohale lähemal. (McQuaid, Chen 

2011: 71) Võim ja prestiiži on olulised tegurid rändeotsuse kujunemisel, nagu ka teised 

isiklikud väärtused (Hagen-Zanken 2008: 20). 

Pendelrände puhul avaldub efekt, kui liikuda pikema vahemaa taha. Tööalane pendelränne 

30 km kaugusele ja kaugemale on seotud paremate karjäärivõimalustega, mis omakorda on 

seotud suurema sissetulekuga. Selline rändeviis on pigem strateegia, kui ajutine lahendus 

ning seda näitab eluviisi jätkumine aastate jooksul. Ehkki liikumine tööle võtab teatud osa 

ajast, ei toimu aastate jooksul kolimist töökohale lähemale. (Sandow, Westin 2010: 442). 

Samas on töö tõttu pikema vahemaa taha liikujatel väiksem juurdepääs sotsiaalsele 

kapitalile (Besser jt 2008: 207). 

Rändega seonduvad nii positiivsed, kui negatiivsed tegurid. Millised olulisemaks osutuvad 

selgub teooria järgi tulude ja kulude võrdlemises, mida mõjutavad mikro-, meso-, ja 

makrotasandi tegurid. (Hagen-Zanken 2008: 18)  

Nagu eelnevast selgub on rändealased teooriad pidevalt täienenud, et seletada rände kõiki 

aspekte alates rände põhjustest kuni rändeotsuse kujunemiseni ja rände efektini. On selge, 

et rändeotsust indiviidi tasandil mõjutab seda indiviidi ümbritsev keskkond ja samuti on 

sellel rändeotsusel jälle mõju teda ümbritsevale keskkonnale.  
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1.2. Tööalane ränne Eestis 

 

Pendelränne Eestis on palju uuritud valdkond. Tööjõu liikuvust Eestis ja Eestisisese 

rändega kaasnevat palgatõusu on uurinud Ott Toomet (Toomet 2000; Toomet 2001), 

migratsiooni regionaalsete erinevuste vähendajana Rait Raal (Raal 2003b), tööealise 

elanikkonna väljarände eelistusi Kaili Järv (Järv 2006), pendelrännet Soomes töötavate 

eesti meeste näitel Keiu Telve (Telve 2015), tööalast rännet ning selle seoseid 

tasustamisega Maarja Sikut (Sikut 2015), pendelrännet kohaliku omavalitsuse finantside 

mõjutajana Janno Reiljan ja Annika Jaansoo (Reiljan, Jaansoo 2015). 

Ränne Eestis seostub kohese kõrgema keskmise palgaga, kuid tulemus on statistiliselt 

oluline juhul, kui kolitakse Tallinnast mujale Eestisse. Kohene suurem palk viitab suurtele 

kolimiskuludele ja lühiajalisele horisondile. Tõenäosus, et kolitakse Tallinnast välja viitab 

sellele, et elamiskulud ja eluasemekulud on töökoha vahetamise otsustamise juures 

olulised. (Toomet 2001: 250) Seda, et kolimine on kohe alguses seotud kõrgema palgaga, 

põhjendab Toomet sellega, et enne otsitakse töökoht ja alles siis toimub kolimine (Toomet 

2001: 251).  

Rait Raali uuringu tulemused näitasid, et ränne ei vähendanud regionaalseid erinevusi 

töötuse määrades. Toimus liikumine tööturu seisundite vahel, kuid töötusest liiguti pigem 

mitteaktiivsusesse. (Raal 2003a: 465) Andmed on pärit aastatest 1997-1998 (Sealsamas: 

461). 

Rände probleeme on uuritud Eesti liitumisel Euroopa Liiduga. Tõuketeguriteks on 

osutunud tööpuuduse määr ning sissetulekute erinevused, mis 1998. aastal oli Eestis 28% 

EL liikmesriikide keskmisest tasemest (Philips jt 2003: 380). Rännet takistavateks 

teguriteks osutusid seadusandlus, kultuuri- ja keelebarjäär. Peamiseks sihtriigiks osutus 

Soome, kus keelebarjäär polnud määrav. (Philips jt 2003: 381) 2006. aastal läbi viidud 

uuringus „Eesti tööealise elanikkonna väljarände eelistused“ peeti rände takistuseks 

sidemete kaotust lähedastega, kohanemisraskusi, vähest keeleoskust ning kolimisega 

kaasnevaid kulusid (Järv 2007: 17-18). 

Soomes töötavad eesti mehed on samuti rändega kaasnevate negatiivsete teguritena esile 

toonud partnerite ja laste vaheliste suhete jahenemist. Mainiti igatsust, emotsionaalset 

kaugenemist ning kiindumustunde vähenemist. (Telve 2015: 120) 



 13 

Tõmbeteguritest on Eestis 2006. aastal töörännet kõige enam mõjutavaks teguriks olnud 

kõrgem palk. Vähem oluliseks pidasid uuringus osalejad silmaringi laiendamise võimalusi 

ja uute kogemuste saamist. Positiivseks peeti seda, et välismaal omandatud teadmisi ja 

oskusi on hiljem võimalik rakendada Eestis ja samuti ka rahasaadetisi Eestisse, mille abil 

tasakaalustada väljarändega kaasnevat negatiivset mõju. (Järv 2007: 19)  

Telve on Soomes töötavate meeste seas läbi viidud uuringus „Kvalitatiivne lähenemine 

pendeltööle Soomes töötavate Eesti meeste näitel“ (2015: 120-121) välja toonud lisaks 

parema sissetuleku saamise võimalusele sotsiaalse kindlustatuse ja paremad töötingimused. 

Peamine põhjus välismaale tööle minekul oli lisaraha teenimise võimalus, mis tagab 

majandusliku kindlustatuse. Majanduslik kindlustatus aitab kaotada peres esinevaid 

erinevaid arvamusi raha kulutamise osas, sest palgalisast tulenevalt on võimalik täita kõigi 

pereliikmete vajadused, aidata majanduslikult lapsi ning pensioniealisi vanemaid, mistõttu 

mõjutab pendeltööst tulenev majanduslik heaolu suurema grupi hakkamasaamist. Lisaks 

tekivad pendeltöötajatele uued võimalused lähedastega ühiseks ajaveetmiseks, nende 

ülevalpidamiseks ja kingituste tegemiseks. Samuti paneb pendeltöö rohkem hindama 

lähedasi ning nendega koos veedetud aega.   

Oluline rändega kaasnev kulu eestlaste jaoks on seotud eluasemega, sest madalama 

hinnataseme juures on eestlastel sihtriiki eluaseme muretsemine olnud probleem, kuna 

hinnatase Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on olnud oluliselt madalam. 

(Philips jt 2003: 381). 

Välismaale tööle minekul on mainitud võrgustiku olulisust. Riigikogu kantselei õigus- ja 

analüüsiosakonna kirjutises on välja toodud, et Soome tööle minekut kergendab tugev 

sotsiaalne võrgustik, mis aitab kulusid minimeerida ja riske maandada. Sotsiaalne 

võrgustik sihtriigis aitab levitada infot vabadest töökohtadest ning soodustab perede 

taasühinemist. Lisaks Soomele oli 2013. aastal sihtriikideks eesti töötajatele veel Norra, 

Rootsi ja Venemaa. (Ajutiselt…2014) 

Krusell põhjendab välismaal töötamise trendi kasvu avatud tööturu ja madalama 

palgatasemega Põhjamaade ja Euroopa Liidu vanade liikmesriikidega võrreldes. (Krusell 

2013: 137-138) 

Välismaal töötamine mõjutab Eesti demograafilist olukorda, sest välismaal töötamine 

suurendab tõenäosust jäädagi välismaale. Kuna Eestist lahkujaid on enim nooremate 

hulgas, võib väljaränne mõjutada sündide arvu Eestis. (Krusell 2013: 137-138) Seetõttu on 
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oluline maapiirkondade jätkusuutlikkuse tagamiseks luua sobivad elutingimused ja 

töökohad eelkõige noortele. Omavalitsusjuhid näevad siin võimalusi kaugtöö soodustamise 

kaudu. (Tööjõu… 2011: 25) 

Eesti sisest rännet, seal hulgas ka tööalast pendelrännet hõlmavad uuringud on nimetatud 

tabelis 2. 

 

 Tabel 2. Eesti pendelrännet ja siserännet iseloomustavad uuringud. (Tiit 2013: 33, Ender 

jt 2014, Regionaalne… 2010, Tööjõu… 2011) 

 

Uuringu nimetus 

ja teostaja 

Uuringu eesmärk Uuritav 

periood 

Valimi 

suurus 

Andmete kogumis- ja 

analüüsimeetodid 

Eesti-sisene 

töötamise ja 

õppimisega seotud 

pendelränne 

rahvaloenduse 

andmetel 

siserände analüüs ja 

suundumuste kindlaks 

tegemine 

1989, 

2000, 

2011 

Eesti 

elanikud 

 

rahvaloenduse 

andmetel erinevate 

perioodide Eesti 

siserände võrdlus 

 

Eesti siserände 

põhjuste analüüs 

 

 

 

 

 

 

 

 

analüüsida siserännet ja 

anda soovitusi poliitika 

meetmeteks, mis 

aitaksid negatiivse 

rändesaldoga piirkondi 

säilitada arenguks 

vajalikku inimkapitali 

ja meelitada juurde 

uusi elanikke 

2002-

2014 

1203 Eesti 

piires 

rändajat 

telefoniküsitlus arvuti 

abil, andmete 

töötlemine MS Exceli 

ja SPSS abil 

Regionaalne 

pendelrändeuuring 

 

uurida pendelrännet ja 

tööjõu-areaale ning 

muudatusi asustus-

süsteemis, kaudne 

eesmärk 

haldussuutlikkuse 

tõstmine Eestis ja 

pendelrände vajaduse 

vähendamine 

2007-

2009 

uuritava 

perioodi kõik 

EMT 

kliendid ja 

nende kõne-

toimingud 

passiivse 

mobiilpositsioneerimise 

kaudu ankurpunktide 

mudel, mille saamiseks 

viidi läbi küsitlusuuring 

lumepall meetodil 

Tööjõu siseriikliku 
mobiilsuse uuring  

uurida kas ja mis 
tingimustel on 

inimesed nõus kodust 

kaugemal tööl käima, 

mis piirab siseriiklikku 

mobiilsust ja mida on 

võimalik mobiilsuse 

parandamiseks teha 

2011 44 valla 
esindajat ja 

1000 15-64 

aastast isikut, 

kes elasid 

uuringu 

jaoks välja 

valitud KOV 

valitud kohalike oma-
valitsusjuhtide seas läbi 

viidud intervjuud ning 

töö ja kodukoha vahel 

pendeldavate isikutega 

läbi viidud 

telefoniintervjuud 
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Kodu- ja töökoha (ka õppimiskoha) vahel liikumise kindlaks tegemiseks on Eestis 

kasutatud järgmisi andmete kogumise meetodeid:  

• Rahvaloenduse andmeid. 1989, 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse andmeid 

võrdleb ja tõlgendab Ene-Margit Tiit uuringus „Eesti-sisene töötamise ja 

õppimisega seotud pendelränne rahvaloenduse andmetel” (Tiit 2013). Samuti 

analüüsib pendelrännet rahvaloenduse alusel Anu Tõnurist „Tööränne Eestis” 

(Tõnurist 2015), kuid võrreldavad perioodid on aastad 2000 ja 2011. 

Rahvaloenduse andmete puuduseks võib lugeda seda, et inimesed ei pea vajalikuks 

elukoha registreerimist (Tiit 2013: 37). 

• Mobiilpositsioneerimise meetod. Meetodit kasutati andmete kogumiseks perioodi 

2007-2009 kohta (Regionaalne… 2010) Sama meetodit kasutati ka kordusuuringus 

perioodi 2012-2013 kohta (Regionaalse...2013). Meetod võimaldas töö ja elukoha 

leidmise 90% uuritavatest (Regionaalne...2010: 16). 

• Küsitlused. „Eesti siserände põhjuste analüüs”(Ender jt 2014) autorid Jon Ender, 

Pille Hillep ja Kristiina Kamenik kasutasid andmete kogumiseks telefoniküsitlust. 

„Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring” (Tööjõu…2011) põhineb nii 

telefoniintervjuudel kui silmast silma intervjuudel. (Tabel 2) 

Kõige rohkem on Eestis töörännet suurimate linnade ja lähiümbruse valdade vahel, 

eelkõige Tallinna ja Tallinna lähedaste valdade vahel (Regionaalne… 2010: 2). Põhjuseks 

on töökohtade paiknemine. Suurima töötajate arvuga kohalikud omavalitsused on Tallinn, 

Tartu, Pärnu. (Tiit 2013: 38) Eestis on kõige ulatuslikuma mõjualaga ja keskseim 

asustusüksus pealinn Tallinn. Peale Tallinna on Eestis veel 3 olulist tõmbekeskust: Tartu, 

Pärnu ja Ida-Virumaa linnad (Jõhvi ja Kohtla-Järve). Tõmbekeskused moodustavad 

regioonikeskusi, mis on olulised elanike, töökohtade, tööjõuareaalide ja vaba aja tegevuste 

koondumiskohana. Ka teised maakonnakeskused on kohalikul tasandil olulised töökohtade 

ja haridusasutuste koondumiskohad. Kõikide keskuste ümber on märgata lähi- ja 

kaugtagamaad, kust vastavalt pendeldab igapäevaselt keskusesse vastavalt 30% ja 15% 

inimestest. (Regionaalne… 2010:5) Keskusena on käsitletud antud uuringus omavalitsust, 

mis on sihtkohaks vähemalt kolmele piirkonnale (Regionaalse...2013: 13). 

Kõige rohkem liigutakse maa - linn ja linn - maa suunal, vähem on linn - linn ja maa - maa 

suunal liikujaid. Pendelrändajate hulk sõltub keskuse suurusest, kõige rohkem on 

pendelrändamist Tallinna ja Tallinna lähedaste valdade ning teiste Eesti suuremate linnade 

ja nende lähiümbruse vahel. (Regionaalne… 2010: 2)  
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Igapäevane pendelränne ja sellest tingitud tööjõuareaalid viitavad linnade lähimas 

ümbruses toimuvale eeslinnastumisele. Eeslinnastumist on märgata nii töökohtade kui ka 

elukohtade paiknemise puhul. Pendelrände tõttu saavad tööajal inimesi juurde linnalised 

omavalitsused, kaotavad aga suurte linnade tagamaad. (Sealsamas… 2010: 4)  

„Eesti siserände põhjuste analüüs“ näitab, et ka kolimisega lõppevate rännete puhul toimub 

maakondade vaheline ränne suunaga Harjumaale. Huvipakkuv on, et toimub elukoha 

vahetusega lõppev ränne ka vastassuunas – Harjumaalt mujale Eestisse. Harjumaalt ära 

kolimise peamised põhjused on perekondlikud, eluasemega seotud ja isiklikud põhjused 

ning Harjumaale kolimise põhjused on peamiselt tööga seotud. Lisaks Harjumaale 

kolitakse ära rohkem ka Tartumaalt ja Ida-Virumaalt. (Ender jt 2014)  

„Eesti-sisese töötamise ja õppimisega seotud pendelrände uuringus” jagatakse 

külalistöötajatele töökohti pakkuvad regioonid kolme rühma: 

• Omavalitsusüksused, mis pakuvad külalistöötajatele enim töökohti: 

o Tallinn - 24% töötajate üldarvust ehk 45 000 töötajat ei ela Tallinnas,  

o Tartu - 27% töötajatest ehk 12 000 töötajat elab väljaspool linna ja 

o Rae vald - 75% töötajatest ehk 5500 töötajat ei ela Rae vallas.  

• Suuremate linnade ümbruses paiknevad väiksemad linnad ja vallad, (Ülenurme 

vald, Elva linn, Maardu, Keila, Rae ja Saue vald)  

• Ida-Virumaa vallad, mis kasutavad mäe- ja energeetikatööstuse tarbeks 

naaberasulate tööjõudu, kuid kus oma elanikke on üsna vähe. (Tiit 2013: 39-40) 

Mobiilpositsioneerimise meetodil läbi viidud pendelrände uuring kinnitab samuti, et 

pendelrände tõttu saavad tööajal inimesi juurde linnalised omavalitsused, kaotavad aga 

enim suurte linnade tagamaad. Kõige rohkem on sisse- ja väljarände saldo positiivne 

Tallinnas (39 000 inimest) ja Tartus (10 000 inimest). Elukoha omavalitsusest teise 

omavalitsusüksusesse tööle rändavate inimeste tõttu kaotavad enim Tallinna tagamaa 

omavalitsused. Viimsi ja Harku vallast läheb üle 6000 inimese rohkem mujale tööle, kui 

tuleb nendesse omavalitsustesse. (Regionaalne… 2010: 4) 

Tiit aga väidab, et linnalähedastest magalapiirkondadest linnadesse tööle sõitmine ei pea 

tänapäeval enam paika. Linnadest on lisaks elurajoonidele välja liikunud ka töökohad, mis 

töörännet ei vähenda, vaid põhjustab liikumist linnalähedaste piirkondade vahel. 

