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SISSEJUHATUS 

 

Tööpuudus on ühiskonnas üks suuremaid sotsiaalmajanduslikke probleeme, mida 

likvideerida ei ole kunagi võimalik, küll on võimalik tööpuudust ühiskonnas vähendada. 

Igapäevaselt tegelevad tööpuuduse ning tööta olevate inimestega sajad inimesed 

erinevatest ametkondadest, kes proovivad leida võimalikult häid lahendusi tööd otsivatele 

inimestele.  

Antud teema on aktuaalne, sest tööpuudus toob endaga kaasa inimestele nii 

psühholoogilise stressi kui ka elatustaseme languse. Lisaks lühiajalisele töötusele on 

suureks probleemiks pikaajaline töötus ning ning heitunute inimeste osakaal ühiskonnas. 

Inimesed, kes ei ole pikemat aega tööturul aktiivsed olnud tunnevad tihtipeale, et neid ei 

ole enam ühiskonnas vaja. Sellest tulenevalt nende sotsiaalne sidusus ühiskonnaliikmetega 

väheneb ning kunagi omandatud teadmised ja oskused aeguvad praktilise tegevuse 

puudumise tõttu. Kuigi pikaajaline töötu otsib aktiivselt veel tööd siis aja möödudes võib 

väga pikka aega tööta olnud inimene lootuse sootuks kaotada ning aktiivse töö otsimise 

lõpetada, mille tulemusena kasvab heitunud inimeste arv. Pikaajalistel töötutel ning 

heitunutel on oht hakata tegelema kuritegevusega, mistõttu võib suureneda ka kuritegevus 

ühiskonnas. Lisaks eelnevale on töökoha puudumine aluseks inimeste kehvemale 

elujärjele, sest kindel sissetulek puudub. Seega on oluline uurida töötust ning seda 

mõjutavaid tegureid. 

Töö teemaks valis autor töötuse ning seda mõjutavate tegurite analüüsimise Ida-Viru 

maakonnas aastatel 2006 - 2015. Ida-Viru maakond osutus valituks väga mitmel põhjusel. 

Esiteks on vaadeldavas piirkonnas olnud töötus läbi aegade Eesti Vabariigi suurim ning 

teiseks on Ida-Virumaal väga palju ühiskondlikke probleeme, mis töötust mõjutavad. 

Selleks, et paremini mõista Ida-Virumaal olevat suurt tööpuudust, tuleb lähemalt uurida 

erinevaid töötust mõjutavaid tegureid, mis on vaadeldavas piirkonnas töö puuduse suureks 

ajanud. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida töötust ning seda mõjutavaid tegureid 

Ida-Viru maakonnas aastatel 2006 - 2015. Selleks, et püstitatud eesmärki täita on autor 

seadnud järgmised uurimisülesanded: 
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1. anda teoreetiline ülevaade töötusest ning seda mõjutavatest teguritest; 

2. analüüsida töötust ning uurida seda mõjutavaid tegureid Ida-Virumaal; 

Uurimisülesannetest tulenevalt on autor jaotanud töö kaheks peatükiks. Esimeses peatükis 

teeb autor teoreetilise ülevaate töötusest, kus kirjeldatakse erinevaid töötuse liike. 

Teoreetilises osas kirjeldatakse lisaks töötusele ka töötust mõjutavaid tegureid. Kuna 

töötus on otseselt seotud ettevõtte tootlikkusega, siis uuritakse ka inimkapitali, 

majandustsüklite ja tööturu paindlikkuse mõju töötusele.  

Bakalaureusetöö empiirilise osa esimeses peatükis teeb autor ülevaate Ida-Virumaa tööturu 

olukorrast aastatel 2006 – 2015. Empiirilise osa teises peatükis analüüsib autor teoreetilises 

osas esile toodud töötuse mõjureid Ida-Viru maakonnas aastatel 2006-2015 ning leiab 

nende vahel seose töötuse määraga. 

