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SISU LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Primaarsektoris on hõivatuid vähem võrreldes teiste sektoritega. Primaarsektor on 

kaotanud palju tööjõudu, kes on liikunud tööle sekundaar- ja tertsiaarsektorisse. Noored 

koolilõpetajad ja tööealised kodanikud liiguvad elama linna ja välismaale, et leida endale 

sobiv ja tulutoov elatusallikas. Maapiirkonnas ei ole märgata primaarsektori ettevõtjate ja 

vajalike töökohtade arvu kasvu.  

Töö eesmärk oli anda ülevaade tööpuudusest primaarsektoris ja analüüsida seda aastatel 

2008 kuni 2013 ja leida tööpuuduse vähendamise võimalused. Töös kasutati Eesti 

Töötukassa ja Eesti Statistikaameti statistikat. Aegreaks valiti kuueaastane periood, sest 

sellesse vahemikku jäi majanduslangus ning sellest taastumine. 

Tööst selgus, et primaarsektori hõivatute ja töötute arv võrreldes teiste sektoritega on kõige 

madalam. Kõige suuremad muutused töötuses leidsid aset majanduslanguse ajal, kui SKP 

langes ja töötuse määr kasvas. Eesti Töötukassas oli arvel rohkem eriaalase haridusega 

töötuid. Töötute arv, kes olid omandanud erialase hariduse, vähenes kiiremini, kui nende, 

kellel ei olnud vastavat haridust, kuid viimane ametikoht oli primaarsektor. Primaarsektori 

ettevõtjad on enamasti FIE-d. Ettevõtete arv on kuue aasta jooksul olnud stabiilne, suurem 

kasv oli 2010 aastal. Primaarsektoris on tegemist struktuurse tööpuudusega, kus töötud ei 

leia tööd oma elukoha lähedalt. Tööpuudust saab vähendada investeerides maaellu ja 

inimressurssi. 
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ABSTRACT 
 

Primary sector has less occupied labour force than secondary and third sector. School 

graduates and other workforce are mostly occupied in secondary and third sector. Young 

people tend to move to the city or abroad. There has not been noticeable decrease in 

primary sector enterprises and vacancies. 

The purpose of this final thesis was to give an overview about unemployment in Estonian 

primary sector during 6 years (2008-2013) and to analyse it, also to bring out main 

possibilities how to reduce unemployment. Time frame was set from 2008 until 2013 to 

see the labour market changes during economical downturn and after that.  

Main conclusions were: Estonian primary sector has got the lowest occupied workforce 

and unemployed jobseekers compared to other sectors. Major changes of unemployment 

took place during economical downturn when GDP decreased and unemployment rate 

increased. Author used statistics aboutregistered unemployed people, whose last 

occupation was in primary sector and unemployed people who had specific education. It 

turned out that there were a lot more educated people looking for work. That means the 

amount of jobseekers with special education decreased more quickly. 

The most used business form in Estonian rural areas was self-employed entrepreneur and 

over those six years their amount has been about the same. It only grew in 2010. The main 

problem in primary sector is structural unemployment. It means that joobseekers do not 

find job close to their residence. Unemployment in primary sector can be reduced by 

investing in rural life and human capital. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti primaarsektor on teinud läbi pika muutuse ja tehnoloogilise arengu. Uued modernsed 

masinad teevad ära mitme inimese töö, milleks enne oli vaja inimtööjõudu ja tööpuudus 

läbi selle suureneb. Viimastel aastatel on maapiirkondade töökohtade arv vähenenud. 

Lisaks on primaarsektori erialad võrreldes teiste sektoritega vähem atraktiivsed ja vähem 

tasuvad. Näiteks on taimekasvatus eripärane tegevus, mis on sesoonne, sisendite hinnad on 

kõrged, väljundite hinnad madalad ja toetused on madalad võrreldes Euroopa Liidu 

keskmistega.  

Teema on aktuaalne, sest primaarsektoris on hõivatud vähem võrreldes teiste sektoritega. 

Primaarsektor on kaotanud palju tööjõudu, kes on liikunud tööle sekundaar- ja 

tertsiaarsektorisse, sest nende alal pole tööd. Noored koolilõpetajad ja tööealised 

kodanikud liiguvad elama linna ja välismaale, et leida endale sobiv ja tulutoov 

elatusallikas. Maal väheneb tegutsevate ettevõtjate arv ja vajalik tööjõud.  

Viimastel aastatel on maaettevõtlus muutunud stabiilseks, kuid ei näita märkimisväärseid 

kasvutrende. Lisaks on Eestis tegu struktuurse tööpuudusega, kus tööotsija ei leia tööd oma 

elukoha lähedal ja on sunnitud rändama elukohast kaugemale. Töötajal on küll oskused ja 

teadmised, kuid tööd pakutakse teises maakonnas või linnas. 

Töö eesmärk on anda ülevaade tööpuudusest primaarsektoris ja analüüsida seda aastatel 

2008 kuni 2013 ja leida tööpuuduse vähendamise võimalused primaarsektoris. Aegreaks 

on valitud kuueaastane periood, sest sellesse vahemikku jääb majanduslangus ning sellest 

taastumine. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade Eesti tööturust aastatel 2008-2013; 

2) uurida tööpuudust primaarsektoris  aastatel 2008-2013; 

3) tuua välja tööpuuduse vähendamise võimalused primaarsektoris. 

Töös leitakse vastus küsimustele: kuidas on riigi majanduslik olukord mõjutanud tööturgu? 

Millised muutused on toimunud registreeritud tööpuuduses aastatel 2008-2013?  Milline on 
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riigi primaarsektori potentsiaalsete tööpakkujate struktuur ja arv? Millisel määral on Eesti 

Töötukassa vahendanud vakantse antud aastate jooksul? 

Tööturu, tööpuuduse, majandustingimuste ja primaarsektori ülevaade antakse erinevate 

kirjandusallikate abil. Empiirilises osas antakse tööturust ja riigi majanduslikust olukorrast 

ülevaade kasutades Eesti Statistikaameti statistikat. Ülevaates primaarsektori tööpuuduse 

dünaamika kohta kasutatakse Eesti Töötukassa andmeid. Tööpuuduse vähendamise 

võimalused tuuakse välja erinevate kirjandusallikate põhjal ning statistilised andmed 

saadakse nii Eesti Statistikaametist, kui ka Eesti Töötukassast. Töös kasutatakse teiseseid 

andmeid ja kvantitatiivset analüüsi. 

Töö esimeses teooria peatükis annab töö koostaja ülevaate tööturust ja seda mõjutavatest 

teguritest ning tööpuudusest ja selle eri vormidest. Lisaks vaadatakse lähemalt 

majandustingimuste mõju tööturule ja tuuakse välja tööpuuduse eripärad põllumajanduses. 

Pakutakse välja tööpuuduse üldised vähendamise võimalused riigis ja täpsemad 

võimalused primaarsektoris. 

Töö teises empiirilises osas annab töö koostaja ülevaate Eesti tööturust aastatel 2008-2013, 

uurib primaarsektori tööpuudust aastatel 2008-2013 ja vaatab üle potentsiaalsed 

tööpakkujad ja pakutavad vakantsidm seostades need kirjandusallikate põhjal välja toodud 

tööpuuduse vähendamise võimalustega. 

Tööturuga koos vaadeldakse riigi majanduslikku olukorda antud aastatel. Primaarsektori 

tööpuuduse all käsitletakse registreeritud töötute arvu viimase töötatud ametiala ja 

omandatud erialase hariduse järgi. Viimasena analüüsib autor primaarsektori ettevõtteid ja 

nende struktuuri ning võrdleb neid Eesti Töötukassa poolt vahendatud vakantsidega. 
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1. TÖÖPUUDUSE TEOREETILISED ALUSED EESTI 

PRIMAARSEKTORIS AASTATEL 2008-2013 

 

1.1. Tööturg 

 

Tööturgu võib võrrelda teiste turgudega. Nimelt on sellel turul oma pakkumise ja nõudluse 

tasakaal, mis väljendub töötajate palgas. Tööandja poolt pakutud madala hinnaga tööd 

tahab teha vähem töötajaid, kui kõrge palga eest. Tööandja ja alluva huvid on vastandlikud, 

sest tööandja soovib saada rohkem sissetulekut ja maksta vähem makse, kuid töötaja 

soovib teenida kõrget palka. Tööturul on nad siiski üksteisele kasulikud ja ilma 

vastastikuse koostööta hakkama ei saa (Sulaoja 2003: 85-86). „Tööturg - mitmesugused 

moodustised, ühiskondlikud mehhanismid ja organisatsioonid, mis võimaldavad inimestel 

oma võimetele ja kogemustele vastavat tööd leida, tööandjatel aga palgata neile vajalikke 

töötajaid oma äri või muu tegevuse korraldamiseks.“ (Sulaoja 2003: 85).  

Tööturg koosneb tööjõu nõudlusest ja pakkumisest (joonis 1). Nõudlus on ettevõtjate soov 

töötajaid palgata teatud palgataseme juures. Kõrgema palgataseme juures ei soovi 

ettevõtjad palju töötajaid värvata. Tööjõu pakkumine on töötajate arv, kes on nõus mingi 

kindla palgataseme juures tööd vastu võtma. Tööturg saab olla tasakaalus ainult siis, kui 

nõudlus ja pakkumine on võrdsed (Arrak jt 2002: 96). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Tööjõu nõudlus ja pakkumine. Allikas:(Arrak jt 2002: 96) 
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Punktis T on tööjõu pakkumine ja nõudlus tasakaalus. Joonisel näitab lõik a1 kuni a4 

tööpuudust. Seal on tööjõu pakkumine tööjõu nõudlusest suurem. Lõik a2 kuni a3 näitab 

tööjõu puudust. Seal on nõudlus suurem, kui tööjõu pakkumine (Arrak jt 2002: 97). 

Tööturgu mõjutades toimuvad muutused ja kõverad nihkuvad (joonis 1). Töö pakkumist 

saab vähendada näiteks tööaja lühendamisega või mõnel muul viisil töö pakkumise 

piiramisega. Sellisel juhul nihkub tööjõu pakkumiskõver rohkem sissepoole, mis tähendab, 

et tööjõudu on vähem ja palgatase kerkib kõrgemale. Tööjõu nõudlust saab suurendada 

näiteks töömotivatsiooni loomisega või aidates kaasa ettevõtte toodangu reklaamimisele, et 

tõsta toodangu taset. Sellisel juhul liigub nõudluskõver väljapoole ning palgad ja tööhõive 

tõusevad. Tekib uus tasakaalu punkt T2. (Kerem jt 1998: 262-263)  

Tööturu pakkumist ja nõudlust mõjutab riigi rahvaarv ja iive. Iive on Eestis negatiivne ja 

palju tööealisi rändab välismaale. Rahva koosseisus domineeriv vananev rahvastik osaleb 

vähem tööturul ning see vähendab tööjõu pakkumist. Suurenevad vajadused arstiabi ja 

terviseteenuste järele. Töötav maksumaksjast rahvastik hoiab üleval vanaduspensionäre ja 

teisi toetussüsteeme. Lisaks tähendab rahvastiku vananemine, et praegu töötavad inimesed 

peavad ootama pensionile minekut kauem. Tuleb arvestada, et pensioniea jaoks on vaja ise 

raha säästa (Järva jt 2010: 8-9). 

Tööturgu mõjutavaks teguriks on veel riiklik haridussüsteem. Haridus tagab töötajatele 

parema palga ja suurema võimaluse leida sobiv töö. Tööandjad hindavad lisaks tavalisele 

haridusele ka elukestvat õpet ehk kogemustega töötajaid ning pidevat enesetäiendamist. 

Riigi poolt pakutav haridus peab vastama tööturu poolt soovitud oskustele ja teadmistele. 

Kõrgharitud õpilased saavad enamasti kõrgepalgalisema töö kui tavaharidusega töötajad  

(Järva jt 2010: 10). 

Tööturgu mõjutab elanike mobiilsus. Erinevate piirkondade tööjõud on väheliikuv ja 

enamasti ei soovita vahetada elukohta. Selle tagajärg on töö ja elukoha lahusus või pikemat 

aega töö otsimine. Haritumad inimesed liiguvad pealinna, kus neil on suurem võimalus 

omandada elukestvat õpet. Tallinnas on suuremad võimalused täiend– ja ümberõppe jaoks. 

Riigi jaoks on tähtis, et äärealad ei jääks ilma elanikest, kuid siiski tuleb töötuid innustada 

tööd otsima ka elukohast kaugemal (Järva jt 2010: 11-12). 

Tööturgu mõjutavad riigi majanduslikud eripärad. Majandussektorid peavad kohanema 

tihenevas konkurentsis. Majandust mõjutavad suhted naaberriikidega ja eksport. Välisturu 
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nõudluse suurenemine mõjutab meie kaupade pakkumist ja tööturu hõivet, seega suurema 

nõudlusega tööstusharudel on võimalus palgata rohkem töötajaid. Eesti majandus on 

avatud ning teiste riikide majanduslik olukord mõjutab Eesti riigi tööturgu. Lisaks esineb 

mõnel erialal sesoonsust ja tööd leidub vastavalt aastaajale rohkem või vähem (nt 

taimekasvatus) (Järva jt 2010: 13). 