Linnalähedastes piirkondades on olemas ka koolid ja lasteaiad, kuid neis piirkondades 

elavad lapsed ei käi mitmesugustel põhjustel kodulähedastes koolides. (Tiit 2013: 37) 
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Otsust linnakooli kasuks mõjutab see, kui üks vanematest töötab linnas (Kessa 2013: 18) 

Samuti peetakse linnakoolides õpetamise kvaliteeti kõrgemaks. Lasevanematele hinnangul 

on linnakoolis käies hiljem kergem ka gümnaasiumisse pääseda. (Sealsamas: 33)  

Põhjused, miks inimesed töötavad väljaspool elukoha omavalitsust Eestis on erialase töö 

puudumine (39% vastanutest), üldse töö puudumine (34% vastanutest), sobiva palgaga töö 

puudumine (26% vastanutest) (Tööjõu… 2011: 40). 

Kui tööjõu mobiilsuse uuringus olid peamised põhjused väljaspool kodulinna/-valda 

töötamiseks töö ja erialase töö puudumine (Tööjõu... 2011:40), siis Eestisisese töötamise ja 

õppimisega seotud pendelrände uuringus on välja toodud järgmised põhjused, miks 

inimesed ei tööta oma kodukohas: 

• Inimesed leiavad hea võimaluse töötada lähikonnas, sest töökohtade valik on 

suurem ja tingimused motiveerivamad. 

• Külalistööjõu põhjuseks omavalitsusüksuses võib olla motiveeriv palk ja vajatavate 

erialade mitmekesisus, kuid ka lisaväärtused (teenindus, meelelahutus), mistõttu 

tullakse sinna töötama ka kaugematest kohtadest. 

• Külalistööjõu kasutamise põhjuseks võib olla ka tööjõu vajadus 

omavalitsusüksuses (üks tööandja vajab suurt hulka ühesugust tööd tegevaid 

töötajaid) ning on võimalik, et omavalitsusüksusest on töövõimelised inimesed 

lahkunud. 

• Linnade/valdade inimestest tühjenemise põhjuseks pole alati töökohtade vähesus. 

Inimeste soovimatus seal elada võib olla tingitud ka sellest, et puuduvad turvalisus 

ja vaba aja veetmise võimalused, ebaterve elukeskkond, puudulikud teenused 

(lastehoid, üld- ja huviharidusteenus, ravi- ja sotsiaal- ning kaubandusteenused). 

(Tiit 2013: 38) 

Ka elukoha vahetuse sagedaim põhjus on seotud tööga. Eesti siserändega seotud põhjuste 

uuringus 31% vastanutest mainisid töökoha vahetust, abikaasa või elukaaslase töökoha 

muutust, erialase töö leidmist, töökohale lähemale kolimist, tööpuudust ning parema töö 

leidmise võimaluste otsimist. Järgnesid isiklikud ja perekondlikud põhjused (28% 

vastanutest) ning eluasemega seotud põhjused (22% vastanutest). (Ender jt 2014: 10)  

Kohalike omavalitsusjuhtide arvamusel on põhjusteks, miks siiski pendeldatakse ega kolita 

päriselt ära, rahulikum, ilusam ja turvalisem elukeskkond. Korduvalt toodi välja korras 

teede võrk ja infrastruktuur. Samuti peeti pendeldamise põhjuseks ka seda, et maal on elu 
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odavam, kuid mitmes teises omavalitsusüksuses väljendati seisukohta, et maal elamist 

saavad lubada vaid majanduslikult heal järjel olevad inimesed. (Tööjõu… 2011: 20-21) 

Linnast linna ja linnast maale kolimisel on suhteliselt sarnane osakaal, mis näitab, et 

eestlased väärtustavad maapiirkonnas elamist. Elukohta linnast linna vahetas 32% Eesti 

siserände uuringus osalejatest ning linnast maale kolisid 31% uuringus osalejaid. Maalt 

linna elama suundusid 22% uuringus osalejatest ning maalt maale 15% uuringus 

osalejatest. Linnast linna ning maalt linna kolimise peamine põhjus oli seotud tööga, 

linnast maale koliti enim eluasemega seotud põhjustel, maalt maale isiklikel ja 

perekondlikel põhjustel. (Ender jt 2014: 13-14) 

Positiivne maapiirkondade jaoks on see, et tööjõu mobiilsuse uuringus osalejatest 66% 

eelistab elama jääda koduvalda sõltumata sellest, kui kaugel töökoht asub. (Tööjõu… 

2011: 48)  

Pendelränne puudutab kindlaid vanuserühmi. „Regionaalne pendelrändeuuring” on 

näidanud, et igapäevane pendeldamine töö ja elukoha vahel on ülikooliealistel (20–29 

aastased) suuremate vahemaade taha, kui tööealistel (30–54 aastased). (Regionaalne… 

2010: 9) Sama tulemus selgus tööjõu mobiilsuse uuringust - noorematel vanusegruppidel 

on tihemini töökoht elukohast kaugemal, kui keskealistel (Tööjõu… 2011: 38) Siit võib 

teha järelduse, et nooremad on mobiilsemad. Seda kinnitab ka Krusell, et välismaal 

töötavate isikute sotsiaaldemograafilises profiilis domineerivad nooremad inimesed. 

(Krusell 2013: 131) 

Meeste ja naiste osakaal tööle rändajate seas on suhteliselt võrdne, kuid mehed liiguvad 

tööle pikema vahemaa taha, kui naised. Naised töötavad lähemal kodule. Selline erinevus 

meeste ja naiste vahel on tingitud sellest, et naistel on suurem osa laste kasvatamisel ja 

tööde tegemisel kodus. (Tõnurist 2015: 106) 

Haridustaseme järgi on kõrgharidusega isikute osakaal töö ja kodukoha vahel liikujate seas 

kõrgeim ning põhi- ja sellest madalama haridusega isikute osakaal väikseim. 44% 

tööalaselt liikujatest on kõrgharidusega, kutseharidusega on 28%, keskharidusega 18% 

ning põhiharidusega 10%. (Sealsamas: 107) 

Hariduse ja oskuste osa pendelrändes kinnitab ka Wrede. Väheste oskustega töötajad 

elavad ja töötavad perifeerias, keskmiste oskustega töötajad pendeldavad keskuse ja 

kodukoha vahel, spetsialistid elavad ja töötavad keskuses. (Wrede 2012: 359). 



 19 

Pendelrändega seotud peamisteks probleemideks Eestis peetakse seda, et tööle minekule 

kulub palju raha (41% väljaspool omavalitsust tööl käivatest töötajatest) ja palju aega 

(14% väljaspool omavalitsust tööl käivatest töötajatest). 45% töökohast loobujaist tõid 

põhjuseks suured rahalised väljaminekud, 14% probleemid transpordiühendusega, 13% 

tööl käimisega kaasneva ajakulu. (Tööjõu ....2011: 42) 

Optimaalseks ajakuluks tööle jõudmiseks Eestis loetakse 30 minutit. Vahemaa, mis selle 

ajaga läbitakse on 30 km ning see võib pikeneda kuni 40 km paremate teede ja 

kvaliteetsema ühistranspordi tõttu. (Eesti 2023+... 2012: 22) Seega on transpordi areng 

oluline tegur tööalase pendelrände mõjutajana. 

 

1.3. Tööalase pendelrände soodustamine 

 

Rahvaarv Eestis väheneb. Rahvastikutrendid viitavad keskustes kaugemal asuvates 

omavalitsusüksustes rahvastiku kiiremale vähenemisele ja vananemisele, kui keskustes 

(Ülevaade.. 2012: 7). Eakate osakaal rahvastikus kasvab. Regionaalse rahvastiku 

arengutrendide prognoosi alusel kaotavad maakonnakeskustest kaugemal paiknevad ning 

ääremaalised ja ääremaastumise riskiga omavalitsusüksused elanikke prognoosiperioodil 

2012-2030 Eesti keskmisest rohkem. Elanikkonna vananedes väheneb maksustatav tulu. 

Kuna sündimus on madal, on piiratud ka tööjõuna lisanduvate inimeste arv. (Sealsamas: 8). 

Vanem rahvastik ja hõredam asutustihedus tähendab madalama sissetulekuga 

omavalitsustes suuremat kuluvajadust elaniku kohta. (Sealsamas: 19) 

Rände soodustamist on peetud oluliseks, kui ränne on suunaga välismaale ning seda 

järgmistel põhjustel: 

• lühiajaline ränne kõrgema palga saamiseks, et kindlustada Eestis parem elujärg, mis 

toob kaasa tarbimise suurenemise kodumaal; 

• praktiseerimine välisriikides uute teadmiste ja kogemuste saamiseks, mis aitavad 

Eesti arengut kiirendada (nimetatakse ka inimkapitali väärtuse suurendamiseks); 

• töövõimalused noortele, et vähendada sotsiaalkindlustussüsteemi kulutusi;  

• olulised on sidemed, mis säilivad Eesti ja EL liikmesriikide vahel. (Philips jt 2003: 

381-382) 
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Eelpool kirjeldatud põhjused on olulised ka tööalase pendelrände soodustamisel 

omavalitsusüksuste vahel Eestis: elanikud kindlustavad endale paremad elutingimused; 

omandatud uued teadmised ja oskused, mille rakendamine koduomavalitsusüksuses aitab 

kaasa kogukonna arengule; töövõimalused mitte ainult noortele, vaid kõigile elanikele, kes 

kodukohas tööd ei leia. Ka professor ja akadeemik Engelbrecht kinnitab, et mobiilsuse 

lisaväärtus on kogemustel, mis soodustavad edasist tööd (Eesti ustest... 2013:104). 

Lisaks sellele, et tööalane ränne võimaldab vähendada töötust piirkonnas, on tööalase 

rände soodustamine kohaliku omavalitsuse poolt on oluline seetõttu, et inimeste 

sissetulekud ja sissetulekute suurus mõjutab kohaliku omavalitsuse tulubaasi. 

Tulumaksuseaduse §5 lg 1 (1999) järgi „laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku 

omavalitsuse üksusele 11,60% residendist füüsilise isiku maksustavast tulust”. 

Kohaliku omavalitsuse eelarve tulud jälle võimaldavad Kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse §6 (1993) kirjeldatud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmise kaudu kindlustada 

piirkonna elanikele vajalikud teenused. 

Engelbrecht on rände kohta tuletanud üldistused, mida on kohalike omavalitsuste juhtidel 

oluline teada: 

• mobiilsust ei saa takistada; 

• mobiilsust mõjutab positiivselt, kui on loodud head tingimused perele; 

• oluliselt mõjutab mobiilsust infrastruktuur. (Eesti ustest... 2013:104) 

Lähtudes sellest, et tööalase pendelrände peamiseks põhjuseks on sobiva töökoha 

puudumine kodukohas (Tööjõu... 2011: 40), siis kohalikul omavalitsusel on võimalus 

pendelrände soodustamise kaudu tagada inimeste elama jäämine piirkonda. Selleks on vaja 

teada probleeme ja vajadusi, mis kaasnevad pendelrändega. 

Pendelrände toetamiseks on kohalikul omavalitsusel võimalik kasutusele võtta meetmed 

kulude hüvitamiseks töötajale, tööandjale või mõlemale. Peamised pendelrände kulud on 

seotud transpordiga. Töötajale kaasneb lisaks transpordikuludele veel eluasemega seotud 

kulud, tööandjale koolituskulud. Alternatiivsed meetmed, mis mõjutavad tööalast rännet on 

infrastruktuuri arendamine. (Joonis 1) 
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 Joonis 1. Pendelrännet soodustavad meetmed (Tööjõu... 2011:7-8) 

 

„Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuringu” järgi selgus, et omavalitsusjuhid on pendelrände 

teemale vähe mõeldud ning kerkis üles küsimus, miks toetada neid, kes töötavad 

väljaspool omavalitsusüksust ja mitte neid, kes töötavad kodukohas. Kõigis uuringu 

osalenud valdade esindajad nentisid, et üleliigseid ressursse kuskilt võtta ei ole ja kui 

suunata raha konkreetselt pendelrände edendamiseks, siis peab see üldiselt tulema millegi 

muu arvelt. (Tööjõu… 2011: 25-27) 

Üldiselt leiti, et transpordikulude hüvitamisel oleks inimese otsusele kaugemal tööd leida 

suurem mõju kui elamispinnaga seotud kulude kompenseerimisel. Transpordi suhtes peeti 

ühistranspordi toetamist küll mõttekaks ja kuluefektiivseks, kuid inimese seisukohast 

vähem mõjusaks, kuna väga paljud piirkonnad on bussi- ja/või rongiliinidega halvasti 

kaetud. (Sealsamas… 2011: 29) 

Pendelrände soodustamiseks on mitmeid võimalusi. Wrede järgi kasutatakse laialt 

ühekordseid maksusoodustusi, tulumaksu maha arvamisi, sõidukulude hüvitamist, millest 

üks osa on tasuta parkimisel jne. (Wrede 2013: 359) 
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Euroopa Liidu riikide praktikas on Soomes tööalase pendelrände toetused seotud töötute 

toetamisega töökoha otsimisel, samuti ka Bulgaarias. Toetused kehtivad teatud perioodi 

jooksul tööle asumisel. (Tabel 3) 

 

Tabel 3. Pendelrännet soodustavad meetmed viies Euroopa riigis. (Tööjõu 2011: 11) 

Riik Meede 

Soome  
Töötutele toetus töö otsimiseks väljaspool oma piirkonda. Kulude hüvitamine, mis 

kaasneb uues kohas tööl käimisega.  

Bulgaaria  

Toetused (teatud perioodi eest) kulude katmiseks, mis kaasnevad liikumisega 

töökohta ja tagasi, kui töötu inimene hakkab tööle väljaspool elukoha piirkonda. 

Väljaspool elukoha piirkonda tööle kandideerimisega seotud reisikulude 

katmine. Toetused (teatud perioodi eest) tööandjatele, kes korraldavad 100 km 

raadiuses piirkonnast väljaspool elavatele töötajate transporti koju ja tööle. 

Pendelrändajaid värbavatele tööandjatele tööle võetute koolitamisega seotud 

kulude hüvitamine.  

Slovakkia  

Osaline reisikulude hüvitamine pendelrändajatele (teatud perioodi 

eest). Kolimistoetus, kui kolitakse töö tõttu vähemalt 50 km kaugusele endisest 

elukohast. Toetus tööandjale (50% transpordikuludest), kui tööandja korraldab 

töötaja transpordi tööle ja tagasi (tingimuseks, et ühistransport pole kättesaadav).  

Suurbritannia  
Tööintervjuul käimise reisikulude katmine (piiratud fondid). Tööandjad pakuvad 

oma äranägemise järgi kolimis- ja reisitoetusi.  

Prantsusmaa  

Toetus tööintervjuule minekuks (kaugemal, kui 60 km). Transpordikulude osaline 

hüvitamine (teatud ajaperiood). Pendelrändajate toetus, mis hõlmab sõidukulu, 

teise elukoha kulusid, kolimist (teatud kriteeriumid, teatud ajaperiood, kehtestatud 

toetuste ülempiir). Liikumisvahenditega toetamine. Autokooli kulude hüvitamine 

või osaline hüvitamine, kui käiakse tööl geograafiliselt isoleeritud kohast. 

 

Pendelrändega seotud probleemide lahendamiseks Eesti Vabariigis on välja pakutud 

haldusreformi kontseptsiooni eelnõu, kus planeeritakse üksikisiku tulumaks siduda töö 

asukohaga. „Muudatuse eesmärk ja põhisisu: Suurendada KOVide huvi töökohtade 

loomisele kaasa aitamiseks. Töökoha asukoha taristut kasutavad ka muude KOVide 

elanikud ja osa tulumaksu laekumine töökoha järgi võimaldab kulusid ettevõtluse 

toetamiseks investeeringuid teinud KOVile kompenseerida. Osaliselt töökohtade alusel 

tulumaksust jaotatav osa jagatakse proportsionaalselt töökohtade arvule KOVis (nt kaugtöö 

puhul oleks elukoha ja töökoha KOV sama). Töökoha järgi jaotusmudel suurendab 

keskuste tulumaksu laekumist ja vähendab väikevaldadele oma.“ (Haldusreformi… 2015: 

26) 

Välja on pakutud omavalitsustele laekuva füüsilise isiku tulumaksu jagunemine võrdselt 

töö ja elukoha omavalitsuse vahel, mis tähendab, et 50% füüsilise isiku maksustatavast 

tulust laekub nii töö kui ka elukoha omavalitsusele (Ettepanek… 2014). 
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Rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt võiks jaotuse osakaal olla 86% elukoha 

omavalitsusele ja 14% töökoha omavalitsusele (KOV… 2014;16). 