Bakalaureusetöö koostamisel on töö autor kasutanud Eesti Statistikaameti andmebaasist 

saadud arvnäitajaid aastate 2006 – 2015 kohta ja erinevaid elektroonilisis kirjandusallikaid, 

millele on töös viidatud. Andmete töötlemisel on kasutatud kvantitatiivset analüüsi ning 

tulemused on esitatud peamiselt arvjoonistena. Lisaks on töö autor kasutanud korrelatsioo- 

ning regressioonanalüüsi andmete omavaheliste seoste kontrollimiseks.  
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1. TÖÖTUS JA SEDA MÕJUTAVAD TEGURID 

 

1.1. Töötus ja selle liigid 

 

Töö puudumine on makromajanduslik probleem ning mõjutab ühiskonnas igat indiviidi 

vähemal või rohkemal määral. Igapäevaselt inimesed kas loobuvad oma töökohast 

erinevatel põhjustel või kaotavad selle endast mitteolenevatel põhjustel. Töötust võib 

pidada mõõnaks ühiskonnas, millest ei ole kunagi võimalik täielikult vabaneda, kuid mida 

on võimalik leevendada, töötades välja erinevaid lahendusi ja vähendades seeläbi töötute 

osakaalu ühiskonnas. Enamike inimeste jaoks tähendab töökoha kaotus või pikaajaline 

töötus psühholoogilist stressi ning kindlasti avaldab töö puudumine mõju ka elatustaseme 

langemisele. Seega, selleks, et vältida ühiskonnas töötusest tekkida võivaid teisi 

probleeme, on äärmiselt oluline hoida töötuse määra võimalikult madalal. (Mankiw 2009: 

163)  

Tööturule on väga iseloomulik kiire muutumine. Uute töökohtade tekkimisega samaaegselt 

ka vähenevad töökohad. Ühiskonnas on alati olukord, kus sobivaid töökohti on vähem, kui 

võimalikke töölisi. Seega on igas ühiskonnas töötus vähemal või rohkemal määral 

esindatud. (Farber 1999 ref Song jt 2011: 2) Tööealiste seas, kuhu kuuluvad inimesed 

alates 15. eluaastast kuni 74. eluaastani, on esindatud vähemal või rohkemal määral 

heitunud, töötud, töötajad ning mitteaktiivsed isikud. Kõiki nimetatud ühiskonnagruppe 

mõjutab tööpuudus. Selleks, et mõista täpsemalt, mis on tööpuudus, kuidas mõõta töötuse 

määra ning kuidas töötuse olemasolu liigitada, tuleb eelnevalt lahti seletada nimetatud 

tööealiste ühiskonnagrupid. (Sealsamas: 163) Järgnev joonis (Joonis 1) annab ülevaate 

tööealise rahvastiku jagunemisest. 
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Joonis 1. Tööealise rahvastiku jagunemine (Org 2016: 4) 

 

Tööealine rahvastik jaguneb majanduslikult aktiivseks ning majanduslikult mitteaktiivseks 

rahvastikuks. Majanduslikult aktiivne rahvastik jaguneb omakorda töötuteks ning 

töötajateks. Töötute hulka kuuluvad need inimesed, kes otsivad aktiivselt sobivat tööd ja 

hetkel ei ole mõne teise tööga hõivatud ehk siia gruppi kuuluvad inimesed, kes on 

võimelised sobiva töö leidmisel kohe alustama tööülesannete täitmist. Isikud, kes töötavad 

töölepingu alusel täis- või osalise tööajaga ning kes saavad tehtud töö eest ettenähtud tasu 

on töötajad. (Mankiw 2009: 36, 37) Majanduslikult Mitteaktiivsed on isikud, kes ei soovi 

töötada või kes ei otsi tööd (näiteks õpilased). Samuti kuuluvad mitteaktiivsete hulka 

inimesed, kes ei ole võimelised töötama oma vanuse tõttu (näiteks pensionärid). Lisaks 

õpilastele ja pensionäridele kuuluvad mitteaktiivsete isikute hulka ka heitunud inimesed. 

Heitunud on inimesed, kes on kaotanud lootuse leida enda jaoks sobiv töö ning seetõttu 

enam seda aktiivselt ka ei otsi (Põllumajandusministeerium 2014: 3). Seega moodustavad 

tööjõu kokku töötajad, kes käivad igapäevaselt lepingu alusel tööl ning saavad tehtud töö 

eest tasu ja töötud, kes otsivad aktiivselt enda jaoks sobivat tööd ning selle leides on nad 

valmis kohaselt tööle asuma. Töö puudumist ühiskonnas aitab paremini mõista töötuse 

määr. Töötuse määr on statistiline suurus, mida mõõdetakse protsendina tööjõust. Töötuse 

määra leidmiseks on tarvis teada, kui suur on tööjõu osakaal ühiskonnas ning kui suure 

hulga moodustavad nendest töötud. Töötuse määr leitakse järgmiselt: töötute arv jagatud 

tööjõuga ning saadud tulemus tuleb korrutada 100%-ga. (Mankiw 2009: 36, 37)  
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Teoorias on töötus jagatud kolme erinevasse liiki: siirdetööpuudus, struktuurne tööpuudus 

ning tsükliline tööpuudus. 