Lisaks eelnevale on tööturule suur mõju ka algatatud ettevõtlusel. Ettevõtlikud inimesed on 

uuenduslikud ja julgevad võtta riske. Nad peavad oskama kasutada oma kogemusi ja 

teadmisi ettevõtte eesmärkideni jõudmiseks. Ettevõtjad peavad oskama planeerida oma 

tegevusi ja leida vajalikke ressursse ettevõtte toimimiseks. Tihti on oma äri loomisel 

segavateks teguriteks hea äriidee puudumine, vähesed oskused või vajalike rahaliste 

vahendite nappus. Ettevõtlikud inimesed loovad riigile majanduslanguse ajal 

lisandväärtust. Eestis on ettevõtlikke inimesi võrreldes Euroopaga vähe ja pigem  

soovitakse olla palgatöötaja mitte tööandja (Järva jt 2010: 13). 

Tööturu moodustab tööealine rahvastik, kes on vanuselise tööealisuse alumise piiri ja 

ülemise pensioniea vahel (Tööturuinfo... 2010: 32). Tabelis 1 on näha, et tööealine 

rahvastik jaguneb kaheks: majanduslikult aktiivseks ja mitteaktiivseks rahvastikuks. 

Majanduslikult aktiivsed inimesed on need, kes soovivad töötada ja neil pole takistusi. 

Majanduslikult mitteaktiivsed on need inimesed, kes mingil põhjusel ei taha osaleda 

tööjõus või ei saa seda endale lubada näiteks tervise tõttu (Servinski jt 2008: 14). 

Majanduslikult mitteaktiivsed inimesed on pensioniealised, õpilased, koduperenaised, 

puudega või heitunud. Põhjuseid on erinevaid, miks antud grupp inimesi on passiivsed. 

Enamasti on see nende enda valik. Isegi pensionärid võivad kuuluda hõivatute hulka, kui 

nad seda soovivad (Servinski jt 2008: 13). 

Aktiivne elanikkond jaguneb töötajateks ja töötuteks. Töötajad omakorda on kas 

palgatöölised või ettevõtjad. Töötud aga jagunevad kaheks: need kes soovivad täiskohaga 

tööd ja need, kes tahavad töötada poole kohaga (Servinski jt 2008: 14). 
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Tabel 1. Tööealise rahvastiku hõiveseisundit iseloomustavad mõisted. Allikas: (Servinski 

jt  2008: 14) 

Tööealine rahvastik 

Majanduslikult aktiivne rahvastik Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik 

Hõivatud Töötud 1. Pensioniealised 

2. Õppimas või täiendõppel 

3. Hoolitsevad laste eest 

4. Haiged ja invaliidid 

5. Heitunud isikud 

1. Palgatöötajad 1. Täisaja tööotsijad 

2. Mittepalgalised  

töötajad 

2. Otsivad täis- või 

osaajatööd 

 

Hõivatu ehk töötaja on isik, kes saab töö eest palka. Ta võib olla kas palgatöötaja, ettevõtja  

või vabakutseline. Vabakutselised saavad esinemistasusid ja ettevõtjad maksavad ise 

endale palka. Ta võib töötada pereettevõttes või olla ajutiselt töölt eemal. Töötu on isik, 

kellel pole tööd ja kes soovib tööd leida ning on nõus kahe nädala jooksul tööle hakkama. 

Nad otsivad täisajatööd või osaaja tööd (Järva jt 2010: 30, 33). Osaajatöötaja töötab 

nädalas vähem kui 35 tundi. Pensionärid on vanaduspensioni saavad isikud, kellel on 

vähemalt 15-aastane pensionistaaž. Õpilased ja täiendõppel olijad on mingis kindlas 

õppevormis õppijad. Invaliidid ja haiged on pikaajalised haiged, kelle haigus on kestnud 6 

kuud või kauem. Emad, kes hoolitsevad väikeste laste eest, on lapsehoolduspuhkusel 

(Mõisted ja metoodika 2015). Heitunud rahvastik on osa tööturust, kes ei otsi tööd, sest on 

kindlad, et neid ei hõivata. Töö leidmisel on nad nõus tööle hakkama (Järva jt 2010: 30, 

33).   

Eesti rahvast on majanduslikult aktiivseid inimesi 58% ja väike 4%-line osa neist on 

ettevõtjad. Mitteaktiivsed tööturu osad jagunevad: pensioniealisi on 26%, õpilasi 8%,  

heitunud isikuid 6% ja lapsehoolduspuhkusel olevaid vanemaid 2% (Eesti tööturg... 2014: 

10-11). 

Palgatasu saavad suur osa Eesti elanikest ehk 40%. Ettevõtlusega seotud tulu saavad ainult 

2%, toetuste toel elavad 4% inimestest ja 2% saab tulu muudest allikatest. Ülejäänud osa 

elanikkonnast on lapsed, ülalpeetavad ja pensionärid. Linnas elavad pensionärid töötavad 

enamasti ka pensionieas, kuid maal elavad jäävad kodusteks. Maal tegeletakse enda jaoks 

aiasaaduste kasvatamisega (Sealsamas: 11). 

Tööotsijad saavad kiiremini ja lihtsamini tööd teenindustööliste, lihttööliste või ametkooli 

lõpetanud oskustöölistena. Rahvaloenduse kohaselt kuuluvad sinna alla 15 kuni 19-

aastased noored, kuid enamasti ka 20- kuni 26-aastased. Keskealised on enamasti 
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suuremate töökogemustega ja saavad tööd tippspetsialistidena, keskastmejuhtidena ja 

oskustöötajatena. Pensioniealised inimesed soovivad jätkata töötamist enamasti 

lihtöölistena või õpetajatena (Rosenblad 2013: 115-116). 

 

 

 1.2. Tööpuuduse mõiste  

 

Raamatus „Majandusliku mõtteviisiga tulevikku“ on sõnastatud antud mõiste järgnevalt: 

„Tööpuudus - situatsioon majanduses, kus osa töövõimelisi ja tööd teha soovivaid inimesi 

ei suuda leida oma erialale vastavat või mingisugust tööd“. Raamatu autor ütleb: 

„Tänapäeva mõistes eristatakse põhiliselt järgmisi töötuse liike: üldine töötus, vahepealne 

töötus, struktuurne töötus, tsükliline töötus ja varjatud töötus“ (Sulaoja 2003: 99). 

Üldine töötus on kogu riigis erinevad töötusliigid kokkuvõetuna. Vahepealne tööpuudus 

tõstab töötuse määra, sest leidub mitmeid põhjuseid, miks töötajad vahepeal on töötud. 

Näiteks ühelt töölt lahkumine, et otsida tööd või asuda ümber uuele kohale. Ettevõtjad 

otsivad samuti asendustöötajaid töölt lahkunud personali kohtadele. Tsükliline töötus 

sõltub enamasti majanduse tõusust ja majanduslangusest. Vastavalt töökohti tekib juurde 

või väheneb (Sulaoja 2003: 101-102). 

Struktuurse tööpuuduse tekitajaks on olemasolevad vabad töökohad ja töötud elanikud. 

Probleem on selles, et töökoht asub ühes maakonnas, töötaja selle jaoks aga teises 

maakonnas. Sinna kuuluvad kõik põhjused, mis hoiavad tööotsijat ja- andjat lahus. Näiteks 

ka vajalike oskuste puudumine või kvalifikatsiooni omamine (Sulaoja 2003: 101). 

Struktuurse tööpuuduse jaoks on loodud Beveridge´i kõver. See näitab millised on 

erinevused vakantside ja tööd otsivate inimeste vahel. Liikumine mööda Beveridge´i 

kõverat näitab lühiajalisi muutusi, kuid kõvera enda kõrvalekalle näitab pikemaajalisi 

muutusi. Kõvera vertikaalteljel on vabade vakantside määrad ja horisontaalteljel töötuse 

määr (Lubik, Rhodes 2014: 1). 

Töötuse määr näitab ära töötuse üldise määra riigis. Määr näitab töötute osakaalu tööjõus. 

Töötus on kõikide töötuse liikide summa. Töötuse määra valem on järgmine:  

Töötuse määr (%) = 
𝑡öö𝑡𝑢𝑠

𝑡öö𝑗õ𝑢𝑑
 𝑥 100  
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Tööjõud koosneb kõikidest töövõimelistest inimestest. Tööjõud = tööhõive + töötud 

(Sulaoja 2003: 101). 

Beveridge´i kõver näitab, et kõvera liikudes üles vasakule on töötuse määr väike ja  

töökohti on piisavalt. Liikudes alla paremale näitab, et töötuse määr suureneb ja vabade 

töökohtade arv väheneb. Struktuurset tööpuudust näitab kõvera nihe üles paremale. Seal on 

kõrge töötuse määr ja palju vabu töökohti. Majandussektorite (primaar,- sekundaar- ja 

tertsiaarsektori) kõverad on erinevad (Eesti tööturg... 2014: 36). 

Joonis 2 kirjeldab Beveridge´i kõverat Eestis aastatel 2005 kuni 2013. Graafiline kõver 

näitab, et töökohti oli piisavalt enne 2008. aastat. Töötuse määra ja vabade töökohtade suhe 

liikus üles vasakule. Sealt edasi 2009. aastal  toimus majanduslangus ja kõver liikus alla 

paremale ehk töötuse määr oli kõrge ja töökohti polnud rahvale piisavalt. 2010. aastal 

hakkas majandus uuesti kasvama ning töötuse määr vähenes. Aastaks 2013 vähenes 

töötuse määr veelgi, kuigi vabu töökohti oli vähem kui 2005. aastal. See tähendab, et 

paljud töötud on leidnud endale sobiva ametikoha (Sealsamas: 36). 

 

 

Joonis 2. Beveridge´i kõver: töötuse määr ja vabade ametikohtade määr aastatel 2005- 

2013, protsentides Allikas: (Eesti tööturg... 2014: 36). 
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Veel üheks tööpuuduse vormiks on varjatud tööpuudus, millel on mitmeid erinevaid 

vorme. Sinna kuuluvad töötud, kes on võimelised töötama, kuid mingil kindlal põhjusel ei 

otsi tööd ja ei kajastu statistikas. Näiteks ei usu nad, et suudavad leida tööd vanuse või 

mingi muu põhjuse tõttu. Paljud neist on alla andnud, sest pole pikka aega tööd leidnud või 

neil puuduvad vajalikud oskused. Sinna alla kuuluvad isikud, kes töötavad poole kohaga, 

kuid loodavad leida täiskohaga tööd (Eamets jt 2000: 12). 

Eesti majandust mõjutab ka pikaajaline tööpuudus. Pikaajalist tööpuudust mõõdetakse 

aastates. See tööpuuduse vorm tekitab inimestes madalat enesehinnangut ja 

terviseprobleeme. Pärast pikka eemalolekut on neil väga raske leida oskustele vastavat 

tööd. Oskused ununevad ja konkurentsis on raske püsida. Nad võivad võõrduda 

sotsiaalelust ja jääda ilma oma materiaalsest varast. Paljud vanemad inimesed on sunnitud 

minema varakult pensionile. Kõrge pikaajaliste töötute määr pole riigi majandusele 

kasulik, sest tekitab lisakulusid (Long-term... 2012: 5). 

Tööturult lahkumise põhjused on: kõige rohkem (39%) mindi tööturult ära 

terviseprobleemide tõttu, sellele järgnes töö kaotamine (27%) ja kolmandaks põhjuseks 

toodi välja pensioniea saabumine (Rosenblad 2014: 161). 

 

 

1.3. Majandustingimuste mõju tööturule 

 

Majanduskasvuks loetakse reaalse SKP suurenemist ühe elaniku kohta ja 

tootmisvõimaluste piiri laienemist. SKP on riigis toodetud lõpptoodangu väärtus.  

Majanduskasv suureneb aga ainult siis, kui SKP kasvab kiiremini kui rahvaarv. Sellisel 

juhul on vaadeldavaks näitajaks SKP ühe elaniku kohta (Eesti majandus 2008: 98, 101).  

Majandustsükkel on reaalse SKP kõikumine oma pikaajalise trendi ümber, sealt tekib kas 

tõusu või languse periood. Majanduslanguse ajal langeb SKP, väheneb eratarbimine, tekib 

deflatsioon ehk hindade langus ja vähenevad sissetulekud. Edasi väheneb nõudlus 

(kaubavarud on liiga suured ja neid ei ole vaja juurde toota) ja tekib tööpuuduse kasv.  

Langus kasvab seni kuni jõuab majandustsükli põhja, kus konkurentsivõimetud ettevõtted 

lähevad pankrotti. Sealt edasi hakkab majandus uuesti tõusma ja protsess on vastupidine.  

Majanduslanguse käigus inflatsioon pidurdub ja vahetatakse välja amortiseerunud 

füüsiline- ja inimkapital (Sealsamas: 103-104). 
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Inflatsioon on keskmise hinnataseme tõus ja inflatsioonimäär on protsentuaalne muutus 

vaadeldes ühe ja teise perioodi hinnataset (Kerem, Randveer 2004: 126).  