Nagu eelpool kirjeldatud uuringutest selgub, saavad pendelrändest tulenevalt üksikisiku 

tulumaksu laekumise kaudu enim tulubaasi täiendust Eesti suuremad linnad, eelkõige 

Tallinn ja Tartu. Kuna need linnad on ka suurimad tööpakkujad, siis vastavalt 

haldusreformi kontseptsiooni eelnõule suureneb nende pendelrändest tulenev tulubaas 

veelgi. Haldusreformi muudatuse eesmärk suurendada kohalike omavalitsuste huvi uute 

töökohtade loomisel soodustab töökohtade loomist seal, kus neid on niigi rohkem – 

Tallinnas ja Tartus. 

Reiljani ja Jaansoo järgi sõltub pendelrändest väljapoole omavalitsusüksust 30-80% 

füüsilise isiku tulumaksu laekumisest selle omavalitsusüksuse eelarvesse ning autorid 

kinnitavad, et pendelrändel on oluline tööturu aspektist ja ka kohaliku omavalitsuse 

tulubaasi aspektist ning soovitavad omavalitsusüksustel, mis on omavahel pendelrände 

kaudu seotud, kaaluda ühinemist. (Reiljan, Jaansoo 2015:48-49) 

Tulenevalt sellest, et pendelränne on vältimatu, jäävad ka sellega seotud otsesed kulud 

üldiselt inimese enda kanda. Seetõttu oleneb pendeldamine sellest, milline on kaugemal 

asuval töökohal saadav palk ja kui suur osa sellest kulub töö ja kodu vahel liikumiseks. 

(Tööjõu.. 2011: 22) Inimene kaalub rändega kaasnevaid kulusid ja tulusid ning langetab 

siis otsuse rände kasuks või kahjuks. 

Kohaliku omavalitsuse jaoks on iga töötav isik oluline, kuna füüsilise isiku tulumaks on 

kohaliku omavalitsuse tulu. Seetõttu on kohalikul omavalitsusel võimalus erinevate 

meetmete läbi toetada oma linna/valla elanike töötamist teistes omavalitsusüksustes, kuid 

seda ei peeta oluliselt vajalikuks või ei leita ressursse. Küll aga pööratakse tähelepanu 

infrastruktuuri arendamisele. 

Kokkuvõtteks on tööalase rände peamine põhjus Eestis töökoha puudumine või sobiva 

töökoha puudumine. Paremad võimalused motiveerivat töökohta leida on Tallinna ja Tartu 

ka Pärnu ümbruses. Tulenevalt erinevate tegurite koosmõjust (pere vajadused, kinnisvara 

hinnad, vahemaa, kulud) jääb inimesel üle valida, kas kolida sinna, kus leidub tööd või 

hakata igal tööpäeval sõitma vastava vahemaa taha. 

Väheneva rahvastiku ning selle tõttu ka väheneva tulubaasiga ääremaalistes ja 

ääremaastumise riskiga omavalitsusüksustes on oluline, et need, kes elavad piirkonnas 

jääksid sinna elama isegi, kui töökoht on teises omavalitsusüksuses. 
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2. TÖÖ- JA ELUKOHA ERINEVUSTEST TULENEVAD 

PROBLEEMID TÕRVA PIIRKONNAS 

 

 2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Käesolevas töös uuritakse tööalase pendelrände probleeme Valgamaa neljas 

haldusüksuses: Helme vallas, Hummuli vallas, Põdrala vallas ja Tõrva linnas. Loetletud 

Valgamaa haldusüksuste valiku põhjus on see, et Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva 

linn moodustavad 2017. aastal ühtse valla - Tõrva valla (Helme valla, Hummuli...2016:1). 

Maakonnas, kuhu loetletud haldusüksused kuuluvad, on olnud suhteliselt suur töötuse 

määr ning (Valgamaa 2016: 97) lisaks asuvad loetletud haldusüksused ka Eesti äärealal. 

Uurimistöös kasutati nii esmaseid kui teiseseid andmeid. Tööhõive ja tööturu olukorra 

välja selgitamiseks kasutati teiseseid andmeid, mida koguti Statistikaameti andmebaasidest 

ja esmaseid andmeid, mida koguti poolstruktureeritud intervjuude abil. Tööalaselt 

pendeldavate elanike ja töökohtade/töötajate arvu välja selgitamiseks koguti teiseseid 

andmeid Maksu- ja Tolliameti andmebaasidest. Tööalaste pendelrände probleemide ja 

pendelrände toetamise vajaduste ning võimaluste välja selgitamiseks koguti esmaseid 

andmeid poolstruktureeritud intervjuude abil. Selgitamaks, kuidas haldusüksuste 

ühinemine mõjutab tööalast pendelrännet, milline on tööalasest pendelrändest kohaliku 

omavalitsuse tulubaasi laekuva füüsilise isiku tulumaksu osa omavalitsuse eelarves, kuidas 

füüsilise isiku tulumaksu jagunemine töö- ja elukoha omavalitsuse vahel mõjutab Tõrva 

piirkonna kohaliku omavalitsuse tulubaasi koguti teisesed andmed Maksu- ja Tolliameti 

andmebaasidest ja esmaseid andmeid poolstruktureeritud intervjuudega. 

Maksu- ja Tolliametist telliti järgmine info: 

• Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna töö ja elukoha vahel pendeldavate 

elanike keskmine arv aastatel 2008-2016; 

• Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna elanike tööalase pendelrände 

sihtkohad aastatel 2008-2016; 
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• Helme, Hummuli, Põdrala valda ja Tõrva linna teistest linnadest/valdadest tööle 

käivate isikute keskmine arv aastatel 2008-2016; 

• Helme, Hummuli, Põdrala valda ja Tõrva linna teistest linnadest/valdadest tööle 

käivate isikute lähtekoha linnad/vallad aastatel 2008-2016; 

• pendelrändest tingitud füüsilise isiku tulumaksu laekumine kohaliku omavalitsuse 

eelarvesse aastatel 2008-2016; 

• Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna keskmine töötajate/töökohtade arv 

aastatel 2008-2016. (Statistika... 2016-2017) 

Andmeid Maksu- ja Tolliametist koguti kahes jaos: andmed aastate 2008-2015 kohta 2016. 

aastal ning andmeid 2016. aasta kohta 2017. aastal.  

Teiseste andmete illustreerimiseks kasutatud joonistel viidatakse Maksu- ja Tolliameti 

andmebaasidest kogutud info päringule. 

Ajavahemiku 2008-2016 valimise põhjused on järgmised: 

• Majanduskriisi algus Eestis 2008. aastal. Töökohtade vähenemise tõttu inimeste 

suurem aktiivsus uute töökohtade leidmisel (sh väljaspool elukoha omavalitsust); 

• Aegrida lõpetav 2016. aasta on viimane aasta, mille kohta oli võimalik saada 

täisaasta andmeid. 

Intervjueeriti kahte erinevasse gruppi kuuluvaid isikuid: Helme, Hummuli, Põdrala valla ja 

Tõrva linna kohaliku omavalitsuse esindajaid (rühm A) ning tööalaselt pendeldavaid 

elanikke (rühm B). Kaks erinevat rühma valiti, et võrrelda erinevusi ja sarnasusi tööalase 

pendelrände probleemide tajumisel kohaliku omavalitsuse ametnike ja töö tõttu 

pendeldavate isikute vahel.  

Rühm A puhul oli valimi aluseks järgmised kriteeriumid: kohaliku omavalitsuse esindaja 

on isik, kelle ametikoht on üks järgnevatest – vallavanem, linnapea, abilinnapea, nõunik, 

spetsialist, kes töötab Helme, Hummuli, Põdrala valla vallavalitsuses ja Tõrva linna 

linnavalitsuses. 

Rühm B valimisel oli valimi aluseks järgmised kriteeriumid:  

• Valimisse kuuluvate uuritavate haldusüksuste elanike seas on mõlema soo 

esindajad. 

• Valimisse kuuluvate uuritavate haldusüksuste elanike seas on nii kutse-, kui 

kõrgharidusega isikuid. 
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• Valimisse kuuluvate uuritavate haldusüksuste elanike töökoha kaugus kodukohast 

on nii alla 30 km, kui üle 30 km. 

Meeste ja naiste rände erinevaid põhjusi ja vahemaad on kinnitanud ka Hagen-Zanken 

(Hagen-Zanken 2008: 20), King (King 2012: 12), McQuaid, Chen (McQuaid, Chen 2011: 

71). Haridustaseme osa isikute liikumismustrite kujunemises kinnitavad Hagen-Zanken 

(Hagen-Zanken 2008: 20) ja Tõnurist (Tõnurist 2015:107). Sandow ja Westini (Sandow, 

Westin 2010: 434) järgi on 30 km töö ja kodukoha vahel see piir, mis eristab pika- ja 

lühimaa pendelrännet. 

Vastajad kodeeriti vastavalt grupile. Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna 

esindaja on käesolevas töös: 

• A1 – ametnik, kes on töötanud kohalikus omavalitsuses 3 aastat; 

• A2 – ametnik, kes on töötanud kohalikus omavalitsuses 6 aastat; 

• A3 – ametnik, kes on töötanud kohalikus omavalitsuses 6 aastat; 

• A4 – ametnik, kes on töötanud kohalikus omavalitsuses 20 aastat. 

Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna elanik, kes töötab väljaspool 

kodulinna/valda on käesolevas töös:: 

• B1 – 43 aastane keskharidusega naine, kelle töökoht on 15 km kaugusel kodust; 

• B2 – 23 aastane bakalaureuse kraadiga mees, kelle töökoht on 28 km kaugusel 

kodust; 

• B3 –  52 aastane magistrikraadiga naine, kelle töökoht on 30 km kaugusel kodust; 

• B4 – 44 aastane bakalaureuse kraadiga naine, kelle töökoht on 70 km kaugusel 

kodust. 

Intervjuude läbi viimiseks koostati küsimuste skeem (Lisa 1-Lisa 2 järg.), mille abil 

intervjueeriti valitud isikuid. 

Intervjuud kohalike omavalitsuse esindajatega viidi läbi ajavahemikul 07.08.2016-

17.08.2016 vastavas omavalitsushoones; intervjuud uuritavate haldusüksuste elanikega 

ajavahemikul 23.10.2016-25.10.2017 nende poolt valitud paikades.  

Nii kohaliku omavalitsuse esindajatele kui tööalaselt pendeldavate Helme, Hummuli, 

Põdrala valla ja Tõrva linna elanikele esitati 11 küsimust. Küsimused 1-4 on mõlemal 

grupil sarnased. A1-A4 6. küsimus intervjuu skeemil vastab B1-B4 5. küsimusele. A1-A4 

küsimused 8 ja 9 ning B1-B4 küsimused 7-10 on tööalase pendelrände toetuste kohta. A1-

A4 10. küsimus vastab B1-B4 11. küsimusele. Erinevad on A1-A4 küsimused 5, 7 ja 11, 
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mis lähtuvad linna/valla arengust ning B1-B4 küsimusega nr 6 uuritakse kodulinna/-valda 

tagasi tööle tulemise võimalusi. Küsimustele otsiti vastuseid tervest intervjuust. 

Intervjuud lindistati ja transkribeeriti. Intervjuude analüüsimiseks koostati koodide ja 

kategooriate skeem, mida kasutati  kvalitatiivse sisuanalüüsi tegemiseks (Lisa 3-Lisa 3 

järg). 

Kategooriate järgi on koostatud tabelid, milles on koodide järgi väljavõtted intervjuudest. 

Tabelites on sama koodiga intervjuu osad erinevate intervjueeritavate puhul tähistatud 

sama värviga. Kui intervjuu osa vastab mitmele koodile, siis esineb see tabelis mitu korda 

ja on märgistatud erinevate värvidega. 

Saadus tulemusi kasutati teiseste andmete täpsustamiseks ja täiendava informatsiooni 

saamiseks. 

Valimisse sobivate Helme, Hummuli, Põdrala valla ning Tõrva linna elanike leidmine 

võttis suhteliselt kaua aega, kuna kohalike omavalitsuse esindajad ei avalikustanud 

käesolevaks tööks vajalike isikute kohta infot, viidates “Isikuandmete kaitse seadusele” 

(2007). Vastavate isikute leidmisel kaasas töö autor isikliku tutvusringkonna. 

Poolstruktureeritud intervjuu valiti andmete kogumise meetodiks, kuna töö autor soovis 

teada, kuidas isikud tajuvad tööalase pendelrände probleeme. Intervjuu andmete kogumise 

meetodina võimaldab intervjueeritaval oma mõtteid ja arvamusi vabamalt kirjeldada. 

Teiseste andmete analüüsimiseks koondati andmed tabelitesse aastate 2008-2016 lõikes, 

mille analüüsi tulemusena leiti Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna tööalaselt 

pendeldavate elanike arv, kohaliku omavalitsuse eelarvesse tööalasest pendelrändest 

laekunud füüsilise isiku tulumaksu summa ja võrreldi neid omavahel.  

Kuna Maksu- ja Tolliamet edastas füüsilise isiku tuludest kinni peetud tulumaksu, siis 

omavalitsuse eelarvesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu leidmiseks kasutas töö autor 

vastavaid osakaalu näitajaid: 2008. aastal 73%. 2009. aastal 80%, 2010. aastal 75%, 2011. 

aastal 75%, 2012. aastal 71%, 2013. aastal 71%, 2014. aastal 70%, 2015. aastal 72%, 2016. 

aastal 71% kinni peetud füüsilise isiku tulumaksust. (Omavalitsuste... 2013)  

Tulemusi võrreldi aastate 2008-2016 lõikes. Samuti võrreldi Helme, Hummuli, Põdrala 

valla ja Tõrva linna näitajaid omavahel. Kvantitatiivseid analüüse täiendati intervjuude 

vastustest saadud analüüsidega. 

Saadud tulemusi kasutati uute teadmiste saamiseks. Tulemused üldistati ja interpreteeriti. 
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Ühineva Tõrva valla tööalaselt pendeldavate elanike prognoositava arvu ja nende töötasust 

valla eelarvesse laekuva prognoositava füüsilise isiku tulumaksu leidmiseks jäeti välja 

Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna vastavad andmed.  

Maksu- ja Tolliameti poolt edastatud info aluseks on tööandja juriidilise aadressi 

omavalitsusüksus ja töötaja registreeritud elukoha omavalitsusüksus. Statistikat moonutab 

asjaolu, et Harju maakonnas on registreeritud enamus suuri asutusi, sh selliseid, mille 

allasutused asuvad teistes omavalitsusüksustes – pangad, postkontorid, riigiametid, 

kaupluste ketid. 

 

2.2. Tööturu olukord Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas 

 

Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald ning Tõrva linn on Valga maakonnas asuvad 

haldusüksused. Helme ja Hummuli vald omavad lõunas piiri Läti Vabariigiga, Helme ja 

Põdrala vald lääne-loodesuunas Viljandi maakonnaga (Helme valla arengukava... 2010: 9). 

A4 kinnitab, et eelpool nimetatud Valga maakonna haldusüksusi ühendab ajalooline taust. 

„Me oleme üks kihelkond, seesama Helme, Tõrva, Põdrala nüüd ka see Hummuli. See kõik 

on üks Helme kihelkond (A1-A4 2016).” 

Tööealiste isikute arvu poolest on Helme, Hummuli, Põdrala valla ning Tõrva linna seas 

suurimad Tõrva linn ja Helme vald, kuid tööealise elanikkonna arv näitab langustrendi. 

(Joonis 2)  
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Joonis 2. Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna tööealise rahva arv aastatel 2008-

2016, inimest (RV0282) 

 

Helme vallas on tööealiste isikute arv aastatel 2008 – 2015 vähenenud 440 inimese võrra. 

2016. aastal oli Helme valla tööealine elanikkond 103 isiku võrra suurem võrreldes 2015. 

aastaga. Statistikaamet palub analüüsimisel arvestada, et alates 1. jaanuarist 2016 

rakendatakse uut rahvaarvu arvutamise metoodikat. (RV0282) 

Tõrva linna tööealine elanikkond on sarnaselt Helme vallale aastatel 2008-2015 vähenenud 

- kuid suhtarv on kaks korda väiksem kui Helme vallas – 210 isiku võrra. 2016. aastal 

näitab tööealise elanikkonna arv Tõrva linnas tõusutrendi, mis võib olla tingitud 

Statistikaameti poolt rakendatud uuest rahvaarvu arvutamise metoodikast (RV0282). 

Kuigi joonis 2 näitab tööealise elanikkonna vähenemist, siis intervjueeritav B4 ütleb Tõrva 

linna Riiska linnaosa kohta „Ilmselt on tööturu olukord paranenud, sest rahvas ise ütleb, et 

KEKi korterite täituvus on suurenenud. Kui vanasti olid aknad pimedad, siis on näha, et 

tuled on akendes.” (B1-B4 2016-2017) 

Hummuli vald oli aastatel 2008-2015 tööealiste elanike arvu poolest võrreldes Helme valla 

ja Tõrva linnaga vähemalt kaks korda väiksem, mille tõttu oli väiksem ka suhtarv, mis 

näitab tööealiste inimeste vähenemist – 118 isikut 2015. aastaks võrreldes 2008. aastaga. 