1. siirdetööpuudus – tegemist on lühiajalise töö puudumisega, mis on tihtipeale 

tingitud sellest, et inimesed liiguvad ühest maakonnast teise, leidmaks endale 

sobivamat tööd ning paremaid töötingimusi. Kuna inimeste oskused, kogemused ja 

eelistused on erinevad, siis võtab töötaja ning õige töökoha kokku sobitamine aega 

ent samal ajal on nad töötud. Kuna tegemist on lühiajalise töö puudumisega ehk 

inimesed on töötud vähem kui aasta, ei ole see ühiskonnas väga suureks 

probleemiks. (Mankiw 2009: 167)  

2. struktuurne tööpuudus – tegemist on püsiva töö puudumisega, mis tekib sellest, et 

töötaja ja tööandja vajadused ei ole vastavuses. Struktuurse tööpuuduse korral on 

tihtipeale töötuid rohkem, kui olemasolevaid töökohti. Struktuurse tööpuudusega 

on näiteks tegemist olukorras, kus töötaja soovib tööle minnes kõrgemat tunnitasu, 

kui tööandja pakkuda saab või tahab. Põhjuseid, miks tööandja ei saa või ei soovi 

töötaja poolt soovitud tunnitasu maksta, on mitmeid, näiteks ei ole tööotsija 

tegelikkuses ettevõttele nii produktiivne või tööotsija oskused ei ole väärilised 

nõutud töötasu saama. (Sealsamas: 169) 

3. tsükliline tööpuudus – tegemist on tööpuudusega, mis sõltub majanduses aset 

leidvatest tõusudest ning mõõnadest. Olukorras, kus majandus õitseb, tööpuudus 

väheneb ning vastupidiselt eelnevale olukorrale, kui majandus langeb, siis suureneb 

ka tööd otsivate inimeste hulk. (Sealsamas: 576)  

Tööpuudumine on ühiskonna suur probleem mida saab inimeste jaoks leevendada, kuid 

mitte kunagi likvideerida. Likvideerida pole tööpuudust võimalik sellepärast, et 

igapäevaselt leidub ettevõtteid, kes soovivad näiteks kulutusi vähendada ning selletõttu ei 

vajata enda kollektiivi enam töölist, mille tulemuseks on tööpuuduse kasv. Kuna 

ühiskonnas on erinevatel aegadel tööpuudus süvenenud, siis välja on kujunenud ka 

erinevad ühiskonnagrupid, näiteks töötajad ning töötud. Samuti on välja kujunenud 

erinevad töötuse liigid, mis iseloomustavad näiteks lühiajalist ja pikaajalist tööpuudust.  
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1.2. Majanduskasvu ja majanduslanguse mõju töötusele 

 

Punktis 1.1. nimetatud töötuse liike mõjutavad eelkõige erinevad majandustsüklid ning 

nende vaheldumine ajas. (Reijer 2006 ref Krusell 2009: l6) Majandustsükliks saab 

nimetada majandusaktiivsuse näitajate korduvaid perioodilisi kõikumisi ajas. 

Majandustsükli kestuseks loetakse perioodi kui majandusaktiivsus läbib nii tõusu kui ka 

langusfaasi. (Tamla 2003: 13)  

Kahtlemata on majanduse ja tööturu, kui eraldiseisvate valdkondade, vaheline seos täiesti 

olemas. Seda põhjusel, et majanduses aset leidvad erinevad majandustsüklid ning nende 

vaheldumine, mõjutab suuresti tööturul olevate hõivatute inimeste arvu ning selle 

tulemusena töötuse määr kas tõuseb või langeb. (Dustmann 2009 ref Krusell 2009: 17) 

Kõige paremini iseloomustab majanduse toimivust sisemajanduse koguprodukt (edaspidi 

SKP). SKP on ühe aasta jooksul riigi territooriumil toodetud kaupadest ja teenustest saadav 

kogusumma. (Krusell 2009: 22) SKP arvutatakse nii aheldatud väärtuses, kus ei ole 

arvestatud inflatsiooni kui ka jooksevhindades, kus on võetud arvesse inflatsioon ning 

kaupade ja teenuste hinnad arvestusperioodil (RAA0012). 