Majandustsüklid mõjutavad inflatsioonimäära. Majanduse langedes inflatsioonimäär 

langeb ja töötuse määr kasvab. Selle seose jaoks on loodud Philipsi kõver, mis näitab 

kuidas töötuse määra suurenedes inflatsioonimäär alaneb ja vastupidi (joonis 3) (Taeyoung 

2011: 5-6). 

 

 

 

 

          

 

Joonis 3. Philipsi kõver  Allikas: (Kerem, Randveer 2004: 128) 

 

Philipsi kõvera vertikaalteljel on inflatsioonimäär ja horisontaalteljel töötuse määr. Kõrge  

töötuse määra juures soovib riik seda määra vähendada, kasutatades selleks rahapoliitikat. 

Lühiajaliselt võidakse jõuda 6 protsendi juurest 2 protsendini, kuid see viib 

inflatsioonimäära üles 7 protsendi juurde. Kõrge määr näitab nominaalpalga vähenemist, 

mis viib töötuse määra järjekordse kasvuni, sest vähema palga eest ei soovita tööl edasi 

käia. Pikaajaliselt on Philipsi kõver püstine sirge töötuse loomuliku määra juures. 

Kokkuvõtvalt saab töötust alandada ainult kõrge inflatsiooni juures ja inflatsiooni saab 

langetada ainult töötuse kasvuga (Kerem, Randveer 2004: 128-129). 

Inflatsiooni puhul väheneb kindlapalgaliste töötajate kasu ja suureneb tööandjate poolt 

saadav kasu. Võidavad need, kes on võtnud laenu, sest raha väärtus on langenud. 

Laenuandjad saavad tagasi väiksema väärtusega valuuta ning kaotavad osa oma tehingust.  

Inflatsiooni üheks tagajärjeks on raha varude vähenemine ja investeeringute tegemine 

(Sealsamas: 127-128). 

Eestis tekkis 2007. aastal majanduskasvus seisak ning alates 2008. aasta algusest tekkis 

majanduskriis, mille puhul hakkas riigi majandus langema. Seoses sellega hakkas langema  
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SKP. Tööturule mõjus see alles pool aastat hiljem. 2008. aasta kolmandas kvartalis hakkas 

tekkima tööpuuduse tõusu faas. Majanduslanguse stabiliseerumisel oli samuti viiteaeg pool 

aastat. 2009. aasta neljandas kvartalis hakkas SKP jälle kasvama ning tööpuuduse 

vähenemine sai alguse alles 2010. aastal teises kvartalis. Tööd tekkis juurde 2010. aasta 

teises kvartalis kiiremalt, kui seda oli tekkimas 2011. aastaks (Rosenblad  2011: 65). 2008. 

aasta algusest kuni 2009. aastani kasvas töötuse määr Eestis kolm korda. 2009. aastal oli 

töötuse määr 11,4%, kuid jõudis kasvada lausa rekordilise 19,8%-ni. Naaberriikidest Lätis 

oli töötuse määr kõrgem (üle 20%) kui meil ning Leedus veidi madalam. Samal ajal kasvas 

Euroopa riikide töötuse määr  ainult 1,5% (Rosenblad 2011: 66-67). 

Majanduslangus mõjus majandussektoritele erinevalt. Kõige kiiremini mõjutas langus 

sekundaarsektorit ja sellele järgnevalt tertsiaarsektorit (Rosenblad 2011: 71). 

Primaarsektorile majanduslangus nii laastavalt ei mõjunud. Põhjused on järgmised: 

Euroopa Liidu karmid regulatsioonid piiravad primaarsektori tootjaid ja majanduskasvu 

ajal ei kasvanud sektor nii suureks, et ei suudaks langusest välja tulla. Lisaks said 

primaarsektori ettevõtted samas koguses toetusi, nagu igal aastal (Müürsepp 2014: 18).  

Majanduslangusest väljus Eesti just ekspordi abil ja ei kasutanud kulukaid abipakette, et 

hoida riigi võlatase madal. Peale majanduslangust ei suutnud Leedu oma majandust 

piisavalt kasvatada ja töötuse määr vähenes ainult 1% võrra aastas. Eestis kahanes 

tööpuudus paremas tempos, kuid Lätis aeglasemalt (Rosenblad 2011: 66-67). 

Majanduslanguse mõju kasvatas pikaajaliste töötute arvu veelgi. Lisandusid uued 

tööotsijaid ning need, kes pikemajaliselt polnud tööd leidnud, olid sellel hetkel veel 

kehvemas seisus. 2010. aastaks oli Eestis 137 000 töötut. Lühiajalised töötud said peale 

kriisi uuesti tööle, kuid pikaajaliste töötute arv jäi 45 000 inimese juurde. Lisaks  on 

tagajärjeks veel heitunud isikute arvu suurenemine. Need isikud on kaotanud lootuse tööd 

leida ning on riigi majandusele suur kaotus (Sealsamas: 73). 
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1.4. Tööpuuduse eripärad põllumajanduses 

 

Primaarsektor on esmane sektor, mis tegeleb põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse 

ja kalandusega (Mõisted ja metoodika 2015). Viimastel aastakümnetel on Eestis olnud 

suured muutused põllumajanduslikus tootmises. Antud sektor on muutunud aastate kaupa 

tehnoloogiliselt efektiivsemaks. Masinad teevad ära töö, milleks eelnevatel aastatel oli vaja 

inimtööjõudu (Põllumajandus ja maaelu 2012: 65).  

Põllumajanduslik tootmine on väga eripärane tegevus, sest erinevalt teistest 

majandusharudest sõltub see väga paljudest oludest. Põllumajanduslik tootmine on  

riskantne, sest on kergesti mõjutatav klimaatilistest tingimustest ja loodusest. Tootlikkus 

pole aasta-aastalt sama. Sesoonsus muudab aasta jooksul saagi kasutamise võimalused 

ebaühtlaseks. Lisaks on toodangu nõudlus madala elastsusega. Toodangu hinnatõusu ajal ei 

vähene tarbimine, vaid tootmiskulude inflatsioon kasvab ning kallineb tööstustoodang, 

mida põllumajandus vajab töö jaoks. Lisaks ei anna toodangu hinnaalandus põllumeestele 

suuremat kasumit, sest inimesed kasutavad vabanenud raha ära tarbekaupade soetamiseks 

(Sulaoja 2003: 26). 

Ettevõtlus on sõltuvuses rahvastikus toimuvatest trendidest. Ettevõtjad koonduvad 

enamasti suuremate linnade ümbrusse. Maaettevõtjate arv on küll viimastel aastatel 

püsinud stabiilsena, kuid ettevõtlusaktiivsus on madal, sest ei taheta riskida. Lisaks on 

äärealade ettevõtlusaktiivsus madal, sest seal elab vanem rahvastik, puuduvad vajalikud 

teenused kogukonnale nagu haridus, pangandus ja lastehoiud (Põllumajandus ja maaelu 

2012: 67-70). 

Madalad tootlikkusnäitajad, kui võrrelda Euroopa Liidu keskmistega, tulenevad järgmistest 

asjaoludest: Eesti paikneb Euroopa põhjapoolsel osal ning seetõttu on kulud suuremad 

talviti, vegetatsiooniperiood jääb lühikeseks ja saak on väiksem. Toetused on keskmisest 

madalamad. Puudub suur siseturg, sealhulgas on sisendite hinnad kõrged, kuid väljundite 

hinnad madalad. Ettevõtetel on vananenud tootmismasinad (Eesti maaelu... 2014: 25). 

Põllumehed ostavad endale vajalikud ressursid (seadmed ja tehnika) suurtelt  

monopoolsetelt ettevõtetelt, kes saavad hinda ise kujundada. Põllumehed ise müüvad saagi 

suurearvulistele ostjatele ja neil on raske saada kõrgemat toodanguhinda. Lisaks kauplevad 
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nad rahvusvahelise konkurentsiga turul, kus on raske kõrgemat hinda kehtestada  (Sulaoja 

2003: 129).  

Põllumajandussektori tööpuudus muudab alevikud ja külad vähem atraktiivseteks 

paikadeks, kuhu asuda elama. Põllumajandusega tegeleval ettevõtjal on vaja ehitisi, 

põllutöömasinaid, sööta ja abikäsi loomakasvatuse erialalt. Seega annab antud sektor tööd 

ka teistele varustavatele sektoritele. Osa tööjõudu leiab oma koha aga põllumajanduse 

järgses tootmisvaldkonnas - töötlevad ja müüvad kaupa edasi. (Euroopa Liidu... 2014: 4). 

 

 

1.5. Tööpuuduse vähendamise võimalused 

 

Tööpuuduse ennetamist ja tagajärgi saab mõjutada riigi sekkumine. Riik annab abi 

töötutele ja saab kujundada tööta jäämist läbi aktiivse ja passiivse tööturu poliitika. 

Aktiivne poliitika tegeleb näiteks töökohtade loomisega, et ennetada töötuse kasvu. 

Passiivse poliitika raames makstakse töötule abiraha, et leevendada töötuse tagajärgi 

(Arrak jt 2002: 105). 

Meetmed, mille kaudu saab tööpuudust vähendada, on järgmised (Arrak jt 2002: 105-106):  

1) uute töökohtade rajamine. Riigil on vaja alandada makse ja koolitada ettevõtlikke 

inimesi, et tagada uute töökohtade loomine. Vajalik on ettevõtluse soodustamine; 

2) vajalikud on täiendõppe ja ümberõppimise võimalused. Ümberõppimine on elukutse 

vahetamine erialale, kus leidub tööd. Täiendõpe on õpitud eriala täiendamine ja uute 

teadmiste omandamine. Enamasti toimuvad sellised õpped koolituskeskustes; 

3) vajalikud on hädaabitööd. Tööd on loodud riigi poolt neile, kes omavad vähest erialast 

haridust. Tööd on ühiskondlikud ja enamasti ei saa neid masinatega teha; 

4) loodud on spetsiaalsed tööturuprogrammid. Programmide raames saavad töötud õppida 

juurde erinevaid oskusi, arendada ennast ja suurendada eneseusku. Neile õpetatakse näiteks 

intervjuudel käitumist ja suhtlemist kuni arvuti kasutamise oskuseni välja;  

5) töötuid toetatakse töötu abirahaga. Selleks on otsene rahaline abi sellel ajaperioodil kui 

töötu otsib tööd.  
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Maapiirkonnas mõjutavad tööturgu mitmed lisategurid. Probleemiks on kujunenud 1) 

rahva hõre paiknemine; 2) vähene aktiivsete ettevõtjate arv; 3) vajalike teenuste olemasolu; 

4) töökohtade puudumine. See annab suure tõuke elanike lahkumisele. Väheneb võimalike 

ettevõtjate arv ja ettevõtluseks vajalike töötajate arv (Põllumajandus ja maaelu 2012: 66). 

Järgnevad erinevad võimalused primaarsektori tööpuuduse vähendamiseks. 

2013. aasta sügisel hakkas kehtima uus kõrgharidusreform, mille raames saavad tudengid 

kõrgharidust omandada tasuta. Õppekava tuleb täita vähemalt 75% ulatuses, et tagada 

endale tasuta õpe. Selline võimalus motiveerib tudengeid rohkem õppimisse panustama ja 

nad ei pea muretsema õppemaksu pärast (Tööturu ülevaade... 2013: 8). Siit järeldub, et 

tulevikus on Eestis rohkem ettevõtjaid, kes saavad investeerida põllumajandusse ilma, et 

peaks muretsema mitmeaastase õppemaksu pärast. 

Probleemiks on kujunenud väikeste primaarsektori ettevõtete hääbumine ja nende väike 

turujõud. Neil on väike tootmise maht, toodang võib olla kvaliteedilt ebaühtlane ja raske 

on leida tarnijaid. Ei suudeta konkureerida suurte ettevõtetega. Väiksed põllumajanduse 

ettevõtjad saavad tugevdada oma haaret, kui nad toovad turule kallimad nišitooteid. 

Nišitooted on tooted, mis ei eelda suuri tootmismahtusid, vaid on eripärased ja mõeldud 

otse tarbijale (Eesti maaelu... 2014: 19). 

Võimalus on rajada taluturud ja toiduvõrgustikud, kus tooteid saab otse turustada. Antud 

ettevõtmine annab võimaluse end reklaamida kohalikul turul ja muuta toodang lihtsamini 

kättesaadavaks. Euroopa Liidul on ühine mahepõllunduse toidukvaliteedikava. Sellistes 

kavades osalemine suudab tõsta ettevõtja teiste seast esile. Nišitoodete tootjad peaksid 

tegelema rohkem ühistegevus valdkonnas, et tagada endale suurem turujõud ja tugi (Eesti 

maaelu... 2014: 19-20).  

Koopereerumine ehk ühistutesse koondumine annab eelise suurte ettevõtete ees (nt 

põllumajanduses, metsamajanduses, loomapidamises). Koos peaksid töötama 

majandusvõimekuselt erinevad tootjad, et koos saada üle tururiskidest ja -raskustest. 