(RV0282) 

Põdrala valla tööealise elanikkonna kohta aastatel 2008-2011 Statistikaametis andmed 

puuduvad. Tööealise elanikkonna poolest on Põdrala vald aastatel 2012-2016 võrreldes 
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Helme, Hummuli vallaga ja Tõrva linnaga väikseim, kuid aastad 2012-2015 on kõigil 

neljal omavalitsusüksusel tööealise elanikkonna arvu muutumise poolest suhteliselt 

stabiilsed. (Joonis 2) 

Elanike arvu vähenemist piirkonnas kinnitab ka A2: „Tegelikult madala tempoga küll, aga 

ikkagi elanikkond väheneb.” Samas ütleb A2, et „Samas, viimasel ajal on ka seda märgata, 

et tullakse maale tagasi. Mitte ainult külakeskustesse aga just nimelt kas vanemate 

talukohad või suvilad ehitatakse elamiseks. Tulevad ka noored tagasi.” (A1-A4 2016) 

Tegevusvaldkonnad, millega piirkonna elanikud peamiselt tegelevad on põllumajandust, 

puidutööstust, ehitust, metsandust. A1 on lisanud veel jaekaubanduse, B1 kooli ja B3 

kohaliku omavalitsuse, kui tööandja piirkonnas. (Tabel 4) Reiljan ja Jaansoo kinnitavad, et 

30-50% koduomavalitsusüksuse töötajatest on hõivatud kohaliku omavalitsuse poolt 

loodud avaliku sektori töökohtadel (Reiljan, Jaansoo 2015:47). 

 

Tabel 4. Tööhõive olukord Helme, Hummuli, Põdrala vallas ning Tõrva linnas A1-A4 ja 

B1-B4 järgi. (A1-A4 2016; B1-B4 2016-2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1 

 

 

1.1.3 Linnas/vallas on 4 suurt jaekaubanduse poodi, 3 ketti, ka mõned väiksemad 

toidupoed, mis kokku jaekaubanduses annavad tööd kõige suuremale arvule inimestele.” 

1.2.2 „Sugu ei ole oluline.” 

A2 

 

 

 

 

1.1.2 „Naised leiavad tööd.” 

1.2.1 „Kõik otsivad nooremaid, vanematel on raske tööd leida“ 

1.2.3 Ühelt poolt on palju töötuid ja teiselt poolt ei ole kvalifitseeritud tööjõudu. Ehitus 

ja puidutööstused, mis meil siin on, et sinna on tegelikult inimesi.., pole enam kedagi 

võtta.” 

1.4 Ühelt poolt on palju töötuid ja teiselt poolt ei ole kvalifitseeritud tööjõudu. Ehitus ja 

puidutööstused, mis meil siin on, et sinna on tegelikult inimesi.., pole enam kedagi 

võtta.” 

A3 

 

 

 

 

 

1.1.2 „Mõlemad sobivad lüpsjateks.” 

1.1.3 „Põllumajandus - lüpsjad.” 

1.2.3 „Eriti hooajatöödel, kevadel kui on metsaistutus – ma tean Valga Puul on siin 

olnud probleemid, et ei saa inimesi.”„Kohapeal ei jagu madalama tasemega 

kvalifitseeritud tööjõudu.” 

1.3.1 „Kes ellu astuvad – nood ei leia siin tööd.” 

1.4 „Ma ei tea, kas 23 või 24 töötut on.” 

A4 

 

 

 

 

1.1.3 „Puidutööstust on hästi palju ja põllumajandust on hästi palju.” 

1.2.1 „Vanus on seal erinev - võib olla 20-60 eluaastani, nii mehi, kui naisi“ 

1.2.2 „Vanus on seal erinev - võib olla 20-60 eluaastani, nii mehi, kui naisi“ 

1.2.4 „On ameteid, mis on ka kõrgharidusega.” „Pigem on kutseharidus see, millele 

pannakse rõhku”  

1.3.4 „Kõrgharidusega töötajad pigem ei leia piirkonnas tööd.” 
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Tabel 4 järg. 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

B1 

 

1.1.3 „Põllumajandus, puit, kool - kõik leiavad tööd“ 

1.1.4 „Põllumajanduses vahet ei ole, et sul haridus on. Lüpsmise õpid kohapeal ära.” 

1.3.4 „Algharidusega on raske tööd saada.” 

B2 

 

 

 

1.1.4 „Aga ma ei taha öelda lihtsamat tööd, ütleme väiksema kvalifikatsiooninõudega 

tööd, siis neid on võimalik leida küll.” 

1.3.3-1.3.4 „Päris  keeruline on leida inimesel, kes on kõrgharitud – ütleme tulnud 

Tartust, Tallinnast tagasi – leida siin erialast tööd.” 

B3 1.1.3 „Üks suur tööandja kindlasti on omavalitsus ja siis põllumajandus ja puit.” 

B4 1.5 „ Ei oska vastata, ei ole sellega kursis“ 

 

Intervjuudest selgub, et piirkonnas leiavad tööd mõlema soo esindajad. Vanuse poolest 

vajatakse nooremaid töötajaid arvavad A1-A4, kuid A4 lisab, et ka vanemad elanikud 

leiavad piirkonnas tööd. B1-B4 pole vanuselise eelistuse kohta tööjõus arvamust 

avaldanud. (Tabel 4) 

Hariduse järgi on piirkonnas puudu kvalifitseeritud tööjõust, kuid kõrgharidusega isikutel 

on raske seal tööd leida. A3 on maininud, et madalama erialase tasemega tööjõudu on 

piirkonnas vähe, aga B2 on arvamusel, et madalamat erialast taset nõudvat tööd on 

võimalik leida küll.  

Töötust on maininud A2 ja A3. Teised pole töötusele piirkonnas tähelepanu osutanud.  

Nagu eelnevast selgus jääb tööjõudu Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas aasta 

aastalt vähemaks. Piirkonnas esineb nii töötust, kui tööjõu puudust. Probleemiks on 

vajatava kvalifikatsiooniga töötajate vähesus.  

Kui võrrelda gruppide A1-A4 ja B1-B2 arvamusi tööturu olukorra kohta valitud Valgamaa 

omavalitsusüksustes, siis A1-A4 on põhjalikumalt kirjeldanud tööturu olukorda, kui B1-

B4, mis on ka mõistetav, sest A1-A4, kui kohaliku omavalitsuse esindaja teab paremini 

oma haldusalas elavate inimeste vajadusi ja probleeme, kui väljaspool kodulinna/-valda 

tööl käiv elanik. 

 



 32 

2.3. Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna tööalaselt 

pendeldavate elanike arv, töö asukoht ja tööalase pendelrände põhjused 

  

Nagu eelnevalt selgus ei ole kõigil Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna elanikel 

võimalik koduomavalitsusüksustes tööd leida. Järgnevalt selgub kui palju, kuhu ja mis 

põhjustel nad rändavad. 

Väljaspool Helme valda tööd leidnud Helme valla elanike arv on alates 2008 kuni 2010. 

aastani näidanud langustendentsi ning seejärel aastast 2010 kuni 2016. aastani kasvanud. 

Sarnane muster on ka teistest linnadest/valdadest Helme valda tööl käivate isikute arvu 

puhul - 2008. aastast väheneb ning 2010. aastast hakkab kasvama. Erandiks on 2015. aasta, 

millal nii väljapoole Helme valda tööl käivate isikute arv, kui külalistöötajate arv väheneb 

võrreldes 2014. aastaga. (Joonis 3) 

 

 

Joonis 3. Helme vallast teistesse linnadesse/valdadesse, Helme valda teistest 

linnadest/valdadest tööle käivate isikute ning Helme valla keskmine töötajate arv aastatel 

2008-2016, inimest ( Statistika... 2016-2017) 

 

Kuigi Helme vald on ka teistest linnadest, valdadest tööle tulijatele suhteliselt suur 

tööpakkuja, kaotab Helme vald töö ajal elanikke. Tööalane rändesaldo on Helme vallas 

negatiivne. Kui 2010 aastal kaotas Helme vald töö aja elanikke 168 inimest, siis 2016. 

aastaks oli see suurenenud 75 inimese võrra. (Joonis 3) 
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Keskmine töötajate/töökohtade arv Helme vallas on peale majanduskriisi aastate langust 

2011. aastast hakanud kasvama, kuid 2008. aasta tasemeni pole jõudnud. (Sealsamas) 

Helme vallast väljas on aastatel 2008-2016 leidnud töökoha 69-73% Helme valla 

töötavatest elanikest. (Statistika... 2016-2017) 

Hummuli vald on tööealise elanikkonna poolest väiksem, kui Helme vald (Joonis 2) ning 

seetõttu on ka väljaspool Hummuli valda (Joonis 4) tööl käivate inimeste arv väiksem, kui 

Helme vallas (Joonis 3). 

 

 

Joonis 4. Hummuli vallast teistesse linnadesse/valdadesse, Hummuli valda teistest 

linnadest/valdadest tööle käivate isikute ning Hummuli valla keskmine töötajate arv 

aastatel 2008-2016, inimest (Statistika... 2016-2017) 

 

Väljaspool Hummuli valda tööl käivate isikute arv väheneb 2008. aastast kuni 2010. 

aastani, seejärel kasvab 2014. aastani. Alates 2011. aastast on Hummuli valla 

töötajate/töökohtade arv suurenenud 32 töötaja/töökoha võrra. 2015. aastal on väljaspool 

Hummuli valda tööl käivate isikute arv 7 võrra ja 2016. aastal 2 võrra väiksem võrreldes 

2014. aastaga. Tööalase pendelrände saldo on Hummuli vallas negatiivne nagu ka Helme 

valla (Joonis 3) tööalane pendelrände saldo. (Joonis 4) 

Kõik Hummuli valla töötavad elanikud ei leiaks oma koduvallas tööd, mida näitab see, et 

Hummuli vallast teistesse linnadesse, valdadesse tööle käivate isikute arv on aastatel 2008-

2016 suurem, kui keskmine töötajate/töökohtade arv (Sealsamas). Teistesse 

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

K
es

k
m

in
e 

tö
ö
ta

ja
te

/t
ö
ö
k
o
h
ta

d
e 

ar
v
, 
in

im
es

t

T
ö
ö
al

as
el

t 
p
en

d
el

d
a
v
at

e 
is

ik
u
te

 

ar
v
, 

in
im

es
t

Hummuli vallast teistesse linnadesse/valdadesse tööle

käivate isikute arv

Teistest linnadest/valdadest Hummuli valda tööle käivate

isikute arv

Hummuli valla keskmine töötajate arv



 34 

linnadesse/valdadesse tööle käivaid isikud moodustasid aastatel 2008-2016 68-81% 

Hummuli valla töötavatest elanikest antud aastatel (Statistika... 2016-2017). 

Põdrala vallas käib teistest linnadest, valdadest tööl suhteliselt vähe inimesi. Aastatel 2008-

2016 on see arv olnud 18-21 inimest. Seevastu väljaspool Põdrala valda tööl käivate 

isikute arv on suhteliselt suur, kui arvestada suhteliselt väikesearvulist tööealist 

elanikkonda (Joonis 2). Sarnaselt Helme ja Hummuli vallaga on 2010. aastast väljaspool 

koduvalda tööl käivate inimeste arv hakanud kasvama. (Joonis 5) 

 

 

Joonis 5. Põdrala vallast teistesse linnadesse/valdadesse, Põdrala valda teistest 

linnadest/valdadest tööle käivate isikute ning Põdrala valla keskmine töötajate arv aastatel 

2008-2016, inimest (Statistika... 2016-2017) 

 

Nagu Hummuli valla oli ka Põdrala valla elanike seas töötajaid rohkem, kui töökohti 

kohapeal. (Joonis 5) Aastatel 2008-2013 töötajate/töökohtade arv olnud kõikuv, alates 

2013. aastast on töötajate/töökohtade arv suurenenud 3 töötaja/töökoha võrra 2016. 

aastaks. Väljapoole Põdrala valda tööle käivate inimeste arv moodustas aastatel 2008-2016 

78-86% Põdrala valla töötavate elanike arvust (Statistika... 2016-2017). 

Tõrva linnast teistesse linnadesse, valdadesse tööle käivate isikute arv on sarnaselt Helme, 

Hummuli, Põdrala vallale aastatel 2008-2010 vähenenud ning alates 2010. aastast 

kasvanud. Erinevus võrreldavate haldusüksuse elanike vahel on see, et Tõrva linnas on 

tööalane rändesaldo olnud aastatel 2008-2010 positiivne, mis tähendab, et töö ajal on 

Tõrva linn saanud inimesi juurde. Alates 2010. aastast on Tõrva linnas tööalane rändesaldo 
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muutunud negatiivseks, mis tuleneb teistest linnadest, valdadest Tõrva linna tööle käivate 

inimeste arvu langusest. 2015. aastal kaotas Tõrva linn töö ajal 203 ja 2016. aastal 205 

inimest. (Joonis 6) 

 

 

Joonis 6. Tõrva linnast teistesse linnadesse/valdadesse, Tõrva linna teistest 

linnadest/valdadest tööle käivate isikute ning Tõrva linna keskmine töötajate arv aastatel 

2008-2016, inimest (Statistika... 2016-2017) 

 

Kui Helme vallas (Joonis 3), Hummuli vallas (Joonis 4) ja Põdrala vallas (Joonis 5) on 

aastast 2013 töökohti/töötajaid juurde tulnud, siis Tõrva linnas on keskmine 

töötajate/töökohtade arv aastast 2008 vähenenud. Alles 2016. aastal on märgata 

töötajate/töökohtade arvu kasvu - juurde tuli 6 töökohta/töötajat võrreldes 2015. aastaga. 

(Joonis 6) Väljapoole Tõrva linna käis tööle 59-65% Tõrva linna töötavast elanikkonnast. 

(Statistika... 2016-2017) 

A3 põhjendab töökohtade puudumist piirkonnas ja teistesse linnadesse/valdadesse tööle 

käimist väiketootmiseks vajaliku ettevõtlikkuse puudumisega ja suurtootmises 

turupoliitikaga: „Ja suurtootmisega on väga lihtne, ettevõtja mõtleb, kus on turg ja kus on 

inimesed. Miks ta peab siia rajama, kui võib Tallinnasse ja Tartu teha selle ja nii ta on 

läinud ka.“ (A1-A4 2016) 

Põhjused, miks Helme, Hummuli, Põdrala valda ja Tõrva linna teistest linnadest/valdadest 

tööle käiakse on intervjueeritavate arvates see, et piirkonnas on spetsiifilised töökohad, mis 

vajavad kindla kvalifikatsiooniga ja teatud vanuses kaadrit, mida piirkonnas pole (A2, A3). 
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A3 arvates on palk see, mis motiveerib inimesi Tõrva piirkonda tööle tulema, A1 aga 

nimetab vabu töökohti ja lisaväärtusi – lasteaia ja gümnaasiumi olemasolu. A4 nimetab 

samuti vabasid töökohti. (Tabel 5) 

 

Tabel 5. Helme, Hummuli, Põdrala valda ja Tõrva linna teistest omavalitsusüksustest tööle 

käimise põhjused A1-A4 järgi. (A1-A4 2016) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1 4.1.3 „Väiksemas kohas rohkem võimalusi iseseisvamaks tegutsemiseks kas töörindel 

või tööst vabal ajal“ 

4.1.4 „Eelmises elukohas töö kaotus, sama töökoha vakants linnas/vallas.”  

4.4 „Positiivne maine. Lasteaiakohtade, gümnaasiumi olemasolu.” 

A2 4.1.1 „ „On küll rahvast, aga ei ole vastava kvalifikatsiooni ja vanuselist kaadrit.” 

A3 4.1.1 „ Spetsiifilised töökohad.” 

4.1.2 „Ja ka kindlasti palk, mis motiveerib inimesi käima 

A4 4.1.4 „Töötavad kaubandusvõrgus ja samades ettevõtetes, mis lähinaabruses asuvad.” 

 

Kuigi enim töökohti Eestis asub Tallinnas ja Tartus (Tiit 2013: 39-40), siis Helme valla 

tööalaselt pendeldavate elanike peamine töö asukoht on Tõrva linn. Tõrva linna järel teine 

haldusüksus, kus Helme valla elanikud tööl käivad on alles Tallinn. Aegrida näitab, et 

Tallinnas tööl käivate Helme valla elanike arv aastast 2009 aasta aastalt kasvab, kuid ei 

ületa Tõrva linnas tööl käivate Helme valla elanike arvu. (Joonis 7)  

 

 

Joonis 7. Helme valla elanike tööalase pendelrände peamised sihtkohad aastatel 2008-

2016, haldusüksus (Statistika... 2016-2017) 
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Põhjuseks, miks nii paljud Helme valla elanikud Tõrva linnas tööl käivad võib tuleneda 

haldusjaotuse eripärast. Helme vald ümbritseb Tõrva linna rõngasvallana (Helme valla 

arengukava... 2016:12) ning töökoht Tõrva linnas asub Helme valla elanikule suhteliselt 

lähedal. 