Majanduskasv on oma loomult aeglane protsess, seevastu majanduslangus on 

kiireloomuline. Seega saab öelda, et majandus kasvab järk-järgult, mõni aasta kiiremini 

ning mõni aasta aeglasemalt. Majanduskasvu tulemiks on ühiskonna heaolu järk-järguline 

paranemine. Näiteks saavad inimesed rohkem palka, mille tulemusena on neil järjest enam 

võimalik tarbida meelepäraseid kaupu ja teenuseid. Samuti saab aegamisi rohkem töötuid 

lugeda ühiskonnas hõivatute hulka. (Mankiw 2009: 191) Majanduskasv on suuresti 

sõltuvuses ettevõtete tööjõust ning selle kvaliteedist. See tähendab, et mida suurem on 

ettevõtete tootlikkus, seda kiiremini majandus elavneb ning seda rohkem tekib uusi 

töökohti, kuhu töötuid suunata. Lühidalt saab märkida kolm ettevõtete tootlikkust tõstvat 

aspekti: (Mankiw 2001: 409) 

1. Füüsiline kapital – Inimesed töötavad suuremas mahus ehk töötavad ajaliselt 

kauem, mistõttu suudetakse rohkem toota ja seetõttu on tootlikkus suurem. 

(Sealsamas: 409) 
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2. Inimkapital – Kui töölistel on kõrgem haridustase (kõrg- või kutseharidus) on 

töölised teadlikumad töö iseloomust, samuti on kõrgema haridustasemega 

omandatud oskused need, mis suurendavad ettevõtte tootlikkust. (Sealsamas: 409) 

3. Tehnoloogilised teadmised – Kui ettevõte suudab ühendada kõrgtehnoloogia ning 

töötajad, kes on välja õpetatud kõrgtehnoloogiliste masinatega töötama, on 

tulemuseks ka suurem tootlikkus. (Sealsamas: 409) 

Majanduselanguse roll töö puudumises on väga suur. See väljendub eelkõige inimeste 

arvus, kes on töötud ning kes igapäevaselt tööd otsivad. (Asif jt 2013: 219) 

Majanduslangust riigis mõjutavad globaalsed protsessid nagu näiteks ülemaailmne 

majanduskriis. Majandustsükli langus vähendab inimeste poolt soovivate kaupade kogust 

ehk nõudlust, mistõttu vähenevad erinevate tööstuste ning jaekaubanduste 

kaubandusmahud. Selle tõttu saab suuresti mõjutatud ka väliskaubandus, mis otseselt 

väljendub ekspordi ja impordi vähenevates mahtudes. Samuti vähendab majanduslangus 

krediidiasutuste poolt väljaantavate laenude mahtu eraisikutele ning äriühingutele. (Krusell 

2009: 20, 21, 22)  

Majanduslangus toob kaasa olukorra, kus ettevõtted on sunnitud vähendama igapäevaseid 

kulutusi, näiteks tööjõukulusid ning tootmisega seonduvaid kulusid. Selle tulemusena 

väheneb nõudlus tööjõu järele ning tööta olevate inimeste osakaal ühiskonnas suureneb. 

(Campos jt 2010/11: 9, 19) Töö puudumine tõstab omakorda töötuse määra ning vähendab 

tööhõive määra. Majanduslangus suurendab esmalt töötust meesterahvaste hulgas, kuna 

tegevusalad, kus mehed töötavad, näiteks ehitus ning puidutöötlemise ettevõtted saavad 

majanduskriisi osaliseks tunduvalt varem. Mõni kvartal hiljem, kui majanduskriis on 

jõudnud teenindussektorisse, kus naiste osakaal on suurem, suureneb tööta olevate naiste 

osakaal ning nii meeste kui ka naiste töötuse määr ühtlustub. (Krusell 2009: 24)  