Ühistud saavad koos korraldada sisendite suuremaid hankeid, mis viib raha säästmisele. 

Üle tuleb saada ühistute killustumise probleemist. Antud probleemi annaks lahendada 

piirkondlike ühistute liitmine keskühistuteks. Paremaid tulemusi Eestis on suutnud 

saavutada piimandusühistud (Põllumajandus ja maaelu 2012: 54). 
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Põllumajandustöötajad saavad tegeleda ka muude tulutoovate tegevustega majapidamise 

siseselt või väliselt. Kõige enam tehakse lepingulist tööd suurtes majapidamistes või 

tegeletakse metsandusega väikestes majapidamistes. Muuks tulutoovaks tegevuseks on 

tegelemine turismiga, mille jaoks kohandatakse oma taluhooned vastavalt normidele, et 

pakkuda näiteks majutusteenust. Rohkem saavad tulu muudest allikatest need 

majapidamised, kes ei tegele põllumajandussaaduste tootmisega, vaid tegelevad 

hooldusniitmisega, sest neile makstakse toetusi (Põllumajandus ja maaelu 2012: 22). 

Ettevõtjad, kes soovivad alustada oma ettevõtte loomist, vajavad finantsvahendeid.  

Vahenditeks on enda ressursid või laenamine perekonnalt ja tutvusringkonnast.  

Maapiirkonnas ei taha ettevõtjad võtta pangalaenu, sest neil pole olemas vajalikku tagatist 

ja intressimäärad on liiga suured. Tihti puudub omafinantseeringu võimalus (Eesti 

maaelu... 2014: 53). 

Euroopa liit maksab põllumajandustootjatele omavahenditest otsetoetusi. Eesti riik toetab 

lisatoetustega, mis makstakse riigieelarvest. Ühtset pindalatoetust (ÜPT) sai heas korras 

põllumaa eest juba 2004. aastast, et tagada vähemalt minimaalne põllumajandusmaade 

hooldamine. Toetustel on kindel eesmärk, et aidata kaasa konkurentsivõime tõusule ning 

toetada sissetulekuid. Toetust saab eelarvestatud kogusummast, mis jagatakse 

taotlusõiguslike heas korras olevate maade hektarite arvuga. Lisaks makstakse alates 2010. 

aastast piimasektori eritoetus, et toetada piimatootmist ja eraldatud piirkondi. Toetus on 

mõeldud väikestele piimakarjadele ja väikesaartel elavatele piimalehma pidajatele. 

(Põllumajandus ja maaelu 2013: 13) 

Täiendavad otsetoetused on erinevate tootmissektorite jaoks. Neid jagatakse eraldi 

taimekasvatajatele ja loomapidajatele. Näiteks kuuluvad sinna alla põllukultuuride toetus, 

veisekasvatus- ja lambakasvatustoetused. Toetuste piirmäärad kehtisid kuni 2012. aastani 

ja edasi maksti 2013. aastal ülemineku toetusi. Aasta hiljem mindi üle uuele otsetoetuste 

süsteemile, mis põhineb toetusõigusel. Kõige rohkem sai toetusi 2011. aastal Lääne-Viru 

maakond (üle 14 miljoni euro), järgnesid Järva, Tartu, Pärnu ja Viljandi maakonnad (üle 

10 miljoni euro). Jõgeva ja Rapla maakonnad said toetusi 8 miljoni euro ulatuses ja teised 

maakonnad vähem. Kõige vähem said toetusi Valga, Lääne, Ida-Viru ja Hiiu maakonnad. 

(Põllumajandus ja maaelu 2013: 13-14). 
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Konkurentsi, elukeskkonna ja loodusressurssidega tegeleb Ühine põllumajanduspoliitika 

(ÜPP). Antud poliitikaga toetatakse maaelu arendamist ja kogukonda kui tervikut 

(Põllumajandus ja maaelu 2012: 65). Ühtset poliitika on viljeletud juba 50 aastat ja algselt 

oli selle eesmärk riikide põllumajanduse kaasajastamine ja toidu tootmine. Tulevikus on 

planeeritud korraldada ümber toetuste jaotamise süsteem, et kõik liikmesriigid saaksid 

võrdsemalt toetust ning et nende toetustase ei oleks aastateks 2014-2020 alla 90% 

keskmisest tasemest. Toetuste sambad diferentseeritakse. Esimene sammas toetab 

aktiivseid põllumajandustootjaid erinevate toetustega. Teine sammas toetab maaelu 

arengut ehk investeeringuid, ühtset koostööd põllumajandus- ja toitlustussektorite vahel ja 

vana tööliste põlvkonna vahetumist uuega (Põllumajandus ja maaelu 2012: 6 24-25). 

Eesti maaelu arengukava toetab Ühist põllumajanduspoliitikat. 2007 kuni 2013. aastal sai 

taotleda toetusi erinevatest telgedest. Esimene telg toetas metsanduse ja maamajanduse 

konkurentsivõimet, teine keskkonda ja selle säilimist, kolmas maaelu mitmekesistamist ja 

neljas toetas täiendavaid maapiirkonna vajadusi (Põllumajandus ja maaelu 2012: 70). 

Järelikult vähendavad need omadused tööpuudust primaarsektoris.  

 

 

1.6. Eesti primaarsektori ülevaade  

 

Statistikaameti andmete kohaselt on majandussektorid jaotatud järgmiselt: 1) primaarsektor 

on esmane sektor, mis tegeleb põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse ja kalandusega;  

2) sekundaarsektor on teisene sektor, mis tegeleb mäetööstuse, ehituse, töötleva tööstuse, 

elektrienergia-, gaasi- ja veevarustusega; 3) tertsiaarsektor on kaubandus- ja 

teenindussektor (Mõisted ja metoodika 2015) 

Maal on viimase kümne aasta jooksul elanud ligikaudu 420 000 inimest ehk sama palju, 

kui kogu pealinna elanikud kokku. 20 aasta jooksul on maapiirkonna töökohtade arv 

vähenenud 100 000 inimese võrra ja viimasel kümnel aastal 10 000 võrra. Kasvanud on 

sekundaar- ja tertsiaarsektoris töötajate arv. Potentsiaalsed ettevõtjad ei leia endale enam 

vajalikku tööjõudu, sest toimub rahvastiku ränne. Maalt, kas linna või välismaale, 

lahkuvad enamasti noored ja tööealised inimesed. Väheneb maapiirkonda investeerida 

soovijate arv (Põllumajandus ja maaelu 2012: 66). 
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Tulemusi maaelu ja põllumajanduse kohta saab teada loendustel. Põllumajandusloendused 

toimuvad iga kümne aasta järgi Rahvusvahelise Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni  

soovil. 2010. aastal toimunud loendus oli Eestis kuues ja teine loendus pärast 

taasiseseisvumist. Loenduses osalesid majapidamised, kellel oli vähemalt 1 hektar maad 

või toodeti põllumajandussaadusi müügi eesmärgil. Loendusest järeldub, et 

põllumajanduses on rohkelt suurtootjaid ja rendimaa omanikke. 2010. aastal andis 

põllumajanduslikest ettevõtetest 5% enamuse riigi toodangust. Põllumaad oli loenduse 

kohaselt 940 000 hektarit. Selgus, et keskmiselt on põlluharijal 48 hektarit maad, mis on 

rohkem kui kolm aastat tagasi. Loomi pidasid 2010. aastal pooled majapidamistest 

(Põllumajandus ja maaelu 2012: 8-9). 

Põllumajanduslikud majapidamised kasutavad töödeks peretööjõudu, alalisi ja ajutisi 

töötajaid. Peretööjõud ja alaliste töötajate suhe ettevõttes on jaotunud pooleks ja väga 

väike osa võetakse ajutiselt tööle. Peretööjõudu kasutavad rohkem Hiiu maakond ja Lõuna-

Eesti piirkond. Rohkem alalisi töötajaid leidub Jõgeva, Järva, Harju ja Lääne-Viru 

maakondades. Eestis tegutsevad põllumajandusettevõtted on väiksed ja neis leidub tööd 

enamasti ühele töötajale. 44% majapidamistest teevad tööd vähem kui pool inimaastat. 

Tihti on neis ettevõtetes põhitegevuse kõrval ka muud tööallikad. Veerand majapidamistest 

teevad tööd ära kahe inimesega (enamasti pereliikmed). Ülejäänud on suurettevõtted 

(Põllumajandus ja maaelu 2012: 20). Lisaks selgus loendusest, et majapidamiste juhid on 

enamasti vanemad kui 54 aastat ja ainult veerand juhtidest on nooremad. Nooremad juhid 

on suuremate ettevõtete eesotsas ja vanemad väiksemate. Enamikul juhtidest puudub 

põllumajanduslik eriharidus (60%) (Põllumajandus ja maaelu 2012: 20-21). Järeldub, et 

väiksed ettevõtted võivad kiiremini kaduda, kui neid pole noorematele üle anda. 

2010. aastal toimus äriregistri andmetel põllumajanduslike ettevõtete arvus suur hüpe. 

Nimelt tekkis kõikidel FIE-del kohustus registreerida ennast alates 2009. aastast 

äriregistris, vaatamata nende käibe suurusele. Siis pidid alla 16 000 euroste käivetega 

ettevõtjad end seal arvele võtma. Varem olid nad arvel ainult maksukohustuslaste registris. 

Seega antud perioodil ei tõusnud ettevõtlusaktiivsus, vaid muutusid registreerimise 

nõuded. FIE on füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub oma nimel kaupa või teenust ja 

vastutab oma tegevuse eest oma varaga (Mõisted ja metoodika 2015). 
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FIE-del puudub algkapitali nõue, seega eelistavad primaarsektori ettevõtjad just seda 

ettevõtlusvormi. Linnakeskustest kaugemal, kus tööd leidub vähe, tegeletakse rohkem just 

antud ettevõtluse vormiga (Valdade... 2014: 4, 15) 

2013. aastaks on paljud ettevõtjad hakanud ettevõtluse asemel tegelema  hooldusniitmisega 

ning ei vaja enam nii palju tööjõudu kui varem. Hooldusniitjad saavad Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametilt toetust ning neile on kasulikum oma valduses olevat 

maad hooldada. Põllumajandusmaa on suurenenud 2013. aastaks 958 000 hektarini, mis 

tähendab, et umbes 17 000 hektarit põllumajandusmaad on jälle kasutuses (Eesti 

põllumajandus... 2014). 

Eelneval kümnel aastal (2000-2010) kadus väga palju väikeettevõtjaid, kuid viimasel 

kolmel aastal (2010-2013) pole olnud väga suuri muutusi majapidamiste arvus. Tööst on 

siiski pidanud loobuma iga seitsmes töötaja (Eesti põllumajandus... 2014). 
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2. TÖÖPUUDUS EESTI  PRIMAARSEKTORIS AASTATEL 

2008-2013 

 

2.1. Eesti tööturg aastatel 2008-2013  

 

Hõivatud isikud on riigi majanduses jaotatud sektorite järgi. Majanduses on kolm sektorit: 

primaarsektor, sekundaarsektor ja tertsiaarsektor. Sektorite kirjeldus on ära toodud 

eelmises peatükis. Tabel 2 annab ülevaate erinevate majandussektorite hõivatute arvust ja 

osakaalust koguhõives. 

 

Tabel 2. Hõivatud majandussektorite järgi ja nende osakaal koguhõives aastatel 2008-

2013, hõivatute arv, protsent. Allikas: (TT241)  

Aasta 

Primaarsektor Sekundaarsektor Tertsiaarsektor 

Majandussektorid 

kokku 

hõivatud, 

tuhat 

hõivatute 

osakaal, % 

hõivatud, 

tuhat 

hõivatute 

osakaal, % 

hõivatud, 

tuhat 

hõivatute 

osakaal, % 

hõivatud, 

tuhat 

hõivatute 

osakaal, % 

2008 25,5 3,9 230,9 35,2 399,5 60,9 656,0 100 

2009 24,0 4,0 186,4 31,4 383,4 64,6 593,9 100 

2010 23,9 4,2 171,9 30,3 372,1 65,5 568,0 100 

2011 26,6 4,4 195,5 32,4 381,1 63,2 603,2 100 

2012 27,6 4,5 191,1 31,1 396,2 64,4 614,9 100 

2013 26,5 4,3 187,9 30,2 407,0 65,5 621,3 100 

         

 

 

Hõivatute arv on kolmes sektoris väga erinev. Kõigil aastatel on kõige rohkem hõivatuid 

tertsiaarsektoris, poole vähem on neid sekundaarsektoris ning märgatavalt vähem 

primaarsektoris. Hõivatute koguarv on vaadeldavate aastate jooksul kõige suurem olnud 

2008. aastal, kus neid oli 656 000. Majanduslangus avaldas mõju tööturule aastatel 2009 ja 

2010, kus hõivatute arv oli kõige madalam 2010. aastal – 568 000 ehk töö oli selleks ajaks 

kaotanud või sealt lahkunud 88 000 inimest. Alates 2011. aastast hakkas majandus vaikselt 

kasvama ja töökohti tekkis juurde. 2012. aastaks oli hõivatuid 614 900 ja aasta hiljem 

621 300. Tööturg tuli majanduslangusest välja väga aeglaselt, isegi 2013. aastaks polnud 
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saavutatud 2008. aasta hõive. 2008. aasta ja 2013. aasta võrdlus näitab, et sama kogus tööd 

püütakse ära teha vähema koguse töötajatega. Hõivatute vahe oli 34 700 töötajat. 