Hummuli valla tööalaselt pendeldavad elanikud on enim töökohti leidnud Tallinnas ja 

Valga linnas. Tõrva linna tööle käivate Hummuli valla elanike arv on aastast 2012 hakanud 

kasvama, Tartu linnas tööl käivate Hummuli valla elanike arv on aastatel 2008-2016 

suhteliselt stabiilne 19-21. (Joonis 8) 

 

 

Joonis 8. Hummuli valla elanike tööalase pendelrände peamised sihtkohad aastatel 2008-

2016, haldusüksus (Statistika... 2016-2017) 

 

Kuigi Hummuli asub võrdselt 15 km kaugusel Valga ja Tõrva linnast (Hummuli valla 

arengukava... 2014:3), siis Hummuli elanikud on eelistanud tööle käia pigem Valga, kui 

Tõrva linna. Põhjuseks võivad olla paremad valikuvõimalused, sest Valga on maakonna 

tõmbekeskus. 

Põdrala valla tööalaselt pendeldavad elanikud käivad peamiselt Helme valda, Tallinna, 

Tõrva ja Tartu linna tööle. Aastast 2014 on suurenenud Tallinnasse ja Tartusse ning 

vähenenud Tõrva linna tööle käivate Põdrala valla elanike arv. (Joonis 9) 
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Joonis 9. Põdrala valla elanike tööalase pendelrände peamised sihtkohad aastatel 2008-

2016, haldusüksus (Statistika... 2016-2017) 

 

Tõrva linna tööalaselt pendeldavate isikute peamine sihtkoht on Tallinn. Nelja 

haldusüksuse hulka, kus Tõrva linna elanikud enim töötavad kuuluvad veel Helme vald, 

Tartu ja Valga linn. Kui Tallinnas tööl käivate Tõrva linna elanike arv aastatel 2014-2016 

oli 248-253, siis Helme vallas, Tartu ja Valga linnas oli see arv aastatel 2014-2016 

vähemalt 50% väiksem, vastavalt 112-123, 77-96, 61-68 isikut. (Joonis 10) 

 

 

Joonis 10. Tõrva linna elanike tööalase rände peamised sihtkohad aastatel 2008-2016, 

haldusüksus (Statistika... 2016-2017) 
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Tööalase pendelrände põhjustest on intervjuudes peamiselt nimetatud erialase töö 

puudumist piirkonnas, üldse tööpuudust ja tasuva töö puudumist. Kui A2-A4 arvavad, et 

tööalaselt pendeldatakse sellepärast, et soovitakse kõrgelt tasustatud töökohta, siis B4 on 

kindel, et töötasu motiveerib inimest kolm kuud ning ta peab töökoha valikul oluliseks 

hoopis töötingimusi. A3, A4 järgi on tööalase pendelrände mõjutajaks maapiirkonnas 

asustuse ja tootmisettevõtete kujunemine nõukogude perioodil. Endise põllumajanduse 

tootmiskoondise ja kolhooside ehituskontori hooneid ja territooriumi on kasutatud uute 

ettevõtete loomisel, kuhu piirkonna inimesed tööle käivad. A3 peab lisaks tööle ja 

töötasule oluliseks ka infrastruktuuri ja teenuseid, B3 kinnitab samuti, et võrdsete 

tingimuste puhul võib töökoha valikul määravaks osutuda lisavõimaluste olemasolu ja 

teenused, mis laienevad pereliikmetele. (Tabel 6) 

 

Tabel 6. Tööalase pendelrände põhjused A1-A4 ja B1-B4 järgi. (A1-A4 2016; B1-B4 

2016-2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1  2.1.1 „Erialane töö, mida kõigile ei jagutöö näiteks lasteaiatöötajad, juhatajad, 

õppealajuhatajad, õpetajad. Ka töö suurtes tööstustes/tehastes, mida piirkonnas ei ole.“ 

 2.1.3 „ Ka üleüldine tööpuudus, kui ei soovita töötada jaekaubanduses müüjana.“ 

A2 2.1.1 „Üks põhjus on kindlasti see, et ei ole kvalifikatsioonile või ametile vastavat 

töökohta siin piirkonnas.” 

2.1.2 „Teine asi loomulikult on see, et – see võib olla valdav -  otsitakse palka.” 

2.2 „Ei mõjuta. Reeglina on ikkagi pered siin ja mees või naine , käivad mujal tööl” 

A3 2.1.1 „ Vastavalt oma erialale  - sellepärast siis käiakse, sest maapiirkonnad on 

põhimõtteliselt endised nõukogude agraartööstuse linnakud “ 

2.1.2 „Ma arvan 80% mõjutab palk.” 

2.3 „Vastavalt oma erialale - sellepärast siis käiakse, sest maapiirkonnad on 

põhimõtteliselt endised nõukogude agraartööstuse linnakud.” „Edasi võib olla 

infrastruktuur, lasteaiakoha olemasolu, kooli lähedus.” 

A4 2.1.2 „Mingil perioodil olid ehituses väga head palgad, täna enam ei ole võibolla 

niimoodi. Ritsu puitmaja tootjad - seal olid väga head palgad, siis jälle ei olnud.” 
2.3 „Üks asub Tõrvas, endine KEK, teine on Helme vallas Ritsus – EPT, nende baasil 

välja kujunenud ettevõtted. Käiakse sinna, sest  sinna on meie vallast u 15km.” 

„Inimesel on vaja tööl käia ära elada.” 

B1 2.1.3 „Sest oma kodukohas ei ole tööd.” 

B2 2.1.3 „Lihtsalt ei leidnud oma kodulinnas kohe tööd, kuigi siin on tulnud tööpakkumisi 

ka pärast seda aga üldiselt neid on väga, väga harva.“ 

B3 2.1.2 „Kas töötasu on kõrgem, kas keskkond on parem, kas on lisavõimalused, 

teenused, mis ta perele laienevad“ 

2.1.3 „Ikka selle pärast, et töökoht asub siin.” 

2.2 „Kas töötasu on kõrgem, kas keskkond on parem, kas on lisavõimalused, teenused, 

mis ta perele laienevad“ 

2.3 „Kas töötasu on kõrgem, kas keskkond on parem, kas on lisavõimalused, teenused, 

mis ta perele laienevad“ 
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Tabel 6 järg. 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

B4 2.1.1 „Seda tööd, mida ma täna teen, sellist ei olegi meie kandis.” 

2.1.2 „Palk on motivaatoriks kolm kuud.” 

2.1.4 „Ja kuidagi rahulikum on.” „ Pigem töötingimused ja töö ise“  

 

Joonistelt 3-6 selgub, et uuritavates Valgamaa haldusüksustes väljapoole koduvalda/-linna 

tööle käivate isikute arv suureneb. Teistes linnades/valdades töötavate elanike osakaal on 

suurim Põdrala vallas ja väikseim Tõrva linnas ulatudes vastavalt 78-86% Põdrala valla 

töötavast elanikkonnast ja 59-65% Tõrva linna töötavast elanikkonnast.  

Enim mainitud põhjus, miks tullakse valitud Valgamaa haldusüksustesse tööle on see, et 

kohapeal pole vajatavat tööjõudu. Tööjõu vajaduse piirkonnas on tööalase pendelrände 

põhjusena on välja toonud ka Tiit (Tiit 2013: 38). 

Väljapoole kodulinna/valda tööl käimise põhjus on jälle see, et kodukohas pole soovitud 

tööd. Erialase töö ja üldse töö puudumine on peamised põhjused, miks inimesed töötavad 

väljaspool kodulinna/valda kinnitab ka „Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring” (Tööjõu... 

2011: 40) 

Kui tööalaselt pendeldavad elanikud mainisid vähem põhjusena töötasu, siis kohaliku 

omavalitsuse esindajad pidasid võimalust sobivat töötasu saada tööalase pendelrände 

oluliseks põhjuseks piirkonnas võrdselt soovitud töökoha puudumisega. Ka Ravenstein’i 

rände seaduste järgi on rände peamine põhjus majanduslik (King 2012:12). 

Gruppide A1-A4 ja B1-B4 arvamused tööalaste pendelrände põhjuste kohta oluliselt ei 

erinenud, gruppide arvamused pigem täiendavad teineteist. 

Tööalase pendelrände peamised sihtkohad Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna 

elanike seas olid Tallinn ja Tartu, ka Valga. Tallinn ja Tartu on uuringute järgi ka kõige 

enim külalistöötajatele töökohti pakkuvateks linnadeks Eestis (Tiit 2013: 39-40). 

Ravenstein’i rände seaduste alusel ei ole lühema vahemaa taha rännates oluline keskuse 

suurus, kaugemale aga rännatakse just suurematesse keskustesse (King 2012: 12).  

Tõrva linn oli üheks neljast peamiseks sihtkohaks kõigi kolme valla elanike jaoks: Helme, 

Hummuli, Põdrala. Tõrva linn ja Helme vald on vastastikku oluliseks tööalase pendelrände 

sihtkohaks nende haldusüksuste elanike jaoks.  
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2.4. Tööalase pendelrändega kaasnevad probleemid  

 

Eelnevast selgus, et tööalase pendelrände põhjuseks on soovitud töökoha puudumine 

kodulinnas/vallas ja sobiva vajatava töökoha vakants teises linnas/vallas, kuid töö ja 

elukoha vahel liikumisega kaasnevad probleemid. 

Tööalase pendelrände positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta tööalaselt rändava isiku 

eluolule avaldati intervjuudes suhteliselt palju erinevaid arvamusi. (Tabel 7) 

 

Tabel 7. Tööalase pendelrände mõju eluolule A1-A4 ja B1-B4 järgi. (A1-A4 2016; B1-B4 

2016-2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1 5.1.3 „Positiivsena ehk see, et teiste omavalituste häid näiteid tuua kodukohta ja 

rakendada neid siin ehk suurendab ka silmaringi. “ 

5.1.7 „Positiivsena ehk see, et teiste omavalituste häid näiteid tuua kodukohta ja 

rakendada neid siin ehk suurendab ka silmaringi. “ “ 

5.2.2 „Võin ainult oletada: igapäevased lühemad-pikemad autosõidud tööle mõjuvad 

pikas perspektiivis siiski väsitavalt ja tüütult, inimesed on rohkem väsinud ja 

apaatsemad oma kogukonnas toimuva.” 

5.2.3 „„Võin ainult oletada: igapäevased lühemad-pikemad autosõidud tööle mõjuvad 

pikas perspektiivis siiski väsitavalt ja tüütult, inimesed on rohkem väsinud ja 

apaatsemad oma kogukonnas toimuva.” “ 

A2 5.2.1 „Negatiivne on kindlasti see, et  naised on lastega üksi kodus pikka aega.” 

A3 5.1.8 „Ma arvan, et positiivset ei ole midagi.” 

A4 5.1.1 „Tehti ettepanek, töökoht oli vastuvõetav.” 

5.1.2 „ Puidufirmades on kõrgemad töötasud, seal on vahetustega töö.“ 

5.1.4 „Tänapäeval 15-20, 30 km - see ei ole probleem.” 

5.2.1 „Kui on kasvavad ja väiksed lapsed peres, siis sul ei ole laupäev pühapäev vaba – 

kuidas sulle vahetused satuvad. Vahetus satub laupäeva pühapäeva peale, ma arvan see 

on kindlasti probleem” 

B1 5.1.2 „Palk on hea.” 

5.2.1 „Negatiivne on see, et lapsed ei saa trenni. Võimatu sõita nendega edasi-tagasi.“  

B2 5.1.1 „Töötamise mõttes oli väga huvitav ja võimalusi muidugi tohutult ka kultuurilises 

mõttes töökohtade mõttes.“ 

5.1.2 „Siin majas väga konkurentsivõimelised palgad maakonna mõttes ja ma arvan 

küll, et tasub käia” 

5.1.6 „Olen tundma õppinud siinset kogukonda, siinseid inimesi, mis on laiendanud 

kontaktide hulka, mis mul on.“ 

5.1.7 „Töötamise mõttes oli väga huvitav ja võimalusi muidugi tohutult ka kultuurilises 

mõttes töökohtade mõttes.“ 

5.2.3 „ Sõitmist on palju.” 

5.2.4 „Kui osta isiklikauto, siis kulude tõus on märgatav.” 

5.2.5 „ Siis see vahemaa ka, kui on vaja olla mõni õhtu kauem tööl, aga viimane buss 

läheb 19.10, siis see on kohe takistus.“ „Enamus aega talvine, kehvad liiklusolud, siis 

ta võttis võibolla veel kauem aega.“ 
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Tabel 7 järg. 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

B3 5.1.4 „See on selline enesega olemise ja mõtlemise aeg ka kuigivõrd“ 

5.1.7 „Ma ütlen täna, et see ongi väike vaheldus, et saada sealsest keskkonnast välja.” 

5.2.3 „See 25 minutit sõitu.“ 

B4 5.1.4 „Kui ma sõidan see tund aega, mõtlen oma töö asjad läbi ja ma pole kodus enam 

võibolla nii närviline.” 

5.2.5 „Ainuke hirm on see libedus talve perioodil.” 

 

Kõige äärmuslikum oli arvamus, et tööalasel pendelrändel positiivset mõju pole (A3). 

Vastuvõetavat töötasu mainis kolm intervjueeritavat: A4, B1, B2; töökoha sobivust A4 ja 

B2. Vahemaa läbimist peeti nii negatiivseks kui ka positiivseks. Ühelt poolt on sõidule 

kuluv aeg mõtlemise aeg (B3, B4), teiselt poolt on see väsitav ja tüütu (A1). A1, B2, B3 

peavad tööalase pendelrände puhul positiivseks kontakte, (kultuurilisi) võimalusi, mis 

avalduvad uues kogukonnas. A1 mainib, et tööalaselt rändavad isikud jäävad kõrvale oma 

kogukonnas toimuvast, kuid mujal töötades omandatud kogemusi on hiljem võimalik 

rakendada kodukohas. (Tabel 7) 

Negatiivsena on B2 ja B4 nimetanud talveperioodi liiklusolusid, B2 puudulikku 

transpordiühendust ja sõidukulusid. Mõlemas grupis on avaldatud arvamust, et tööalane 

pendelränne omab negatiivset mõju lastega peredele. A2 ütleb, et isad on pikalt kodust ära, 

nädalavahetustele langevad tööpäevad vähendavad perega koos veetmise aega ning 

tekitavad probleeme lastele hoidja leidmisega (A4). B1 mainib puudulikku 

transpordiühendust, mis ei võimalda lastel huvialadega tegeleda, kuna töö tõttu ei saa 

vanemad lapsi edasi-tagasi sõidutada. (Tabel 7) 

Rühmade A1-A4 ja B1-B4 arvamustes tööalase pendelrände mõjude kohta eluolule olulisis 

erinevusi ei esinenud. Gruppide arvamused pigem täiendavad teineteist. 

Põhjused, miks töökohale lähemale ei kolita on seotud peredega, koduga ja olukorraga 

kinnisvaraturul. Intervjuudest võib täheldada, et kinnisava turul hindade ühtlustumine võib 

suurendada inimeste kolimist töökohale lähemale. Samuti on kodukohaga siduvaks 

faktoriks pereliikmete eest hoolitsemise vajadus. Laste täiskasvanuks saamisel ja 

ülalpeetavate eest hoolitsemise kadumisega võib kaduda ka vajadus tööalaselt pendeldada, 

seda enam, kui omatakse ka teist elukohta töökoha omavalitsusüksuses. (Tabel 8) 

Kodukohaga siduvateks põhjusteks on kodukoha patriotism (A1), oma rajatud kodu (A2, 

B2, B3), huvialad ja hobid (B2). Nii A rühma (A4) intervjueeritav kui ka B (B2) rühma 
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intervjueeritav on maininud, et väike vahemaa töö ja elukoha vahel ei tingi töökohale 

lähemale kolimist. (Tabel 8) 

A grupi intervjueeritavad (A1, A3) peavad Tõrva piirkonnas elamise positiivseks teguriks 

rahulikku ja vaikset looduskeskkonda, mida kinnitab ka B1. A3 lisab veel turvalisuse. A1 

arvates on oluline, et piirkonnas on noortel vaba aja veetmise võimalused, kool ja lasteaed. 

(Tabel 8) Turvalist, rahulikku ja ilusat elukeskkonda on paikseks jäämise põhjusena esile 

toonud ka teiste kohalike omavalitsuste esindajad (Tööjõu... 2011: 20-21). 

 

Tabel 8. Paikseks jäämise põhjused A1-A4 ja B1-B4 järgi. (A1-A4 2016; B1-B4 2016-

2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1 3.1 „Rahulik vaikne homogeenne koht“ 

3.3 „Kodukoha patriotism.” 

3.5 „Lastel lähedal ja mugav lasteaed, kool, huviringid, noorte keskus.” 

3.9 „Positiivne maine piirkonnas”  

A2 3.2 „Üks põhjus on kindlasti see, et ollakse siit pärit – kodud on siin, pered on siin.”  