Primaarsektoris on hõivatute arv väike olles 23-27 tuhande vahel. Kõige madalam seis oli 

2010. aastal ja kõige kõrgem seis 2012. aastal. 2010. aastaks oli hõivatuid 23 900 ehk töölt 

oli eemaldunud 1 600 töötajat ja hõivatute osatähtsus oli kasvanud 4%-lt 4,2%-ni, mis 

viitab sellele, et kahel majanduslanguse aastal tõusis primaarsektori osatähtsus koguhõive 

vähenemise arvelt. Seda näitab asjaolu, et primaar- ja sekundaarsektori töötajate arv ei 

kasvanud, kuid osatähtsused suurenesid. Peale 2010. aastat on hõivatute arv 

primaarsektoris vaikselt tõusnud, kuid 2012. ja 2013. aasta vahel langes töötute arv 1 100 

võrra.  

Sekundaarsektoris on hõivatute arv kõikunud 171–230 tuhande vahel. Kõige madalam seis 

oli selles sektoris nagu ka eelnevalt 2010. aastal ja kõige rohkem hõivatuid, erinevalt 

primaarsektorist, oli 2008. aastal. Töötute arv ja osatähtsus koguhõives on koos kas 

tõusnud või langenud. Erinevalt primaarsektorist on 2013. aastaks hõivatute arv võrreldes 

eelneva aastaga tõusnud. Tihti liiguvad töötud inimesed sektorite vahel ja osad 

primaarsektori töötud on leidnud töö sekundaarsektoris. 

Kõige enam töötatakse tertsiaarsektoris, kus kuue aasta vältel on olnud hõivatute arv 372- 

407 vahel. Madalaim hõive seis oli samamoodi 2010. aastal  ja kõrgeim 2013. aastal. 2009. 

aastal ja 2010. aastal hõivatute arv langes, kuid osatähtsus suurenes ja järgneval aastal 

vastupidi. See on tingitud koguhõive muutusest. Erinevalt kahest eelnevast sektorist oli 

aastaks 2013 hõivatute arv tõusnud kõigi aastate ja sektorite suurimaks. Hõivatute arv 

sektorites sõltub tööturu poolt pakutavatest vakantsidest. Eelnevas tööturu peatükis selgus, 

et tööturg pakub rohkem tööd teenindustöölistele ning seetõttu on hõive tertsiaarsektoris 

teistest sektoritest kõrgem. 

Tabel 3 annab ülevaate töötutest ning nende osakaalust majandussektorite lõikes. Töötud 

on jagatud ära majandussektorite järgi ja selgub, et kõige rohkem töötuid on 

tertsiaarsektoris, millele järgneb sekundaarsektor ja viimaseks on primaarsektor. Kõige 

rohkem töötuid oli 2010. aastal ja kõige vähem 2008. aastal. Kuue aasta vahel on toimunud 

väga suured kõikumised ning 2013. aastaks ei ole taastunud 2008. aasta madal töötute arv. 
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Tabel 3. Töötud majandussektorite järgi ja nende osakaal kogutöötuses aastatel 2008-

2013, hõivatute arv, protsent. Allikas: (TT353) 

Aasta 

Primaarsektor Sekundaarsektor Tertsiaarsektor 

Majandussektorid 

kokku 

töötud, 

tuhat 

töötute 

osakaal, % 

töötud, 

tuhat 

töötute 

osakaal, % 

töötud, 

tuhat 

töötute 

osakaal, % 

töötud, 

tuhat  

töötute 

osakaal, % 

2008 2,2 5,8 13,5 35,7 16,6 43,9 37,8 100 

2009 4,3 4,6 44,0 47,3 36,3 39,0 93,1 100 

2010 3,7 3,2 49,6 43,5 49,3 43,3 113,9 100 

2011 2,8 3,3 33,6 39,6 37,9 44,7 84,8 100 

2012 2,4 3,5 25,3 36,9 32,5 47,4 68,5 100 

2013 2,0 3,4 20,9 35,6 29,9 50,9 58,7 100 

 

Primaarsektoris oli kõige vähem töötuid 2013. aastal ja kõige rohkem oli 2009. aastal. 

Näha on eelnevalt ilmnenud trendi, kus 2009. aastal töötute arv kasvas, kuid osatähtsus 

langes. 2011. ja 2012. aastal töötute arv langes, kuid osatähtsus kasvas. Üldiselt on töötute 

arv alates 2009. aastat langenud ning jõudnud majanduslanguse eelse taseme lähedale.  

Sekundaarsektoris on kõige rohkem töötuid olnud 2010. aastal ja kõige vähem 2008. 

aastal. Töötute arv on kasvanud märgatavalt kaks aastat peale 2008.aastat. Alates 2011. 

aastast on arv hakanud langema ja 2013. aastaks on töötuid jäänud arvele sama palju kui 

2008. aastal.  

Tertsiaarsektoris oli kõige vähem töötuid 2008. aastal ja kõige rohkem 2010. aastal.  

Sarnaselt sekundaarsektorile kasvas töötute arv kaks aastat peale 2008. aastat ja langema 

hakkas 2011. aastast. 2012. ja 2013. aastal töötute arv küll vähenes, kuid osakaal suurenes, 

mis on tingitud töötute arvu kõikumisest majandussektorite kaupa ja nende suhtest 

koguhõivesse. 2013. aastaks ei olnud taastunud 2008. aasta madal töötute arv.  

Tabelist järeldub, et kõige vähem töötuid on primaarsektoris, keskmiselt sekundaarsektoris 

ja kõige rohkem tertsiaarsektoris. Töötute arv kasvas sekundaar– ja tertsiaarsektoris kuni 

2010. aastani, kuid primaarsektoris 2009. aastani. Sealt edasi hakkas primaarsektori töötute 

arv langema. Nähtavasti on majanduslanguse ajal töötutel lihtsam alustada oma 

primaarsektori ettevõtlusega, sest antud sektor sai ka majanduslanguse ajal toetusi.  
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2.2. Tööpuudus primaarsektoris aastatel 2008-2013 

 

Töötukassa registreerib töötuid ametialade klassifikaatori ISCO 08 järgi (Päring... 2015). 

Põllumajanduse töötute alla loetakse põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse 

töötajad (tabel 4). Tegemist on sama klassifikatsiooniga, mis on kasutuses Statistikaameti 

statistikas ja tähistab primaarsektorit. Töötukassa statistika puhul on tähtis teada, et mitte 

kõik töötud ei võta end arvele, seetõttu võivad andmeid mõnevõrra erineda muudest 

statistilistest andmetest. Registreeritud töötud on viimase ametiala järgi töötud, kes on 

võtnud ennast Töötukassas arvele ja on märkinud viimaseks töötatud ametialaks 

põllumajanduse ametiala, olenemata sellest, mis hariduse nad on omandanud (Päring... 

2015). 

 

Tabel 4. Registreeritud primaarsektori töötud viimase töötatud ametiala järgi aasta lõpu 

seisuga ja muutus võrreldes eelneva aastaga, aastatel 2008-2013, töötute arv ja muutuse 

protsent. Allikas: (Registreeritud...2015 ja autori arvutused). 

Töötu- 

kassa 

osakond 

2008 

 

% 

 
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

201

3 

2008 

vs 

2013 

 Ida-Viru  45 48,9 67 50,7 101 -7,9 93 -3,2 90 -27,8 65 44,4 

 Pärnu 43 51,2 65 30,8 85 10,6 94 -22,3 73 -9,6 66 53,5 

 Viljandi  37 59,5 59 11,9 66 -39,4 40 0,0 40 -5,0 38 2,7 

 Tartu  33 81,8 60 11,7 67 20,9 81 -35,8 52 -3,8 50 51,5 

 Lääne-

Viru 
30 96,7 59 23,7 73 -2,7 71 -5,6 67 -22,4 52 73,3 

 Harju 29 200,0 87 3,4 90 -6,7 84 -19,0 68 -29,4 48 65,5 

 Põlva 25 56,0 39 15,4 45 24,4 56 3,6 58 -32,8 39 56,0 

 Võru  24 104,2 49 22,4 60 16,7 70 -22,9 54 5,6 57 137,5 

 Jõgeva 19 147,4 47 -17,0 39 20,5 47 -10,6 42 -21,4 33 73,7 

 Rapla  17 111,8 36 33,3 48 10,4 53 3,8 55 -38,2 34 100,0 

 Järva 14 278,6 53 -13,2 46 -6,5 43 -20,9 34 -11,8 30 114,3 

 Valga  13 215,4 41 48,8 61 34,4 82 -12,2 72 -6,9 67 415,4 

 Lääne 11 72,7 19 36,8 26 3,8 27 -22,2 21 9,5 23 109,1 

 Saare 9 277,8 34 -5,9 32 15,6 37 -8,1 34 -26,5 25 177,8 

 Hiiu 6 50,0 9 33,3 12 25,0 15 -40,0 9 22,2 11 83,3 

Eesti 

kokku  
355 103,9 724 17,5 851 4,9 893 -13,9 769 -17,0 638 79,7 

Märkus. muutuste protsendid on ära toodud alates 2009. aastast. 
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Võttes aastate lõikes 1/3 ehk 5 maakonda, kus leidus kõige rohkem registreeritud töötuid 

langevas järjestuses, on tulemused järgmised: 2008. aastal oli kõige rohkem primaarsektori 

töötuid võtnud ennast arvele Ida-Viru, Pärnu, Viljandi, Tartu ja Lääne-Viru maakondades. 

2009. aastal leidus töötuid kõige rohkem Harjumaal, järgnesid Ida-Viru, Pärnu, Tartu ja 

Viljandi maakonnad. 2010. aastaks oli järjestuselt suurema töötute arvuga Ida-Viru, Harju, 

Pärnu, Lääne-Viru ja Tartu maakonnad.  

2011. aastal kujunes järjestus alustades Pärnu, Ida-Viru, Harju, Valga ja Tartu maakonnas 

ja 2012. aastal Ida-Viru, Pärnu, Valga, Harju ja Lääne-Viru maakonnad. 2013. aastal on 

esimeseks Valga maakond, siis järgnesid Pärnu, Ida-Viru, Võru ja Lääne-Viru maakond. 

Järeldub, et viie primaarsektori töötute rohkema maakonna seas esinesid kõige tihedamini 

Ida-Viru ja Pärnu maakond.  

2008. aastal oli töötuid Ida-Virumaal 45 ja nende arv kasvas kahe järgneva aastaga 101-ni.  

Alates 2011. aastast vähenes töötute arv 7,9% ja järgneval aastal 3,2%. 2013. aastal toimus 

järsk langus ja töötute arv vähenes 27,8%. Peale tugevat töötute arvu tõusu ja väiksemat 

langust jäi 2013. aastal arvele 65 inimest. 2008. aasta ja 2013. aasta vahel oli 44,4- 

protsendiline töötute arvu kasv.   

Pärnumaal oli 2008. aastal 43 töötut, nende arv kasvas kolme järgneva aastaga 94-ni ja 

hakkas langema aastal 2012, kus langes 22,3% ja järgneval aastal 9,6%. Sarnaselt Ida-

Virumaale oli töötute arv peale kasvu ja langust suurem kui 2008. aastal ning 2013. aastaks 

oli arvel 66 inimest. Töötute arvu kasv oli 2008. ja 2013. aasta vahel 53,5%.    

Tööpuuduse hüppeline kasv leidis aset 2009. aastal. Kõige rohkem kasvas töötus 

Järvamaal (278,6%) ja Saaremaal (277,8%), järgnesid Valgamaa (215,4%) ja Harjumaa 

(200%).  Nendes maakondades tegeletakse rohkem primaarsektori erialadega ja 

majanduslanguse ajal tekkis märgatav töötute kasv. Kõige vähem puudutas töötute arvu 

muutus primaarsektoris Ida-Viru (48,9%), Hiiu (50%), Pärnu (51,2%), Põlva (56%) ja 

Viljandi (59,5%) maakondi. Muutused olid seal kõige väiksemad. Maakondade vahel on 

siiski töötute arvus suur vahe. Hiiumaal oli 6 töötut ja Ida-Virumaal 45, mis on kindlasti 

tingitud maakonna elanike  arvust.  

2009. aasta töötuse kasv näitas esimesi langemismärke 2010. aastal, kus muutused olid 

palju väiksemad töötute arvus ja kolmes maakonnas töötute arv vähenes. Töötute arv 

langes Jõgevamaal (17,0%), Järvamaal (13,2%) ja Saaremaal (5,9%) ehk nende olukord 
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hakkas kiiremini paranema. Tööpuuduse vähenemise märke polnud näha Ida-Virumaal, 

kus töötute arv kasvas kõige rohkem (50,7%) ja Valgamaal (48,8%). Lisaks olid suuremad 

kasvud veel Läänemaal (36,8%), Rapla ja Hiiumaal (mõlemal 33,3%).  