3.3 „Ei taheta maha jätta kas vanemate kodu või siis oma korterit - elamist“ 

3.6 „Teine põhjus on loomulikult see, et siin on kinnisvara hinnad olulisemalt 

madalamad – kasvõi üürihinnad või siis kommunaalkulud.” 

3.8 „Siin tuleb ikkagi mängu juba ka raha. Mujal on siis kallis või ei ole võimalik siin 

kinnisvara maha müüa, selle hinna eest seal omale uut elamist saada.“ 

A3 3.1 „Võibolla looduskeskkond ja puhas see... ja müra ja lärm ja turvalisus ka“ 

3.4 „Võibolla looduskeskkond ja puhas see... ja müra ja lärm ja turvalisus ka“ 

3.6 „ Siin korterite hinnad..., linnas on üürihinnad kindlasti kõrgemad, kui 

maapiirkonnas“ 

3.8 „ Siin on odavam elada.” 

3.9 „Eks vanem, võibolla 30+ või 40+ ei liigu, aga nooremad – neile on kõik teed 

valla.” „ Võibolla mugavus, olmeprobleemid, kinnisvaraturg nagu ta on.“ 

A4 3.3 „Traditsioonid” 

3.7 „KEK-i ja EPT-sse ei kolita, sest see vahemaa on väike. Tegelikult ka ajalooline 

taust.” 

B1 3.1 „ Ma olen looduse laps. Vaikus ja rahu” 

B2 3.3 „Mul on huvialad, hobid kõik seotud kodulinna/- vallaga, kodukoht ja kõik see.“ 

3.6 „ Kindlasti on vähene üüriturg, sobivad üüripinnad.“ 

3.7 „Ma tunnen, et see vahemaa on nii väike, et mul ei ole vajadust.“ 

3.9 „Mul on huvialad, hobid kõik seotud kodulinna/- vallaga, kodukoht ja kõik see.“ 

B3 3.2. „Sellepärast, et kodukohas on oma rajatud kodu ja teised pereliikmed toimetavad  

seal kohapeal.” 

3.3 „Sellepärast, et kodukohas on oma rajatud kodu ja teised pereliikmed toimetavad  

seal kohapeal.” 

B4 3.2 „Minu juures elab minu vanaema.” 
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Intervjuudest selgus, et teistes linnades/valdades töötavad isikud on valmis kodulinna/-

valda tagasi tööle tulema tingimusel, et töö on sama või juhul, kui pakutakse tööd, mida on 

teha soovitud. Kaks intervjueeritavat neljast vastas, et ei soovi kodukohta tööle tulla. B2 

pidas oluliseks lisaks töökohale ka vastavat töötasu. (Tabel 9) 

 

Tabel 9. Kodulinna/-valda naasmise tingimused B1-B4 järgi. (B1-B4 2016-2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

B1 6.1.1 „Sama töö, ega ma muud küll tegema ei hakka.“ 

B2 6.1.1 „Ma arvan, et peaks olema töökoht, mis pakub endale huvi, mis on 

motiveeriv, et vastab haridustasemele ja nendele soovidele.“ 

6.1.2 „Palgaküsimus ka kindlasti.“ 

B3 6.1.1 „Kui see oleks omavalitsusstaatuses olev töökoht, siis küll.” 

6.3 „Ma arvan, et ma täna ei tuleks.” 

B4 6.3 „Ma ei taha vist ilmselt.” 

 

Intervjueeritavad B1-B4 kinnitavad, et ei töökoha ega elukoha omavalitsus pole nende 

tööalast pendelrännet soodustanud. B2 ja B4 mainivad tööandja poolt loodud soodsaid 

tingimusi – töökeskkond ja üüripinnad. (B1-B4 2016-2017) 

Kohaliku omavalitsuse esindajatest kaks (A2, A3) on öelnud, et tööalasele pendelrändele 

kaasa aidata saab kohalik omavalitsus ainult teede ja infrastruktuuri korras hoidmise 

kaudu. A1 ja A4 väidavad, et on võimalikud ka hüvitised, mida siis B1 ja B2 kohalikult 

omavalitsuselt ka ootavad – tööle käimisega kaasnevate kulude katmist. B2 peab oluliseks 

ka lisaväärtusi – kultuurielamusi, B3 inimeste väärtustamist. B4 ei oota kohalikult 

omavalitsuselt mitte mingisuguseid soodustusi. (Tabel 10) 

 

Tabel 10. Tööalase pendelrände soodustamine A1-A4 ja B1-B4 järgi. (A1-A4 2016; B1-

B4 2016-2017) 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

A1 8.2 „Linna/valda tööle käies pakkuda transpordihüvitist.”  

8.5 „Väljapoole tööle käies pakkuda häid tingimusi kohapeal – näiteks head lasteaiad, 

gümnaasium, tegus noorte keskus odavad/tasuta huviringid, põnevad üritused jne. 

A2 8.3 „Teed ja infrastruktuur korda.” 

A3 8.3 „Me saame infrastruktuuri korras hoida, see on ainuke.“ 

A4 8.1 „ Ühekordsed toetused on olemas läbi valla.“ 

B1 8.2 „Kütte kompensatsioon, muud midagi“ 
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Tabel 10 järg. 

Intervju-

eeritav 

Väljavõte intervjuudest 

B2 8.2 „No üks asi on see, et sõiduauto kasutamise kompensatsioon või üldse tööle 

käimisega seonduvate  kulude katmine.” 

8.4 „Kindlasti mida saab teha, on üüripindade leidmine, mis on ka heas korras, et 

inimene saab kohe sisse kolida.“ 

8.5 „Kindlasti on võimalus pakkuda kultuuri- või muid elamusi sinna juurde.” 

B3 8.5 „Tegelikult nad peaksid oma inimesi rohkem väärtustama.“ 

B4 8.6 „ Mitte midagi.”  

 

Rände soodustamist on peetud oluliseks, kui ränne toimub Eestist välismaale kuid samad 

põhjused on olulised ka kohaliku omavalitsuse tasandil tööalase pendelrände korral: parem 

elujärg, inimkapitali väärtuse suurenemine, töövõimalused noortele (Philips jt. 2003: 381-

382). Meetmeid, mille rakendamist võib Euroopa Liidu riikide eeskujul kaaluda on 

kirjeldatud tabelis 3. 

Peamine takistus pendelrände soodustamisel kohaliku omavalitsuse poolt seisneb rahaliste 

vahendite puudumises. (A1, A2) jääb puudu finantsist. „Teede võrgust ja muust 

infrastruktuurist rääkides, hea meelega ehitaks ja renoveeriks ja rekonstrueeriks, aga 

paraku rahakott paneb piirid.” (A1-A4 2016)  

Kodukohast töökohale lähemale kolimise oluliseks teguriks on vahemaa. Kui töökoht asub 

lähemal, kui 30 km, ei teki vajadust kolida.  

Oluliseks signaaliks on see, et inimesed ei tahagi enam kodukohta tagasi tööle tulla. Kui 

arvestada väljapoole koduomavalitsusüksust tööle käivate isikute suhteliselt suurt osakaalu 

töötavate elanike seas Valgamaa Tõrva piirkonnas, siis kohaliku elanikkonna säilitamisel 

muutub määravaks kui tugevad on nende side kodukohaga. 

Tööalast pendelrännet peeti loomulikuks protsessiks ja seetõttu ei ole kohalik omavalitsus 

pendelrännet otse toetanud. Põhjuseks finantsvahendite vähesus. Piisavaks toetuseks loeti 

infrastruktuuride ja teede korrashoidmist. 

 

2.5. Tööalane pendelränne ja kohalik omavalitsus  

 

Eelnevast selgus, et Helme Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas pole kohalik 

omavalitsus otseselt pendelrännet toetanud. Vajadusel on küll võimalik pendelrändega 
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kaasnevaid kulusid hüvitada. Järgnevalt selgub, miks on kohalikul omavalitsusel oluline 

pendelrändele tähelepanu pöörata.  

Helme valla eelarvesse on tööalasest pendelrändest väljapoole koduvalda tööl käivate 

isikute töötasust arvestatud füüsilise isiku tulumaks aastatel 2008-2016 ulatunud 57-65% 

füüsilise isiku tulumaksu summast Helme valla eelarves. Tööalasest pendelrändest Helme 

valla eelarvesse laekunud füüsilise isiku tulumaks on olnud madalaim 2008. aastal 57%, 

seejärel on 2009. aasta tööalase pendelrände tõttu füüsilise isiku tulumaksu laekumine 

Helme valla eelarvesse suurim aastatel 2008-2016, mida saab seletada töökohtade/töötajate 

arvu vähenemisega Helme vallas (Joonis 3) majanduskriisi tulemusena. Alates 2010. 

aastast on tööalase pendelrände tõttu Helme valla eelarvesse laekunud füüsilise isiku 

tulumaksu osakaal olnud suhteliselt stabiilne. (Joonis 11) 

 

 

Joonis 11. Helme valla eelarvesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu jagunemine aastatel 

2008-2016, % ( Statistika... 2016-2017; Kohalikele... 2017) 

 

Hummuli valla eelarvesse teistest linnadest/valdadest tööle käivate isikute töötasust 

arvestatud füüsilise isiku tulumaks aastatel 2008-2016 on 59-71% kogu Hummuli valla 

eelarvesse laekunud füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes Helme ja Hummuli füüsilise 

isiku tulumaksu jagunemist, siis on Hummuli vallas tööalase pendelrände tõttu laekunud 

füüsilise isiku tulumaks osa olnud 2016. aastal 7% kõrgem. Kui Helme valla eelarves 

tööalase pendelrände tõttu valla eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaksu osakaal oli 

alates 2010. aastast suhteliselt stabiilne (Joonis 11), siis Hummuli valla eelarves see 

osakaal siiski kasvab, ehkki 2015. ja 2016. aastal on tööalase pendelrände tõttu valla 
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eelarvesse laekunud füüsilise isiku tulumaksu osakaal vähenenud võrreldes 2014. aastaga 

2015. aastal 5% ja 2016. aastal 2%. (Joonis 12) 

 

 

Joonis 12. Hummuli valla eelarvesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu jagunemine 

aastatel 2008-2016, % ( Statistika... 2016-2017; Kohalikele... 2017) 

 

Põdrala valla eelarvesse teistest linnadest/valdadest tööl käivate isikute töötasust arvestatud 

füüsilise isiku tulumaks aastatel 2008-2016 oli 70-79% kogu Põdrala valla eelarvesse 

laekunud füüsilise isiku tulumaksust. Põdrala valla füüsilise isiku tulumaksu jagunemisel 

on pendelrände tõttu kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekunud füüsilise isiku tulumaksu 

osa 17% suurem, kui Helme vallas ja 10% suurem, kui Hummuli vallas. (Joonis 13) 

 

 

Joonis 13. Põdrala valla eelarvesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu jagunemine aastatel 

2008-2016, % ( Statistika... 2016-2017; Kohalikele... 2017) 
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Tõrva linna eelarvesse teistest omavalitsusüksustes tööl käivate isikute töötasust arvestatud 

füüsilise isiku tulumaks aastatel 2008-2016 oli 49-64% kogu Tõrva linna eelarvesse 

laekunud füüsilise isiku tulumaksust. Tõrva linna eelarves füüsilise isiku tulumaksu 

jagunemine on osakaalu järgi suhteliselt sarnane Helme valla eelarves füüsilise isiku 

tulumaksu jagunemisega. Kui Helme valla eelarves on tööalasest pendelrändest laekunud 

füüsilise isiku tulumaksu osakaal suhteliselt stabiilne aastatel 2008-2016 (Joonis 12), siis 

Tõrva linna eelarves on väljapoole linna tööl käivate isikute töötasust linna eelarvesse 

laekuv osa kasvanud. 2016. aastaks oli tööalase pendelrände tõttu Tõrva linna eelarvesse 

laekunud füüsilise isiku tulumaksu osa kasvanud 15% võrreldes 2008. aastaga. (Joonis 14) 

 

 

Joonis 14. Tõrva linna eelarvesse laekuva füüsilise isiku tulumaksu jagunemine aastatel 

2008-2016, % ( Statistika... 2016-2017; Kohalikele... 2017) 
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11) Uute teadmiste ja kogemuste saamist on oluliseks rände soodustamise põhjuseks 

peetud, kui ränne toimub välismaale (Philips jt. 2003: 381-382). 

 

Tabel 11. Tööalase pendelrände mõju linna/valla arengule A1-A4. (A1-A2 2016) 

Intervjueeritav Väljavõte intervjuudest 

A1 7.1.2 „Positiivsena ehk see, et teiste omavalituste häid näiteid tuua kodukohta ja 

rakendada neid siin, ehk suurendab ka silmaringi.“ 

A2 7.1.1 „Positiivne on see, et kui inimene on meile valda sisse kirjutatud, siis tema 

maksud tulevad ju siia.“ 

7.1.4 „Kui see rahvas, kes käib Soomes või mujal tööl, kes reeglina on 

nooremad ja haritumad. Kui need leiaks siin tööd, siis see kindlasti tekitaks 

mingisuguse impulsi, et ettevõtted võibolla areneksid, tööviljakus tõuseks jne“ 
7.2.2 „Teine on siis oskustöölised. Siin näiteks nõudlus oleks näiteks 

ehitusmeeste järgi aga täna ei ole siin ettevõtjad võimelised sellist palka 

maksma, kui ta mujal saab, kasvõi Tallinnas või Tartus.“ 

A3 7.1.1 „Tulumaks laekub seal.“ 

7.2.1 „Negatiivne on see, et noored lähevad ära.” 

A4 7.1.1 „Tulumaks laekub.” 

7.2.4 „Negatiivset ei näegi.” 

 

Ehkki A1-A4 mainisid rohkem positiivseid tööalase pendelrände mõjureid linna/valla 

arengule, näeb A3 piirkonna arengut pidurdavana noorte lahkumist piirkonnast ja A2 

ettevõtete suutmatus konkurentsivõimelist palka maksta, mis on ka üheks tööalase 

pendelrände põhjuseks. (Tabel 11) 

Noorte lahkumist piirkonnas kirjeldab A4 järgmiselt: „Noortega on nii, et kui nad 

lõpetavad kooli ära ja omandavad omal eriala, siis mingi periood nad käivad siit näiteks ka 

Tartusse. Tihtipeale, kui on kindel töökoht olemas, ja tekib laenu saamise võimalus siis 

reeglina soetatakse korter ja liigutakse ära. See suund on olemas.” 

Tööalase pendelrände positiivset mõju linna/valla arengule nähakse eelkõige füüsilise isiku 

tulumaksu laekumises kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Uuritud Valgamaa 

linnades/valdades jääb väljapoole kodulinna/-valda tööle käivate elanike töötasust 

arvestatud kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv füüsilise isiku tulumaks aastatel 2008-

2016 49-79% vahele. Seega on tööalaselt pendeldavad omavalitsusüksuse elanikud 

kohaliku omavalitsuse jaoks suhteliselt suured tuluallikad, kui arvestada, et füüsilise isiku 

tulumaks moodustab 91% maksutuludest kohaliku omavalitsuse eelarves (KOV... 2014:9). 

Kohaliku omavalitsuse maksutulusid suurendab ka see, kui teiste linnade/valdade 

ettevõtted suudavad kõrgemat töötasu pakkuda, kui koduvalla/linna ettevõtted. 
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Nagu teoreetilises osas selgus, on ränne selektiivne (Hagen-Zanken 2008: 20). Tööd 

väljaspool kodukohta otsivad ettevõtlikud inimesed, eelkõige noored, kes on enim valmis 

ka kodukohast lahkuma. Samuti on ka kõrgharidusega elanikel piirkonnas keeruline tööd 

leida. Tööle ja koju sõitmiseks kuluvast ajast ja vahemaast sõltub, kui palju on tööalaselt 

pendeldaval elanikul aega ja võimalusi kogukonna ettevõtmistes osaleda.  

Kui võtta aluseks teooria, et väheste oskustega töötajad elavad ja töötavad äärealadel, 

keskmiste oskustega töötajad pendeldavad töö- ja elukoha vahel, spetsialistid elavad ja 

töötavad keskustes (Wrede 2012: 359), siis tekib küsimus, kuidas tööalane pendelränne 

mõjutab inimkapitali väärtust Valgamaa Tõrva piirkonnas ning see omakorda piirkonna 

arengut. 

 

2.6. Tööalane pendelränne ja omavalitsuste liitumine  

 

Eelnevalt kirjeldati tööalast pendelrännet Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas 

eraldi. Järgnevalt prognoositakse muutusi tööalases pendelrändes nende nelja haldusüksuse 

liitumisel Tõrva vallaks. 