2011. aastal jäi töötute arvu langus tagasihoidlikuks, kuid kahel järgneval aastatel hakkas 

jõudsalt langema. 2012. aasta langus toimus kõigis maakondades, välja arvatud Viljandi, 

Põlva ja Rapla maakondades, kus oli töötute arvu väike kasv ja järgneval kasvas ainult 

Võru maakonna töötute arv. 

Võrreldes aastaid 2008 ja 2013 on näha: Valgamaale mõjus majanduslangus väga raskelt ja 

töötute arv neljakordistus vaadeldavate aastate jooksul. Suuremad mõjutused leidsid aset 

Saaremaal, kus kasv oli 177,8% ja Võrumaal 137,5%. Kõige vähem muutus töötute arv 

kahe vaadeldava aasta võrdluses Viljandimaal, kus töötute arv kasvas ainult 2,7%. 

Töötukassa on loonud eraldi statistika neile, kes on omandanud põllumajandusliku 

hariduse ja registreerinud ennast töötuks, olenemata sellest, kus ametis nad varem töötasid 

(tabel 5). Andmeid hakati koguma alles 2010. aastast ning maakondade lõikes neid pole 

(Päring... 2015). Statistika näitab märgatavalt suuremat töötute arvu kui võrrelda tabeliga 

4, kus on märgitud põllumajandusliku hariduseta töötud viimase ametiala järgi. Lisaks on 

autor tabelisse võrdluseks sisse toonud tabelist 4 töötud viimase ametiala järgi aastatel 

2008 kuni 2013. 

 

Tabel 5. Registreeritud töötud primaarsektoris viimase ametiala ja eriala järgi aasta lõpu 

seisuga aastatel 2010-2013, muutuse protsent ja töötute arv. Allikas: (Registreeritud .. 2015 

ja autori arvutused).  

Aasta 
Töötud primaarsektoris viimase 

ametiala järgi 

Töötud primaarsektoris eriala 

järgi 

2010 851 2 590 

muutus, % 4,9 -27,7 

2011 893 1 872 

muutus, % -13,9 -17,1 

2012 769 1 552 

muutus, % -17,0 -11,9 

2013 638 1368 

2010 vs 2013, % -25,0 -47,2 

Märkus. andmeid erialase haridusega töötute kohta hakati koguma alates 2010. aastast. 
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2010. aastal, siis kui hakati statistikat koguma, oli aasta lõpuks arvel 2 590 primaarsektori 

eriala töötut. Viimase ametiala järgi otsis primaarsektoriga seotud tööd 851 töötut ehk 3,1 

korda vähem, kui vastava haridusega inimesi.  

2011. aastal leidus vastava eriharidusega töötuid 1 872 ja primaarsektoris oli tööta jäänud 

893 registreeritud isikut ehk 2,1 korda vähem. 2012. aastal leidus 1 552 erialase haridusega 

töötut ja 769 töötut viimase ametiala järgi ehk 2 korda vähem. 2013. aastal oli eriala 

töötuid 1 368 ja ametialalt lahkunud töötuid 638 ehk 2,1 korda vähem. Erialase haridusega 

töötute arv on vaadeldavate aastate jooksul pidevas kahanemises. Kõige rohkem vähenes 

antud töötute arv 2011. aastal. Võib järeldada, et primaarsektoris otsivad rohkem tööd 

haritud töötajad ja vähem need, kellel pole vastavat haridust.   

Võrreldes protsentuaalseid muutusi aastate kaupa on näha: vahemikus 2010 kuni 2011 

tõusis vastava erihariduseta töötute arv 4,9%, kuid haritud töötute arv kahanes 27,4% 

võrra. Aastatel 2011 kuni 2012 langes erihariduseta töötute arv 13,9% ja eriharidusega 

töötute arv 16,3%. 2012. kuni 2013. aastal langes ilma erihariduseta töötute arv 17,0% ja 

eriharidusega 11,9%. Kuue aastaga on erialase haridusega töötute arv langenud poole võrra 

ehk 47,2% ja viimati primaarsektoris töötanud inimeste arv veerandi võrra ehk 25%.  

Protsentuaalselt on näha, et registreeritud töötute arv on enamasti vähenenud aasta-aastalt, 

kui nende koguarv on siiski kõrge. Töötus on seotud riigi majanduslike näitajatega ning 

sõltub majanduse olukorrast. Riigi majanduslikku olukorda näitab töötuse määr ja SKP 

muutus aastate kaupa, mis on ära toodud joonisel 4.  

 

Joonis 4. Töötuse määr primaarsektoris ja SKP aheldatud väärtuse muutus ühe elaniku 

kohta võrreldes eelmise aastaga Eestis aastatel 2008-2013, protsentides. Allikas: (TT35, 

TT24, RAA0013.. ja autori arvutused).   
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Jooniselt 4 on näha, et töötuse määr primaarsektoris hakkas kasvama pärast 2008. aastat, 

saavutades madalaima seisu 2009. aastal. Töötuse määr ja SKP on pöördvõrdelises seoses- 

kui üks kasvab, siis teine langeb. 2013. aastaks on töötuse määr primaarsektoris langenud 

vaadeldavate aastate madalaimaks. Jooniselt on näha, et SKP ühe elaniku kohta on 

negatiivne olnud kuni 2010. aastani, kuid tõusma hakkas juba 2009. aastal. 2011. aastaks 

oli SKP märgatavalt kasvanud, mis näitab riigi majanduse kasvu ning töötuse määra 

langust. 2013. aastaks on SKP jällegi veidi langenud.  

Eelnevalt selgus peatükis 1.2.1., et majanduslangus kasvatas pikaajaliste töötute arvu ja 

pikendas nende tööotsinguid ning kasvas heitunud isikute arv. Lühiajalised töötud leidsid 

kergemini tööd, kuid tabelist 2 on näha, et 2013. aastaks primaar- ja tertsiaarsekoris on 

hõive tõusnud, kuid sekundaarsektor vähenenud.  

Tabelite 4 ja 5 võrdlusest selgub, et arvel olevate töötute arv langeb. Kiiremini langeb 

vastava haridusega töötute puhul. Eelnevalt tööturu ülevaate peatükist selgus, et põhjus ei 

pruugi olla töökoha leidmine, vaid hoopis rahvastiku vananemine, negatiivne iive ja 

heitunud isikute arvu kasv. Nimelt läheb igal aastal teatud kogus inimesi pensionile ja 

seoses vanadusega tekivad tervisehädad, mis muudavad inimesed kodusteks. Seda trendi 

on näha just maarahva seas, kus ei leidu piisavas koguses noori ja ettevõtlike inimesi, kes 

vanema generatsiooni välja vahetaksid. Lisaks sellele liigub osa aktiivsest rahvastikust 

tööle välismaale. Tabelist on näha, et tertsiaarsektori hõivatute arv on suurenenud 

primaarsektori töötute arvelt.  

 

 

2.3. Tööpuuduse vähendamise võimalused primaarsektoris  aastatel 

2008-2013 

 

Tööturu teoreetilises osas sai välja toodud, et tööturgu maapiirkonnas mõjutab rahva hõre 

paiknemine, vähene aktiivsete ettevõtjate arv, vajalike teenuste olemasolu ja töökohtade 

puudumine. Selleks, et saada ülevaade, kes ja kui palju tööd pakub, tuleb lähemalt uurida 

põllumajanduslike ettevõtete arvu maakondades (võimalikud tööpakkujad)  ja muutusi 

aastate lõikes (tabel 6) ning võrrelda pakutavate vakantsidega (tabel 8). Ettevõtete statistika 

põhineb äriregistri andmetel.  
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Statistikaameti andmetel oli Eestis 2008. aastal 9 649 ettevõtet ja järgneva aastaga 

võrreldes vähenes nende arv 0,4%. 2010. aastal tõusus ettevõte arv märkimisväärselt 

30,7%, jätkates kasvu järgnevatel aastatel 1,7% ja 0,3% võrra. Kõige rohkem on 

primaarsektori ettevõtteid Pärnu, Lääne-Viru, Tartu, Viljandi ja Harju maakondades. Kõige 

vähem leidub neid Hiiu, Valga, Lääne ja Ida-Viru maakonnas.   

Statistikaameti kohaselt sõltub 2009. ja 2010. ettevõtjate arvu tõus FIE-de 

ümberregistreerimisest. Nimelt pidid 2009. aastal füüsilisest isikust ettevõtjad end 

äriregistris arvele võtma. Eelnevalt olid nad arvel ainult maksukohustuslaste registris 

(Mõisted ja metoodika 2015). 

 

Tabel 6. Primaarsektori ettevõtete arv maakondade lõikes ja nende muutused võrreldes 

eelneva aastaga aastatel 2008-2013, ettevõtete arv, muutuse protsent. Allikas: (ER027 ja 

autori arvutused). 

Maa- 

kond 
2008 

muutus 
2009 

muutus 
2010 

muutus 
2011 

muutus 
2012 

muutus 
2013 

% % % % % 

Pärnu 1133 -2,4 1106 31,4 1453 0,6 1462 1 1476 0,2 1479 

Lääne-

Viru  
887 0,1 888 11,8 993 1,9 1012 -0,8 1004 -1 994 

Tartu  837 3,9 870 37,7 1198 3,8 1243 0 1243 2,4 1273 

Viljandi  818 -2,8 795 34,1 1066 -2 1045 2,2 1068 -0,5 1063 

Harju 803 5,4 846 27 1074 6,6 1145 1,2 1159 3,3 1197 

Saare  692 -4,6 660 35,3 893 0 893 -0,2 891 1,3 903 

Jõgeva 691 1,4 701 26,7 888 6,4 945 -3,1 916 2,4 938 

Rapla  600 -4,5 573 32,5 759 0,7 764 -5,2 724 -0,8 718 

Võru 593 1,2 600 48,5 891 1 900 -2,4 878 0,2 880 

Järva 549 -5,5 519 19,3 619 1,3 627 0,2 628 -4 603 

Ida-

Viru 
469 -3,8 451 34,8 608 0,3 610 -4,4 583 3,4 603 

Lääne  467 0,4 469 23 577 -2,6 562 -4,3 538 -4,1 516 

Põlva  453 4,9 475 48,6 706 1,4 716 2,8 736 -1,5 725 

Valga  412 4,4 430 28,6 553 0 553 2 564 -2,3 551 

Hiiu  245 -6,1 230 23 283 4,6 296 -5,4 280 -0,4 279 

Kogu 

Eesti 
9649 -0,4 9613 30,7 12561 1,7 12773 -0,7 12688 0,3 12722 

Märkus. muutused on arvutatud alates 2009. aastast.  

 

Tabelist on näha suuremat muutust 2010. aastal, kus ettevõtete arv hakkas järsult kasvama.  

Kõige rohkem kasvasid Võru (48,5%) ja Põlva (48,6%) maakondade ettevõtete arvud. 
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Suurenesid ka Saare (35,3%), Ida- Viru (34,8%), Viljandi (34,1%), Rapla (32,5%) ja Pärnu 

(31,4%) maakondade ettevõtete arvud. Järgneval 2011. aastal toimus primaarsektori 

majanduses seisak ja muutused olid minimaalsed. 2012. aastal oli väike langus, kuid 

ettevõtet arv jäi siiski samasse suurusgruppi. 2013. aastaks ei olnud samuti erilisi muutusi 

ettevõtete arvus. 2008. aastal vähenes kõikide ettevõtjate arv 0,4%, kuid 2009. aastal 

suurenes 30,7%, kus 9 631-st ettevõttest sai 12 561. Peale seda on toimunud väga väiksed 

kõikumised.   

Tabelist 6 võib järeldada, et kõige rohkem hakati tegelema primaarsektori aladega kohe 

peale majanduslangust ja isegi languse ajal. Lisaks ümberregistreerumisele võib  

ettevõtluse kasvu aastal 2010 põhjendada kasutades tööturgu mõjutavaid tegureid. 

Tööpuuduse olukorras mõtleb töötu tihti alternatiivsetele võimalustele ja alustab oma 

ettevõtlusega. Enamasti ei soovi maal elavad inimesed vahetada oma elukohta ja on 

sunnitud äraelamise nimel tegelema põllumajanduse, metsamajanduse või kalandusega 

ning seetõttu on näha, et ettevõtjate arv on 2008. ja 2013. aasta vahel üldiselt suurenenud. 

Antud valdkonda toetatakse erinevate otse- ja lisateotustega. 

Võrreldes 2008. ja 2013. aastat on näha maakondade lõikes ettevõtete kasvu suuri 

kõikumisi (joonis 5). Kõige rohkem on kasvanud Põlva maakonna ettevõtete arv ja kõige 

vähem Lääne-Viru, Järva ja Lääne maakondade ettevõtete arv. Üldine kasvuprotsent on 

10%- 60 % vahel.  