Reiljan ja Jaansoo on soovitanud haldusüksustel, mis on pendelrände tõttu omavahel 

seotud, ühineda. (Reiljan, Jaansoo 2015: 48) 

Kuigi Tõrva linn on Helme, Hummuli ja Põdrala vallale üks neljast suurimast tööalase 

pendelrände sihtkohast, siis nende nelja haldusüksuse ühinemisel väljapoole koduvalda 

tööle käivate isikute prognoositav arv siiski suureneb ning teistest linnadest/valdadest 

ühinevasse Tõrva valda tööle käivate isikute prognoositav arv väheneb. Ühineva Tõrva 

valla piirkonda tööle tulevate teiste linnade/valdade elanike prognoositav arv väheneb 

keskmiselt 27-28 inimese võrra aastas, ühineva Tõrva valla elanike teistesse 

linnadesse/valdadesse tööle käivate isikute prognoositav arv suureneb 46-47 inimese võrra 

aastas. (Joonis 15) 
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Joonis 15. Tõrva piirkonnast teistesse linnadesse/valdadesse ning Tõrva piirkonda teistest 

linnadest/valdadest tööle käivate elanike prognoositav arv, inimest (Statistika... 2016-

2017) 

 

Tõrva piirkonna elanike tööalase pendelrände liikumismustrid kattuvad Eestis läbi viidud 

uuringutes (Tabel 2) kirjeldatud tööalaste liikumismustritega. Regioonid Eestis, kus 

pakutakse enim töökohti on Tallinn, Tartu, Pärnu, Ida-Virumaa ning maakonnakeskused. 

(Regionaalne ... 2010:5) 

Nii ka Tõrva piirkonna elanike peamisteks tööalase pendelrände sihtkohtadeks 2016. aasta 

näitajate alusel jääb ikka Tallinn ja Tartu. Tallinnasse käis 2016. aastal tööle 521 Tõrva 

piirkonna elanikku, Tartusse 202 Tõrva piirkonna elanikku. Tõrva piirkonna elanikud 

töötasid lisaks Tallinnale ja Tartule ka Tallinna ümbruse valdades, Tõrva piirkonna 

ümberkaudsetes valdades/linnades ning lähedal asuvates maakonnakeskustes: Valgas, 

Viljandis, Võrus, Pärnus. Kauguse poolest lisaks Tallinnale ja Tallinna lähiümbruse 

valdadele on Tõrva piirkonna elanikud töötanud 2016. aastal Ida-Virumaal, Türi ja Tapa 

vallas. (Joonis 16)  
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Joonis 16. Tõrva piirkonnast teistesse linnadesse/valdadesse tööle käivate Tõrva piirkonna 

elanike arv haldusüksuste järgi 2016. aastal, inimest (Pendelränne Tõrva piirkonnast... 

2017) 

 

Tõrva piirkonnas on enim tööd leidnud Valga linna elanikud. 2016. aastal töötas Tõrva 

piirkonnas 167 Valga linna elanikku (Statistika... 2016-2017). Teistest 

omavalitsusüksustest Tõrva piirkonda tööle käivate elanike arv 2016. aastal jäi alla 100. 

2016. aastal käisid Tõrva piirkonda tööle Karksi, Otepää, Puka, Tartu, Tarvastu, Tõlliste, 

Võru valla ning Pärnu linna, Tallinna, Tartu linna, Valga ja Võru linna elanikud (Joonis 

17) ning ka vastupidi Tõrva linna elanikud käisid 2016. aastal nimetatud 

omavalitsusüksustes tööl. (Joonis 16) 
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Joonis 17. Tõrva piirkonda teistest linnadest/valdadest tööle käivate elanike arv 

haldusüksuste järgi 2016. aastal, inimest (Pendelränne Tõrva piirkonda... 2017) 

 

Intervjueeritavate arvates Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna liitumisel tekib 

juurde ja ka kaob töökohti, mis võib vähendada või suurendada tööalast pendelrännet. 

Intervjueeritavate arvates nende jaoks, kes juba töötavad väljaspool kodulinna/-valda, ei 

muutu midagi. Sama tõdeb ka A2, et ei muutu midagi. A1 ja A2 arvates suurendab 

haldusüksuste liitumine võimalusi investeeringuteks ja ettevõtluse arendamiseks, mille 

kaudu pakkuda elanikele koduvallas töökohti ja suurendada inimeste heaolu. A4 arvab, et 

transpordikorraldust tuleb muuta, mis on oluline nii teenuste kättesaadavuse tagamiseks 

keskusest kaugemal elavate elanike jaoks, kui ka tööalase pendelrände seisukohast (Eesti... 

2013:104). (Tabel 12) 
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Tabel 12. Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna liitumise mõju tööalasele 

pendelrändele A1-A4 ja B1-B2 järgi. (A1-A2 2016; B1-B4 2016-2017) 

Intervjueeritav Väljavõte intervjuudest 

A1 9.1 „Arveldamine ühinevate omavalitsuste vahel jääb ära, mis peaks aitama see 

finants suunata vajalikeks investeeringuteks ehk kõigi piirkonna inimeste heaolu  

parandamiseks.” 

A2 9.4 „Töökohti kaob aga seda päris täpselt veel ei tea, struktuur lepitakse 

täpsemalt kokku.” „ Mõnele kohale võibolla tulevad uued konkursid, kus kõik 

saavad osaleda“ 

9.6 „ Mitte midagi ei muutu.” 

A3 9.2 „Kui võtta Tõrva piirkond, mis ühineb, seal võibolla tekib võimalus, et on 

pakkuda ettevõtluse alustamiseks võimalusi rohkem, kui väikevallas.“ 

9.4 „Kui nüüd ühinemine ka veel tuleb, kaovad veel siin olulisemad kohad ära. 

A4 9.3 „Me ühineme – see on meie jaoks sobilik aga meie jaoks peab 

transpordikorralduses midagi muutuma.” 

B1 9.5 „Me ei saa siis enam mitte midagi.” 

B2 9.4 „ Samamoodi võib tekkida enda koduvallas mingisugune võimalus, mis võib 

tähendada, et selline  rändamine jääks ära.” „Tekib selliseid töökohti juurde, 

mida varem ei olnud. Teisalt osad inimesed kaotavad kindlasti oma koha.“ 

B3 9.6 „Minu töötamist küll mitte üldse.”„See sama tava inimene, kes sõidab 

bussiga Elvasse, tema jaoks sisuliselt ei muutu midagi.” 

B4 9.6 „ Mitte kuidagi.” 

 

Nagu joonistel 16 selgus, et väljapoole ühineva Tõrva valla territooriumit tööle käivate 

isikute prognoositav arv suureneb, nii suureneb ka nende töötasust ühineva Tõrva valla 

eelarvesse laekuv prognoositav füüsilise isiku tulumaks. (Joonis 18) 

 

 

Joonis 18. Pendelrändest ühineva Tõrva valla eelarvesse laekuv prognoositav füüsilise 

isiku tulumaks, € (Statistika... 2016-2017) 
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Füüsilise isiku tulumaksu jagunemisel kodu- ja töökoha omavalitsuste vahel suhtega 50% 

töökoha ja 50% elukoha omavalitsuse eelarvesse, laekub ühineva Tõrva valla 

prognoositavasse eelarvesse keskmiselt 27% vähem tööalaselt pendeldavate elanike 

füüsilise isiku tulumaksust võrreldes seisuga, kui kogu prognoositav tööalaselt 

pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaks laekub ühineva Tõrva valla eelarvesse. 

(Joonis 18) 

Juhul, kui tööalaselt pendeldava füüsilise isiku tulumaksust 86% laekub kodukoha ja 14% 

töökoha omavalitsusele, siis ühineva Tõrva valla prognoositavasse eelarvesse laekub 

tööalaselt pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaksu keskmiselt 8% vähem võrreldes 

seisuga, kui kogu prognoositav tööalaselt pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaks 

laekub ühineva Tõrva valla eelarvesse. (Joonis 18) 

Intervjueeritud kohaliku omavalitsuse esindajatest A2 ja A4 leidsid, tööalaselt 

pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaksu jagunemine töö- ja elukoha omavalitsuste 

vahel vähendab kohaliku omavalitsuse tulubaasi Tõrva piirkonnas. A4 oli kindel, et selline 

füüsilise isiku tulumaksu jaotumine ei rakendu. (Tabel 14) 

 

Tabel 13. Füüsilise isiku tulumaksu jagunemine töö- ja kodukoha omavalitsuste vahel A1-

A4 järgi. (A1-A2 2016) 

Intervjueeritav Väljavõte intervjuudest 

A1 

 

10.3 „Elanike üksikisiku tulumaks laekuks kõik ühisesse omavalitsusesse, mis 

võimaldaks mõelda suuremale pildile ja suurematele investeeringutele” 

A2 10.1 „Lihtne loogika ütleb, et raha jääb vähemaks.” 

A3 10.3 „ See ei päästa.” 

A4 10.3 „See ei rakendu sellisel moel.” „ Meie puhul ta ei ole kasulik.” 

 

Kohalike omavalitsuste liitumisel tekib ja kaob töökohti. Tõrva piirkonna töökohtade 

tekkimine ja kadumine on pigem seotud kohaliku omavalitsuse poolt loodavate ja 

ühinemise tõttu kaduvate töökohtade, kui ettevõtluse arendamisest tekkivate töökohtadega.  

Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemine ei muuda trendi, et väljapoole 

Tõrva piirkonda tööle käivate elanike prognoositav arv kasvab, mille tõttu kasvab ka 

tööalaselt pendeldavate isikute töötasust ühineva Tõrva valla eelarvesse laekuv 

prognoositav füüsilise isiku tulumaks. 
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Füüsilise isiku tulumaksu laekumise jagunemise kodu- ja töökoha omavalitsuste vahel 

otsustamisel on mõttekas kaasata isik, kelle maksu jagatakse. On mõistlik arvestada 

inimese soovi, eriti kui ta kasutab pigem töökoha omavalitsuses teenuseid ja mõlema 

haldusüksuse teede võrku ning soovib seetõttu, et osa tema füüsilise isiku tulumaksust 

kantakse töökoha omavalitsuse eelarvesse.  

Kui arvestada, et Tõrva piirkonnast suhteliselt suur arv elanikke käib tööle Tallinnasse ja 

Tartusse, kus palgatase on kõrgem, siis ka tööalaselt pendeldavate isikute töötasust ühineva 

Tõrva valla eelarvesse laekuv prognoositav füüsilise isiku tulumaks on suurem, kui nende 

isikute töötamise korral koduvallas. Seetõttu on füüsilise isiku tulumaksu jagamise nõue 

kodu- ja töökoha omavalitsusüksute vahel õigustatud, kuid suhe 50% füüsilise isiku 

tulumaksust kodukoha omavalitsuse eelarvesse ja 50% füüsilise isiku tulumaksust töökoha 

omavalitsuse eelarvesse, vähendab oluliselt maapiirkondade tulubaasi. 

Kuna Valgamaa Tõrva piirkonnas tööalase pendelrände peamiseks sihtkohaks on Tallinn ja 

Tartu, siis palgataseme erinevuste kindlaks tegemine näitab, kui palju on kohaliku 

omavalitsuse füüsilise isiku tulumaksu laekumine suurem selle tõttu, et kohalik elanik 

töötab Tallinnas ja Tartus.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva töö eesmärk oli maapiirkonna elanike elu- ja töökoha erinevustest tingitud 

probleemide välja selgitamine Valgamaa Tõrva piirkonnas. Eesmärgi täitmiseks püstitatud 

uurimisküsimustele vastatakse ükshaaval. 

Helme, Hummuli, Põdrala vallas ja Tõrva linnas on aastatel 2008-2016 vähenenud 

tööjõuliste elanike arv. Piirkonnas esineb nii töötust, kui tööjõu puudust. Probleemiks on 

vajatava kvalifikatsiooniga töötajate vähesus.  

Helme, Hummuli, Põdrala vallast väljapoole koduvalda tööle käivate elanike arv on 

aastatel 2008-2016 suurem, kui teistest haldusüksustest Helme, Hummuli, Põdrala valda 

tööle käivate isikute arv. Väljapoole koduvalda tööle käivate isikute arv Helme, Hummuli, 

Põdrala vallas kasvab alates 2010. aastast, kuid külalistöötajate arv on suhteliselt stabiilne. 

Tõrva linnast on aastatel 2008-2010 teistesse linnadesse/valdadesse tööle käivate isikute 

arv väiksem, kui Tõrva linna teistest linnadest/valdadest tööle käivate elanike arv. Alates 

2011. aastast Tõrva linnast teistesse linnadesse/valdadesse tööle käivate elanike osakaal 

suureneb ja külalistöötajate osakaal väheneb.  

Helme vallast on aastatel 2008-2016 teistes linnades/valdades tööl käinud 69-73% Helme 

valla töötavatest elanikest ning nende töötasust on laekunud Helme valla eelarvesse 57-

65% füüsilise isiku tulumaksust, Hummuli vallast 68-81% Hummuli valla töötavatest 

elanikest ning nende töötasust on Hummuli valla eelarvesse laekunud 59-71% füüsilise 

isiku tulumaksust, Põdrala vallast 78-86% Põdrala valla töötavatest elanikest ning nende 

töötasust on laekunud Põdrala valla eelarvesse 70-79% füüsilise isiku tulumaksust, Tõrva 

linnast 59-65% Tõrva linna töötavatest elanikest ning nende töötasust on laekunud Tõrva 

linna eelarvesse 49-64% füüsilise isiku tulumaksust. 

Helme vallas on keskmine töötajate/töökohtade arv 2010. aastast suurenenud 75 

töötaja/töökoha võrra. Hummuli vallas on alates 2011. aastast töötajate/töökohtade arv 

suurenenud 32 töötaja/töökoha võrra. Põdrala vallas on aastatel 2008-2013 

töötajate/töökohtade arv olnud kõikuv, alates 2013. aastast on töötajate/töökohtade arv 

suurenenud 3 töötaja/töökoha võrra. Tõrva linnas on keskmine töötajate/töökohtade arv 
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aastast 2008 vähenenud. Alles 2016. aastal on märgata töötajate/töökohtade arvu kasvu - 

juurde tuli 6 töökohta/töötajat võrreldes 2015. aastaga. 

Tööalase pendelrände peamised sihtkohad Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna 

elanike seas aastatel 2008-2016 olid Tallinn ja Tartu, ka Valga. Tõrva linn oli üheks neljast 

peamiseks sihtkohaks kõigi kolme valla elanike jaoks: Helme, Hummuli, Põdrala. Tõrva 

linn ja Helme vald oli vastastikku oluliseks tööalase pendelrände sihtkohaks nende elanike 

jaoks.  

Arvamustes tööalase pendelrände probleemide kohta kohaliku omavalitsuse esindajate ja 

tööalaselt pendeldavate isikute vahel olulisi erinevusi ei esine. Gruppide arvamused pigem 

täiendavad teineteist. 

Tööalase pendelrände toetamisel on Tõrva piirkonna kohalik omavalitsus vajadusel valmis 

pendelrändega kaasnevaid kulusid hüvitama, kuid finantsvahendite vähesus piirab seda 

võimalust. Toetuseks tööalasele pendelrändele loeti infrastruktuuride ja teede 

korrashoidmist. 

Helme, Hummuli, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemisel Tõrva vallaks jääb elanike 

peamisteks prognoositavateks tööalase pendelrände sihtkohtadeks ikka Tallinn ja Tartu. 

Ühinemine ei muuda ka trendi, et väljapoole Tõrva piirkonda tööle käivate elanike 

prognoositav arv kasvab, mille tõttu kasvab ka tööalaselt pendeldavate isikute töötasust 

ühineva Tõrva valla eelarvesse laekuv prognoositav füüsilise isiku tulumaks. 

Füüsilise isiku tulumaksu jagunemisel kodu- ja töökoha omavalitsuste vahel suhtega 50% 

töökoha ja 50% elukoha omavalitsuse eelarvesse, laekub ühineva Tõrva valla 

prognoositavasse eelarvesse keskmiselt 27% vähem tööalaselt pendeldavate elanike 

füüsilise isiku tulumaksust võrreldes seisuga, kui kogu prognoositav tööalaselt 

pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaks laekub ühineva Tõrva valla eelarvesse.  

Juhul, kui tööalaselt pendeldava füüsilise isiku tulumaksust 86% laekub kodukoha ja 14% 

töökoha omavalitsusele, siis ühineva Tõrva valla prognoositavasse eelarvesse laekub 

tööalaselt pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaksu keskmiselt 8% vähem võrreldes 

seisuga, kui kogu prognoositav tööalaselt pendeldavate elanike füüsilise isiku tulumaks 

laekub ühineva Tõrva valla eelarvesse. 

Pendelrände mustrite alusel Tõrva piirkonnas saab prognoosida piirkonna elanike 

edaspidiseid liikumisi ja kasutada neid liikumismustreid planeeringutes, mis hõlmavad 

piirkonna inimeste mobiilsust. 
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Töö- ja elukoha erinevusest tingitud probleemide kindlaks tegemine on aluseks nendele 

probleemidele lahenduste leidmiseks, et tööalaselt pendeldavad inimesed tunneksid end 

selle piirkonna kogukonna osana. Tööalasest pendelrändest kohaliku omavalitsuse 

eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu laekumine näitab, kui oluline tuluallikas on Tõrva 

piirkonnale tööalane pendelränne. 