 

 

Joonis 5. Primaarsektori ettevõtete arvu muutus maakondade lõike 2008 vs.2013, muutuse 

protsent. Allikas: (ER027 ja autori arvutused).   
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Riigile on tähtis, et põllumajandus jääks püsima, seetõttu toetatakse seda valdkonda 

võimalikult palju. Nagu eelnevalt selgus peatükis 1.4. saavad maakonnad, kus tegeletakse 

rohkem primaarsektori aladega, otsetoetusi ja seetõttu on neil lihtsam alustada 

ettevõtlusega kohe peale majanduslangust. Lisaks aitab maaelu säilitamisele kaasa Eesti 

Maaelu arengukava, mille raames saab taotleda lisatoetusi metsa- ja maamajanduse 

konkurentsivõime edendamiseks, keskkonna säilitamiseks ja maaelu mitmekesistamiseks. 

Riik osaleb ka Ühises põllumajanduspoliitikas, mis toetab primaarsektorit. 

Järgnev tabel annab ülevaate primaarsektori ettevõtete struktuurist aastate lõikes (tabel 7). 

Tabelis selgub, et kõige vähem oli suuri üle 250 töötajaga ettevõtteid, neid oli 

primaarsektoris ainult üks. Kõige rohkem oli ettevõtteid, kus töötab vähem kui 10 inimest 

ja nende osakaal 96%-98% hõlmab enamuse primaarsektori ettevõtetest. Nende vahele 

jäävad ettevõtted, kus oli 10 kuni 49 töötajat ja nende osakaal oli aastate jooksul 2%-3% 

vahel. Suuremad ettevõtted, kus töötab 50 kuni 249 töötajat moodustasid väga väikse 

0,3%-0,5%-lise osa. Tabelist võib järeldada, et enamus primaarsektori ettevõtetest olid 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtete käes.    

 

Tabel 7. Primaarsektori ettevõtete arv jaotatuna töötajate arvu alusel ja ettevõtete osakaal 

kogu ettevõtete arvust aastatel 2008-2013, ettevõtete arv ja osakaalu protsent. Allikas: 

(ER025 ja autori arvutused).  

Aasta 

250 

ja 

enam 

töötajat  

Osakaal 

% 

50-249 

töötajat 

Osakaal 

% 

10- 49 

töötajat 

Osakaal 

% 

Vähem 

kui 10 

töötajat 

Osakaal

% 

Ettevõtted 

kokku 

2008 1 0,0 44 0,5 318 3,3 9 286 96,2 9 649 

2009 1 0,0 42 0,4 314 3,3 9 256 96,3 9 613 

2010 1 0,0 36 0,3 289 2,3 12 235 97,4 12 561 

2011 1 0,0 39 0,3 290 2,3 12 443 97,4 12 773 

2012 1 0,0 35 0,3 286 2,3 12 366 97,5 12 688 

2013 1 0,0 37 0,3 268 2,1 12 416 97,6 12 722 

 

Majanduslangus on vähem mõjutanud just väiksemaid alla 10 töötajaga ettevõtteid (kui 

jätta välja ümberregistreerimisest tulevad erinevused), on näha, et nende arv üldiselt 

kasvab aasta-aastalt. Veidi rohkem mõjutas majanduslangus keskmisi 10-49 töötajaga 

ettevõtteid, mille koguarv üldiselt langes. Küllaltki stabiilses seisus on kuue aasta jooksul 

olnud suured ettevõtted, kus töötab 50-249 töölist. 250 töötajat ja enam oli ainult ühes 
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primaarsektori ettevõttes ning selle osakaalu protsent moodustab liiga väikse osa kogu 

ettevõtetest. 

Primaarsektori ülevaates selgus, et enamus primaarsektori ettevõtjaid tegutseb FIE-dena, 

sest selline ettevõtlusvorm on kõige lihtsam ja ei vaja alustamiseks algkapitali. 

Maakondades, kus leidub vähe tööd, on lihtsaim viis alustada FIE-na ja teenida 

äraelamiseks vajalik sissetulek. Antud väidet kinnitab joonis 6, kus on ära toodud 

primaarsektori ettevõtete struktuur ettevõtlusvormide lõikes. Tabelist on näha, et FIE on 

ülekaalukalt kõige rohkem kasutatav ettevõtlusvorm, kus tegutseb 70%-80%  ettevõtjatest. 

Kuna FIE-sid on palju, siis nähtavasti on selle tõttu väikse töötajate arvuga ettevõtete arv 

suur. 

 

 

Joonis 6. Primaarsektori ettevõtted õigusliku vormi järgi aastatel 2008-2013, osakaalu 

protsent. Allikas: (ER029 ja autori arvutused).    

 

Läbi kuue aasta on Töötukassa vahendanud väga erinevas koguses tööpakkumisi 

primaarsektori töötajatele (tabel 8). 2008. aastal oli pakkumises üle Eesti ainult 33 
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94. Järgnevalt on ära toodud vakantside osakaal maakondade lõikes kogu primaarsektori 

vakantsidest.  
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Tabel 8. Primaarsektori vakantsid aasta lõpu seisuga maakondade lõikes ja nende osakaal 

kõigist vakantsidest aastatel 2008-2013, osakaalu protsent ja vakantside arv. Allikas: 

(Vakantsid...2015 ja autori arvutused). 

 Maa- 

kond 
2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 

% 

Jõgeva 10 30,3 7 10,4 45 14,3 34 11,2 8 4,6 7 3,6 

Saare 6 18,2 2 3,0 16 5,1 14 4,6 20 11,5 6 3,1 

Lääne-

Viru 5 15,2 6 9,0 11 3,5 32 10,5 16 9,2 31 16,0 

Harju 3 9,1 - - 40 12,7 26 8,6 1 0,6 23 11,9 

Järva 2 6,1 4 6,0 19 6,0 11 3,6 10 5,7 9 4,6 

Pärnu 2 6,1 5 7,5 19 6,0 50 16,4 17 9,8 11 5,7 

Rapla 2 6,1 3 4,5 7 2,2 14 4,6 3 1,7 5 2,6 

Tartu 1 3,0 6 9,0 33 10,5 36 11,8 6 3,4 13 6,7 

Valga 1 3,0 12 17,9 29 9,2 24 7,9 16 9,2 21 10,8 

Võru 1 3,0 5 7,5 19 6,0 10 3,3 3 1,7 9 4,6 

Hiiu - - 2 3,0 3 1,0 6 2,0 - - - - 

Ida-Viru - - 11 16,4 19 6,0 25 8,2 12 6,9 17 8,8 

Lääne - - 1 1,5 12 3,8 11 3,6 39 22,4 17 8,8 

Põlva - - 3 4,5 33 10,5 5 1,6 12 6,9 17 8,8 

Viljandi - - - - 10 3,2 6 2,0 11 6,3 8 4,1 

Kokku  33 100 67 100 315 100 304 100 174 100 194 100 

Märkus. tähisega % on tähistatud vakantside osakaal igal aastal maakondade lõikes. 

Tabelist selgub, et primaarsektori vabasid ametikohti ei leidunud 2008. aastal Hiiu, Ida-

Viru, Lääne, Põlva ja Viljandi maakondades ning 2009. aastal Harju ja Viljandi 

maakondades. Hiiumaal ei olnud Töötukassa poolt vahendatud tööd ka 2012. ja 2013. 

aastal.  

Vakantse oli Töötukassal 2008. ja 2009. aastal vähe pakkuda. Töökohti tekkis hüppeliselt 

juurde 2010. aastal kõigis maakondades, eriti Jõgeva ja Harju maakondades. 2011. aastal 

hakkasid vakantside arvud üldiselt langema, kuid Jõgeva maakonna tekkis hüppeline  

töökohtade arvu kasv. 2012. aastal tekkis üldine suur langus ning enamus pakutavatest 

töökohtades kadus ja juurde neid märgatavalt ei tekkinud ka järgneval aastal. Vakantside 

arv on märgatavalt kõikunud läbi kuue aasta. Aastal 2008 olnud 33 töökoha ja 2010. aasta 

315 töökoha vahe on 9,5 kordne. See näitab, et peale majanduslangust tekkis vabu töökohti 

juurde, nagu ka ettevõtjaid.  

Võrreldes vakantse ja põllumajanduslike ettevõtete arvu (tabelid 6 ja 8) on näha järgmist: 

Ettevõtete arv on 2008. aastal 9 649, kuid vabu vakantse on üle Eesti Töötukassa andmetel 
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33. Järgneval aastal on ettevõtteid 9 613 (arv langeb 0,4%), kuid töökohtade arv kasvab 

67-ni. 2010. aastaks oli ettevõtete hüppeline kasv (30,7%) ja ettevõtteid oli 12 561 ning 

samal ajal tegi vakantside arv kasvu 315-ni. 2011. aastaks oli ettevõtete kasv ainult 1,7%-ti  

ja ettevõtteid oli 12 773 ning vakantside arv langes 305-ni. Järgneval aastal langes 

ettevõtete arv 0,7% 12 688-ni ja vakantse oli juba poole vähem ehk 174. Aastal 2013 oli 

ettevõtteid 12 722 ja vakantse 194. Aastaks 2013 on siiski töökohtade arv vähenenud, kuid 

ettevõtjate arv on veidi suurenenud. 

Võib järeldada, et koos ettevõtete suure kasvuga tekkis juurde ka töökohti, kuid nii pea kui 

ettevõtete arv jäi stabiilseks, hakkas töökohtade arv langema. Samas ei vaja paljud 

primaarsektori väiksed ettevõtted töötajaid või ei otsi neid Töötukassa kaudu.  

Tööpuudust saab leevendada ainult maapiirkonda investeerimise ja ametikohtade 

loomisega ning selleks on erinevaid võimalusi. Autor tõi eelnevalt teooria osas välja 

tööpuuduse leevendamise võimalused primaarsektoris ja sealt selgus, et 2013. aastal 

hakkas kehtima uus haridusreform, mis andis tasuta hariduse ja tagas õppemaksu vaba 

tuleviku. Selle võrra hoitakse raha kokku.  

Selleks, et oleks lihtsam ettevõtet alustada ja äritegevust jätkata on loodud toetused (nt 

ÜPT). Lisaks on põllumajandustöötajatel võimalus seoses sesoonsusega töötada muudel 

aladel, et teenida lisafinantse (nt turismindus). Töökohtade loomisel on tähtis osa 

majandusel ja selle elavdamisel. Väiksed ettevõtted on leidnud nišitooted, mis erinevad 

oma olemuselt teistest samadest toodetest (nt mahetooted). Neile leidub alati turgu ning 

võimalus on osaleda ühistegevuses, mis aitab olla märgatav suurte ettevõtete kõrval. Neil 

on võimalik tegelda taluturgudel ja müüa kaupa otse kliendile, mis on kulude koha pealt 

soodsam. Lisaks võivad loodud ühendused ja taluturud kasvada ning võimaldada 

hooajatööd töötutele. 

Statistilistest andmetest järeldub, et:  

- hõivatute ja töötute osakaal primaarsektoris on võrreldes teiste sektoritega kõige 

madalam; 

- Eesti Töötukassas on arvel märgatavalt rohkem vastava erialase haridusega 

primaarsektori töötuid kui neid, kes on viimati lahkunud primaarsektori ametikohalt ja 

otsivad uuesti sama tööd;  
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3) mõlemate töötute arvud on aasta-aastalt langenud, kuid kiiremini vähenes erialase 

haridusega töötute arv. Töötute arv võib langeda erinevatel põhjustel, näiteks töökoha 

leidmine, heitunud isikute arvu kasv, negatiivne iive ja rahvastiku vananemine.  

 

Primaarsektori ettevõtlusaktiivsus on väike tulenevalt madalast sissetulekust, kohati 

sesoonsusest ja kallitest sisendi hindadest. Siiski oli näha, et primaarsektori ettevõtete arv 

kasvab pigem majanduslanguse ja sellest väljatuleku faasis siis, kui teistes sektorites on 

tööpuudus suurem ja töötud peavad leidma ise endale elatusallika. Samuti on FIE kõige 

odavam ettevõtluse alustamise vorm, mis ei nõua omakapitali makset. Primaarsektoris on 

valdav ülekaal väikestel ettevõtetel, mis moodustavad 96%-97% kogu primaarsektori 

ettevõtetest. Ettevõtlusvormidest on kõige sagedasem FIE, mis moodustab 70%-80% 

kõigist ettevõtlusvormidest.   

Eesti Töötukassa on vahendanud väga erineval määral vakantse. Vakantside koguarv oli 

kõige madalam 2008. aastal ja kõige kõrgem 2010. aastal. Koos ettevõtete kasvuga tekkis 

juurde töökohti, kuid kui nende arv jäi stabiilseks, hakkas töökohtade arv langema. Võib 

järeldada, et ettevõtluskulud on liiga suured, et palgata lisatööjõudu või ei ole piisavalt 

tööd. Lisaks ei vaja primaarsektori ettevõtjad lisatöötajaid või ei otsi neid Eesti Töötukassa 

kaudu. 
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti primaarsektoris on hõivatute arv võrreldes teise ja kolmanda sektoriga väike. See 

näitab, et põllumajanduse, jahinduse, kalanduse ja metsamajanduse ettevõtluse asemel on 

valitud teised elatusvõimalused. Eestis on levinud suuremas osas väiksed primaarsektori 

ettevõtted, kus tööd leidub vähem kui kümnele inimesele. Majapidamised jagunevad 

kaheks- pooled teevad töö ära peretööjõuga ja pooled kasutavad alalisi töötajaid. Tihti 

tuleb tegeleda oma ettevõtte põhitegevuse kõrvalt muude tulutoovate tegevustega.  