Töö omab praktilist väärtust ühinevale Tõrva vallale. 

Soovitusi edasisteks uuringuteks: Kui palju mõjutab Tallinna ja Tartu kõrgem palgatase 

seal töötavate Tõrva piirkonna elanike tööalase pendelrände tõttu ühineva Tõrva valla 

eelarvesse laekuvat füüsilise isiku tulumaksu osa; kuidas on muutunud tööalase 

pendelrände tõttu inimkapitali väärtus ning kuidas on see mõjutanud piirkonna arengut. 
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WORK COMMUTING PROBLEMS OF RURAL PEOPLE IN 

THE TÕRVA AREA OF THE VALGA COUNTY 

 

Summary 

 

The possibility of finding a suitable job in Estonia is best in bigger towns and in their 

vicinity. People move closer to workplaces and because of that the population in rural areas 

is diminishing. For people who live in a rural area, but can't find a suitable job there, 

commuting is the only possibility. 

The purpose of this paper is to ascertain commuting-related problems of rural people in the 

Tõrva area in Valga county. 

The author of this paper has raised the following questions: 

• what is the employment and labour market situation like in Helme, Hummuli, 

Põdrala municipalities and the town of Tõrva; 

• how the number of workers/workplaces and the number of commuters has changed 

in Helme, Hummuli, Põdrala municipalities and in the town of Tõrva during 2008-

2016;   

• how the problems of commuting are percieved by the leaders of local 

municipalities of Helme, Hummuli, Põdrala and the town Tõrva and how it is 

percieved by commuters themselves; 

• what can a local municipality do to enable commuters to remain living in the area; 

• how is commuting affected by the administrative reform-based merging of 

municipalities and the possible change of income tax division between 

municipalities. 

The primary data for the paper was gathered during interviews with local municipality 

leaders and commuters of Helme, Hummuli, Põdrala municipality and the town of Tõrva.   

Secondary data is collected from Maksu- ja Tolliamet (Tax and Customs Administration) 

and Statistikaamet (Central Bureau of Statistics) data bases. 
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The labour force of Helme, Hummuli, Põdrala municipalities and the town of Tõrva has 

diminished year after year.  Both unemployment and labour force shortage is a problem in 

the area. 

Commuting from hometown/-municipality is growing in all four municipalities. The 

percentage of commuters in these municipalities was 59-81% of working individuals and 

the percentage of personal income tax received by the municipality was 49-79. 

The main destinations of commuting among the inhabitants of Helme, Hummuli, Põdrala 

municipality and Tõrva in 2008-2016 were Tallinn, Tartu and Valga. Tõrva was the main 

destination of commuting for the inhabitants of  Helme, Hummuli, Põdrala municipalities. 

Helme municipality and Tõrva were mutually important commuting destinations.   

Opinions of local municipality leaders and commuters themselves concerning commuting-

related problems do not significantly differ.   

Local municipalities of Tõrva area are ready to subsidise commuting, but the problem lies 

int isubstantial local funds. Maintenance of infrastructure and roads was considered  

subsidizing in itself.   

When Helme, Hummuli, Põdrala municipalities and Tõrva merge into municipality of 

Tõrva, the main estimated commuting destinations will still be Tallinn and Tartu.  Merger 

does not change the trend that the estimated number of commuters will grow and therefore 

the estimated percentage of personal income tax to Tõrva municipality will grow also.   

Assuming that the personal income tax is divided 50/50 between work and home 

municipalities, the estimated budget of Tõrva municipality will be 27% lower. 

Assuming that the personal income tax is divided 86/14 between work and home 

municipalities, the estimated budget of Tõrva municipality will be 8% lower. 

The patterns of commuting in Tõrva area make it possible to estimate eventual movements 

of local inhabitants and use these patterns in planning their mobility. 

Ascertaining the problems rising from commuting is the basis for finding solutions to 

them, so that commuters could feel themselves to be members of local community. The 

accrual of personal income tax of commuters to Tõrva municipality shows the importance 

of commuting as a revenue to Tõrva area. 

Recommendation for futher studies: How much do the higher wages in Tallinn and Tartu 

influence the part of commuters personal income tax accrual of Tõrva area; how 
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commuting has changed the value of human assets and how it has influenced the 

development of the area.   
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Lisa 1. Kohaliku omavalitsuse esindajate seas läbi viidud intervjuu skeem 

 

Käesoleva intervjuu eesmärk on välja selgitada maapiirkonna elanike tööalase 

pendelrändega seotud probleemid, lähtudes kohaliku omavalitsuse juhtide hoiakutest ja 

arusaamadest. Intervjuu käigus saadud andmeid kasutatakse magistritöös „Tööalase 

pendelrände probleemid ja võimalused Valgamaa kohalike omavalitsuste näitel“. Vastajate 

nimesid ei avalikustata.  

Tutvustav küsimus: Kui kaua olete töötanud praegusel ametikohal? 

Põhiküsimus  Täpsustavad küsimused Uurimusküsimus 

1. Milline on tööhõive ja 

tööturu olukord Teie 

linnas/vallas? 

1. Millise profiiliga  (sugu, vanus, 

haridus, eriala) tööjõudu vajatakse Teie 

linnas/vallas? 

2. Millise profiiliga inimestel on raske 

Teie linnas/vallas tööd leida? 

Milline on tööhõive ja 

tööturu olukord 

Valgamaa neljas valitud 

omavalitsusüksuses? 

2. Millistel põhjustel 

käivad Teie linna/valla 

elanikud teistes linnades, 

valdades tööl? 

1. Kuidas mõjutavad elanike töökoha 

valikut materiaalsed vajadused? 

2. Kuidas mõjutavad elanike töökoha 

valikut peresuhted? 

3. Kuidas mõjutavad elanike töökoha 

valikut nende haridus ja oskused? 

Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 

3. Millistel põhjustel ei 

soovita Teie 

linnast/vallast 

töökohajärgsesse 

linna/valda kolida? 

 Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 

4. Millised põhjused 

takistavad Teie linna/valla 

elanikke töökohajärgsesse 

linna/valda kolimast? 

 Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 

5. Millistel põhjustel 

tullakse Teie linna /valda 

tööle teistest 

linnadest/valdadest?  

 Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 

6. Kuidas mõjutab 

töötamine teises 

linnades/valdades Teie 

linna/valla elanike eluolu? 

1. Mis on töötamises väljaspool 

kodulinna/-valda positiivset Teie 

linna/valla elanikele? 

2. Mis on töötamises väljaspool 

kodulinna/-valda negatiivset Teie 

linna/valla elanikele? 

Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 

7.Kuidas mõjutab Teie 

linna/valla arengut Teie 

linna/valla elanike 

töötamine teistes 

linnades/-valdades? 

1. Mis on elanike töötamises väljaspool 

kodulinna/valda positiivset lähtudes Teie 

linna/valla arengust? 

2. Mis on elanike töötamises väljaspool 

kodulinna/valda negatiivset lähtudes Teie 

linna/vallaarengust? 

Kuidas tajuvad tööalase 

pendelrände probleeme 

kohaliku omavalitsuse 

juhid? 
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Lisa 1 järg. Kohaliku omavalitsuse esindajate seas läbi viidud intervjuu skeem 

 

Põhiküsimus Täpsustavad küsimused Uurimusküsimus 

8. Milliseid meetmeid on 

Teie linnas/vallas 

võimalik rakendada, et 

soodustada Teie 

linna/valla elanike 

töötamist teistes 

linnades/valdades?  

 

 Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik 

omavalitsus, et 

väljaspool kogulinna/-

valda töötavad isikud 

jääksid elama 

kodukohta? 

9. Millised on takistused 

nende meetmete 

rakendamisel? 

 Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik 

omavalitsus, et 

väljaspool kodulinna/-

valda töötavad isikud 

jääksid elama 

kodukohta? 

10. Kuidas mõjutab Teie 

linna/valla ühinemine 

teiste haldusüksustega 

Teie linna/valla elanike 

töötamist teistes 

linnades/valdades? 

 

 

 

 

1. Millised tööalase pendelrändega 

seotud probleemid tekivad seoses uue 

haldusreformiga? 

 

Kuidas mõjutab 

pendelrännet 

haldusreformist tulenev 

haldusüksuste 

ühinemine ja 

haldusreformi muudatus 

üksikisiku tulumaksu 

jagunemise kohta töö- ja 

elukoha omavalitsuste 

vahel? 

11. Kuidas mõjutab 

haldusreformi muudatus, 

kus üksikisiku tulumaks 

seotakse töö asukohaga 

Teie linna/valla arengut? 

  

 

Lõpetav küsimus: Kas soovite tööalase pendelrände teemal veel midagi lisada? 

Tänan intervjuu eest. 
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Lisa 2. Väljaspool kodulinna/-valda töötavate inimeste intervjuu skeem 

 

Käesoleva intervjuu eesmärk on välja selgitada maapiirkonna elanike tööalase 

pendelrändega seotud probleemid lähtudes töö- ja elukoha vahel pendeldavate isikute 

hoiakutest ja arusaamadest. Intervjuu käigus saadud andmeid kasutatakse magistritöös 

„Tööalase pendelrände probleemid ja võimalused Valgamaa kohalike omavalitsuste 

näitel“. Vastajate nimesid ei avalikustata. 

Tutvustavad küsimused: 

• Kui vana Te olete? 

• Milline on Teie haridus? 

• Kui kaugel on Teie töökoht Teie elukohast? 

• Kui kaua olete praegusel ametikohal töötanud? 

Põhiküsimus  Täpsustavad küsimused Uurimusküsimus 

1. Milline on tööhõive ja 

tööturu olukord Teie 

linnas/vallas? 

 1. Millise profiiliga  (sugu, 

vanus, haridus, eriala) 

tööjõudu vajatakse Teie 

linnas/vallas? 

2. Millise profiiliga inimestel 

on raske Teie linnas/vallas 

tööd leida? 

Milline on tööhõive ja tööturu 

olukord Valgamaa neljas 

valitud omavalitsusüksuses? 

2. Millistel põhjustel Te  käite 

tööl väljaspool kodulinna/-

valda? 

1. Kuidas on Teie töökoha 

valikut mõjutanud Teie 

haridus ja oskused?  

2. Kuidas on Teie töökoha 

valikut mõjutanud Teie pere?  

3. Kuidas on teie töökoha 

valikut mõjutanud Teie 

materiaalsed vajadused? 

Kuidas tajuvad pendelrände 

probleeme isikud, kelle 

töökoht asub väljaspool 

kodulinna/-valda? 

3. Millistel põhjustel Te ei 

soovi kolida linna/valda, kus 

Te töötate?  

 Kuidas tajuvad pendelrände 

probleeme isikud, kelle 

töökoht asub väljaspool 

kodulinna/-valda? 

4. Millised põhjused 

takistavad Teid kolimast 

linna/valda, kus Te töötate? 

 Kuidas tajuvad pendelrände 

probleeme isikud, kelle 

töökoht asub väljaspool 

kodulinna/-valda? 

5. Kuidas on töötamine 

väljaspool kodulinna/-valda 

mõjutanud Teie eluolu? 

1. Mis on töötamises 

väljaspool kodulinna/-valda 

Teie jaoks positiivset? 

2. Mis on töötamises 

väljaspool kodulinna/-valda 

Teie jaoks negatiivset? 

Kuidas tajuvad pendelrände 

probleeme isikud, kelle 

töökoht asub väljaspool 

kodukoha omavalitsusüksust? 
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Lisa 2 järg. Väljaspool kodulinna/-valda töötavate inimeste intervjuu skeem 

 

Põhiküsimus Täpsustavad küsimused Uurimusküsimus 

6. Milliseid tingimusi Te 

vajate, et tulla tagasi 

kodulinna/valda tööle? 

 Kuidas tajuvad pendelrände 

probleeme isikud, kelle 

töökoht asub väljaspool 

kodulinna/-valda? 

7. Kuidas on soodustanud 

Teie töötamist väljaspool 

kodulinna/-valda elukoha 

omavalitsus?  

 

 

 

Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik omavalitsus, 

et väljaspool kodulinna/-valda 

töötavad isikud jääksid elama 

kodukohta? 

8. Kuidas on soodustanud 

Teie töötamist väljaspool 

kodulinna/-valda töökoha 

omavalitsus? 

 

 

  

 

Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik omavalitsus, 

et väljaspool kodulinna/-valda 

töötavad isikud jääksid elama 

kodukohta? 

9. Milliseid väljaspool 

kodulinna/-valda töötamist 

soodustavaid meetmeid Te 

ootate elukoha 

omavalitsuselt?  

 

 Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik omavalitsus, 

et väljaspool kodulinna/valda 

töötavad isikud jääksid elama 

kodukohta? 

10. Milliseid väljaspool 

kodulinna/-valda töötamist 

soodustavaid meetmeid Te 

ootate töökoha 

omavalitsuselt? 

 Mida saab ja on valmis 

tegema kohalik omavalitsus, 

et väljaspool kodulinna/-valda 

töötavad isikud jääksid elama 

kodukohta? 

11. Kuidas mõjutab Teie 

linna/valla ühinemine teiste 

haldusüksustega Teie 

töötamist väljaspool 

kodulinna/-valda?  

 Kuidas mõjutab pendelrännet 

haldusreformist tulenev 

haldusüksuste ühinemine? 

 

Lõpetav küsimus: Kas soovite tööalase pendelrände teemal veel midagi lisada? 

Tänan intervjuu eest. 
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Lisa 3. Intervjuude analüüsimise kategooriate ja koodide skeem. 

 

Kategooriad Koodid 

1. Tööhõive olukord 1.1  Olemasolev tööjõud  

1.1.1 vanus, 

1.1.2 sugu, 

1.1.3 eriala 

1.1.4 haridus 

1.2 Vajatav tööjõud 

1.2.1 vanus, 

1.2.2 sugu, 

1.2.3 eriala 

1.2.4 haridus 

1.3  Tööd mitteleidjad  

1.3.1 vanus, 

1.3.2 sugu, 

1.3.3 eriala 

1.3.4 haridus 

1.4 Töötud 

1.5 Ei oska vastata 

2. Teistes linnades/valdades 

töötamise põhjused 

2.1.  Töö 

2.1.1 erialane töö 

2.1.2 tasuv töö 

2.1.3 tööpuudus 

2.1.4 töötingimused 

2.2  Peresuhted, -probleemid 

2.3  Muud põhjused 

3. Paikseks jäämise põhjused 3.1 Loodus, maalähedus 

3.2 Peresuhted, -probleemid 

3.3 Kodu 

3.4 Turvalisus 

3.5 Vaba aeg 

3.5. Kinnisvaraturg 

3.7 Vahemaa 

3.8 Rahalised võimalused 

3.9 Muu 

4. Atraktiivne külalistöötaja jaoks 4.1  Töö 

4.1.1 erialane töö 

4.1.2 tasuv töö 

4.1.3 töötingimused 
4.1.4 vakantsed töökohad 

4.2  Loodus, maalähedus 

4.3  Kinnisvaraturg 

4.4  Muu 
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Lisa 3 järg. Intervjuude analüüsimise kategooriate ja koodide skeem. 

 

Kategooriad Koodid 

5. Mobiilsuse mõju elaniku 

eluolule 

5.1 Positiivne 

5.1.1 erialane töö 

5.1.2 tasuv töö 

5.1.3 kogemused 

5.1.4 vahemaa, sõitmisele kuluv aeg 

5.1.5 peresuhted 

5.1.6 kogukond 

5.1.7 muu 

5.1.8 positiivne mõju puudub 

5.2 Negatiivne 

5.2.1 peresuhted, - probleemid 

5.2.2 kogukond 

5.2.3 vahemaa, sõitmisele kuluv aeg 

5.2.4 rändega kaasnevad kulud 

5.2.5 muu 

6. Kodulinna/valda naasmise 

tingimused 

6.1 Töö 

6.1.1 erialane töö 

6.1.2 tasuv töö 

6.2 Muu 

6.3 Soov puudub 

7. Mobiilsuse mõju linna/valla 

arengule 

7.1 Positiivne 

7.1.1 tulumaks 

7.1.2 ideed, kogemused 

7.1.3 töötuse vähenemine 

7.1.4 muu 

7.1.5 puudub 

7.2 Negatiivne 

7.2.1 rahvaarv, rahvastikukoosseis 

7.2.2 oskustööliste osakaal 

7.2.3 muu 

7.2.4 puudub 

8. Pendelrände soodustamise 

meetmed 

8.1 Toetused 

8.2 Transport 

8.3 Infrastruktuur 

8.4 Elamuase 

8.5 Muu 

8.6 Vajadus puudub 

9. Ühinemise mõju pendelrändele 9.1 Inimeste heaolu 

9.2 Ettevõtluse areng 

9.3 Transport 

9.4 Töökohad 

9.5 Muu 

9.6 Mõju puudub 

10. Haldusreformi muudatuse 

mõju 

10.1 Kohaliku omavalitsuse eelarve 

10.2 Töökohad 

10.3 Muu 

10.4 Mõju puudub 
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