Riigi majandusnäitajad olid vaadeldavatel aastatel väga kõikuvad. Majandus oli languses 

kuni 2009. aasta neljanda kvartalini ning sealt edasi hakkas SKP kasvama ja töötuse määr 

aasta-aastalt langema. SKP ja töötuse määr on pöördvõrdelises seoses, samal ajal kui SKP 

kasvas, siis töötuse määr langes. SKP aheldatud väärtuse muutus oli kõige kõrgem 2011. 

aastal võrreldes eelneva aastaga, selleks ajaks oli riigi majandus langusest välja tulnud. 

Töötuse määr oli 2013. aastaks langenud samale tasemele, mis 2008. aastal, kuid hõivatute 

arv oli väiksem. See näitab, et sama kogus tööd püütakse ära teha vähema koguse 

töötajatega, kui viis aastat varem. 

Selleks, et selgitada primaarsektori tööpuudust, vaadeldi registreeritud töötuid 

primaarsektoris Eesti Töötukassa andmete järgi, viimase primaarsektori ametiala ja erialase 

hariduse lõikes. Eesti Töötukassas oli palju rohkem arvel vastava erihariduse omandanud 

töötuid kui neid kes otsivad tööd primaarsektoris vaatamata haridustasemele. Selgus, et 

suuremad muutused töötute seas, kelle viimane ametikoht oli primaarsektoris, toimusid 

vahemikus 2008. kuni 2009. aasta, kus neid tekkis juurde 103,9%. Järgnevatel aastatel olid 

kasvud tagasihoidlikud ja olukord paranes 2012. aastaks, kui tööpuudus hakkas langema. 

Vastava erialase hariduse omandanud töötute statistikat hakati looma alates 2010. aastast ja 

selgus, et nende töötute arv on langenud igal aastal ja kogu langus võrreldes 2010. aastat 

2013. aastaga on olnud 47,2% ehk pooled töötud on leidnud palgatöö või alustanud oma 

ettevõtlusega. Kõige suurem langus oli 2011. aastaks 27,4% ning sealt edasi oli langus 

aasta-aastalt väiksem. Võrreldes kogu töötute arvu langust, kus on nii töötud viimase 

ametiala järgi kui ka töötud erialase hariduse järgi, oli näha, et erialase hariduse töötute arv 

vähenes 2010. kuni 2013. aastal kiiremini ehk 47,2%. Töötute arv, kes olid viimati 
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primaarsektoris töötanud, vähenes ainult 25%. Järeldub, et erialase haridusega töötud 

saavad kiiremini tööd. 

Tööst selgus, et primaarsektoris on FIE ülekaalukas ettevõtluse vorm, mis moodustab 

antud aastatel 70%-80% kogu ettevõtluse vormide arvust. Enamus ehk 96%-97% 

primaarsektori ettevõtjaid on kuue aasta jooksul olnud väiksed, vähem kui kümne töötajaga 

ettevõtted. Ülejäänud 3%-4% on keskmised ja suured ettevõtjad, kus töötab üle kümne 

töötaja. 

Primaarsektori ettevõtjate arv on kuue aasta jooksul olnud umbes 9 600 kuni 12 700 

ettevõtte vahel. Ettevõtjate arv kasvas hüppeliselt 2010. aastaks, kus neid oli juurde 

tekkinud 30,7% võrreldes eelneva aastaga. Antud aastaks pidid FIE-d end arvele võtma 

äriregistris, mille põhjal on tehtud Statistikaameti statistika, seega võis arvu muutus olla 

tingitud ka antud ümberregistreerumise nõudest. Peale antud tõusu on primaarsektori 

ettevõtjate arv olnud stabiilne, väga väikeste kasvude ja langustega. Võrreldes 2008. ja 

2013. aastat on primaarsektori ettevõtete arvud kõigis maakondades kasvanud, kuid 

maakonniti väga erineval määral. Kõige rohkem kasvas ettevõtete arv võrreldes 2008. ja 

2013. aastat Põlva, Võru, Harju ja Tartu maakondades 40%-50%. Kõige vähem on 

kasvanud ettevõtete arv Lääne-Viru, Järva, Lääne ja Hiiu maakondades - 10-14%. Selgub, 

et primaarsektori ettevõtlus on vähe tulutoov ning suuri muutusi töötajate arvus ning 

ettevõtete juurde tekkimises ei ole. Kuue aasta jooksul on ainult mõned maakonnad 

suutnud kasvatada primaarsektori ettevõtete arvu poole võrra. Primaarsektori ettevõtlus on 

enamasti inimestele pealesunnitud valik, sest riigi äärealadel on tööpuudus suurem. 

Primaarsektori vakantside arv on Eesti Töötukassa kohaselt tugevasti kõikunud olles 2008. 

aastal 33, kuid aastaks 2013 juba 194. Kõige vähem vakantse oli 2008. aastal ja kõige 

rohkem vakantse oli pakkuda 2010. aastal, kus neid oli 315. Ka järgneval aastal oli 

vakantse 304, kuid sealt edasi hakkas vakantside arv langema. Kõige rohkem vakantse 

pakkus 2008. aastal Jõgevamaa, 2009. aastal Valgamaa, 2010. aastal Jõgevamaa, 2011. 

aastal Pärnumaa, 2012. aastal Läänemaa ja 2013. aastal Lääne-Virumaa. Järeldub, et Eestis 

primaarsektori tööturu suureks probleemiks on struktuurne tööpuudus. Kõige kehvemas 

seisus oli 2008. aastal Hiiu, Ida-Viru, Lääne, Põlva ja Viljandi maakonnad, kus vakantse ei 

olnudki. Harju ja Viljandi maakondades puudusid vakantsid 2009. aastal. Hiiumaal ei 

leidunud primaarsektori tööd 2012. ja 2013. aastal. 
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Tööpuuduse vähendamiseks on mitmeid võimalusi, kuid töökohti saab juurde luua ainult 

siis, kui investeeritakse maapiirkonda ja inimkapitali. Töös toodi välja võimalikud 

lahendused:  

- töötust saab vähendada haritud ja ettevõtlike inimeste abil, kes on nõus investeerima 

maaellu. 2013. aastal jõustus uus haridusreform, mille raames saab kõrgharidust omandada 

tasuta. Sealt tekib juurde haritud ettevõtjaid, keda riik toetab maaelu säilimise nimel 

erinevate otse- ja lisatoetustega. 

- lisaks on juba tegutsevatel väikeettevõtjatel võimalus muuta oma toode eripäraseks 

nišitooteks. 

- primaarsektoris töötab väga palju väikseid FIE-sid, kes saavad ühiselt koopereerudes oma 

turujõudu kasvatada ja vajalike ressursse koos varuda ning kuuludes ühistutesse on lihtsam 

koos vajalikke ressursse varuda. 

- seoses kuulumisega Euroopa Liitu on ÜPP raames primaarsektoril võimalus edasi 

areneda ja toetuste arvel kasvada. 

Töö eesmärk oli anda ülevaade Eesti riigi primaarsektori tööpuudusest ja analüüsida seda 

aastatel 2008 kuni 2013 ning leida võimalused primaarsektori tööpuuduse vähendamiseks. 

Valitud periood näitab riiki majanduslanguse ja sellest taastumise faasis ning annab hea 

ülevaate tööturul toimunud muutuste kohta. Töös püstitatud eesmärk saavutati. Töös 

valmistas raskusi andmete võrreldavus, sest kõiki vajalikke andmeid Eesti Töötukassal 

olemas ei olnud, kuid olemasolevate andmetega sai antud piisav ülevaade järelduste 

tegemiseks. 

Primaarsektor moodustab riigi majandusest kõige väiksema hõive arvuga sektori. Tööst 

selgub, et edaspidi on vaja riigis tegeleda maaelu arendamisega, mis tõstaks primaarsektori 

hõivet. Lisaks tuleb võidelda struktuurse tööpuudusega, mis viib tööotsingutel inimesed 

elama maalt linna või välismaale. Maaelu säilimine sõltub vajalike teenuste olemasolust, 

töökohtadest ja infrastruktuuri arengust.  
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UNEMPLOYMENT IN ESTONIAN PRIMARY SECTOR 

2008-2013 

 

SUMMARY 

 

Primary sector maintains rural sustainment. Primary sector contains fishery, farming, 

forestry and hunting. Estonian primary sector has gone through a major tranformation and 

technological change. Labour force has been replaced with modern machinery. Rural 

workforce and vacancies are decreasing, because of non-beneficial primary sector outcome 

and risky production. 

The purpose of this final thesis was to give an overview about unemployment in Estonian 

primary sector during 6 years and to analyse it, also to bring out main possibilities how to 

reduce unemployment. Time frame was set from 2008 until 2013 to see the labour market 

changes during economical downturn and after that.  

Main tasks of this thesis were: 1) to give an overview of Estonian primary sector labour 

market; 2) to analyse unemployment in primary sector; 3) to bring out possible ways to 

reduce unemployment. 

To compose this thesis author used different literary sources and statistical analyse. In the 

first part author used literary sources to give an overview of Estonian labour market, 

unemployment, economical conditions and primary sector specifics. Author also pointed 

out economical downturn effects to labour market and gave an overview of unemployment 

peculiarity in primary sector. Then pointed out possible unemployment reducing factors of 

general labour market and in primary sector. In empirical part author used Estonian 

Unemployment Fund statistics and Estonian Statistics Department statistics. Author gave 

statistical ovierview of labour market, analysed primary sector unemployment from 2008 

until 2013 and gave statistical overview of employers and vacancies. 

Here are the main conclusions of this work: Estonian primary sector has the lowest 

occupied workforce compared to other sectors. That mean that most of the workforce 
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prefers to work in secondary and third sector. Estonia has a lots of small companies in 

primary sector and they have mostly less than 10 workers per one company. Half of the 

companies use their own family workforce and half of them use permanent workforce. 

Small companies have to use other profitable activitys to maintain their income.  

Estonian economical indicators were very different from 2008 until 2013. Economical 

downturn lasted till 2009 and after that GDP rised and 2010 came economical upturn. 

When GDB rises then unemployment rate goes down and otherwise. That means in 2013. 

unemployment rate was as low as before the  economical crisis.  

To give an ovierview of the unemployment author used two statistics. First one was 

registred unemployed people, whose last occupation was in primary sector and second was 

unemployed people who had specific education. It turned out that there were a lot more 

educated  people looking for work. Major change for people whose last job was in primary 

sector took place during 2008 and 2009, when their amount grew 103,9 per cent. After that 

there were no major changes till 2012 when their amount started to decrease.  The amount 

of jobseekers who had special education decreased from 2010 until 2013 47,2 per cent.  

The most used business form in Estonian rural areas is self-employed entrepreneur and it is 

about 70% to 80%  from all the other bussiness forms. Most of the companies, that means 

around 96% to 97%, were small and had less than 10 workers. Others were a bit bigger 

ones with more than 10 workers, but their percentage is about 3 or 4. From 2008 until 2013 

there have been about 9600 to 12 700 companies in primary sector. Major change took 

place in 2010, when their amount increased 30,7 percents. The change might also come 

because of the re-registration. All the small  FIE businesses had to register themselves in 

Estonian Business Register which statistics was used. After that major change the amount 

of companies in primary sector was mostly the same over the years. Comparing year 2008 

to 2013 it was seen that rate of companies grew, but in very different ways. For example 

the biggest growth was in Põlva, Võru, Harju and Tartu county and it was 40 to 50 per 

cent. The lowest growth was in Lääne-Viru, Järva, Lääne and Hiiu counties and it was 10 

to 14 per cent. It seems that enterprising in primary sector is expensive and it did not vary 

so much over those years.  

Primary sector vacancies varied strongly over the years. It turned out that Estonian 

Unemployment Fund had only 33 vacancies in 2008. The biggest amount of vacancies was 
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in 2010 when there were 315 vacancies. The most vacancies in 2008 had Jõgeva county, in 

2009 Valga county, in 2010 Jõgeva county, in 2011 Pärnu county, in 2012 Lääne county 

and in 2013 Lääne-Virumaa county. It turns out that the major issue in primary sector is 

structural unemployment.  

Author pointed out possibilities to reduce unemployment in primary sector:  for example 

2013 new education reform helps to free of charge education. Small companies can benefit 

from cooperations. The enterprises in primary sector also have Estonian and EU 

sponsorship. Through well educated people, EU and Estonian financial support and 

Common Agricultural Policy (CAP) it is possible to maintain rural sustainment. 
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