Ülemaailmse majanduskriisi poolt põhjustatud massiline tööpuudus on keeruline aeg juba 

töötutele inimestele ehk neile, kes on pikemat aega (umbes 12 kuud) tööd otsinud, kuid ei 

ole seda leidnud. Seda põhjusel, et töö puudumise kasv süvendab järjest enam kriisi 

pikaajaliste töötute hulgas ning uue töö leidmine muutub aina keerulisemaks. Konkurents 

olemasolevate töökohtade eest suureneb mitmekordselt ning inimene, kes on pikalt töötu 

olnud ei pruugi olla esimene valik vabale töökohale. Töötuse süvenemine pikaajaliseks on 

inimeste tulevikku silmas pidades väga suur probleem, kuna tööandjad vaatavad pikaajalisi 
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töötuid hoopis teisest vaatenurgast ning enne tööle värbamist ollakse küllaltki skeptilised 

töötu tööalases võimekuses ning pädevuses. Tööandja silmis võib pikalt tööta inimene 

tunduda laisana ning puudu võib jääda ka enesekindlusest, et töökohale konkureerida. Kui 

inimesel ei ole pikalt töökohta olnud, siis suure tõenäosusega on kannatanud tema 

kvalifikatsioon ning tööks vajalikud oskused. Selle tulemusena ei suuda pikaajalised töötud 

väga tihedat konkurentsi pakkuda äsja töö kaotanud inimestele, mistõttu pikeneb 

pikaajaliste töötute töötusperiood veelgi. See kõik viib selleni, et inimene kaotab 

harjumuse tööd teha, loobub pikapeale töö otsimisest ning langeb ühiskonnas heitunute 

hulka. Lisaks töötutele hõlmab massiline tööpuudus ka inimesi, kes olid varem 

mitteaktiivsed ehk õpilased või koduperenaised. Soovitakse suunduda tööturule, kuid aina 

pikenev töötusperiood vähendab oluliselt varem tööl või koolis omandatud teadmisi ning 

kogemusi mille tulemusena väheneb konkurentsieelis teiste tööd otsivate inimeste suhtes. 

(Campos jt 2010/11: 9) 

Tööpuudust ühiskonnas mõjutab suuresti hetkel majanduses toimuv. Üldjuhul majandus ei 

seisa ühe taseme peal, vaid kas majandus tõuseb või langeb. Kui vaadelda majandustõusu, 

mis on üldjuhul aeglane protsess, siis selle kasulikkus inimestele on märkimisväärne. 

Ettevõtlus muutub aktiivsemaks, mille tulemusena luuakse uusi töökohti ning töötus 

ühiskonnas väheneb. Samuti suurenevad üldjuhul juba töötavatel inimestel sissetulekud, 

mis soodustab tarbimist. Mida suurem on raharinglus, seda rohkem majandus ka elavneb 

ning areneb. Majanduslangus, mis on üldjuhul kiireloomuline protsess, muudab 

kardinaalselt inimeste heaolu ühiskonnas. Ettevõtete tootmine väheneb, mille tõttu 

soovitakse vähendada ka ettevõtte kulusid. Selle tulemusena vähenevad inimeste palgad 

ning suureneb töötute arv ühiskonnas.  

 

1.3. Inimkapitali mõju töötusele 

 

Inimkapital võimaldab ettevõtte tootlikkust suurendada ning selle tõttu mõjutab see ka 

oluliselt töötust. Inimkapitali üheks aluseks on inimeste haridus. Suuresti tänu omandatud 

kõrg- või kutseharidusele on inimeste risk töötuks jääda väiksem, kui omada üksnes põhi- 

või keskharidust. Näiteks aastatel 2008 kuni 2010, kui ülemaailmselt oli majanduslangus, 

tõusis kõikides OECD riikides (kuuluvad erinevad maailmariigid) töötuse määr 

ühiskonnakihis, kellel oli põhiharidus ning puudus teise taseme haridus (keskharidus) niigi 
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kõrgelt 8,8%-lt 12,5%-le. Samuti tõusis töötuse määr kõrgharidusega inimeste hulgas 

3,3%-lt 4,7%-le, kuid võrreldes inimestega, kellel on üksnes põhiharidus, oli töötuse määr 

tunduvalt madalam. (OECD 2012: 13)  Väga tihti tagab just kõrg- ja kutsehariduse 

olemasolu suurema tööhõive stabiilsuse ühiskonnas, st. inimesed leiavad endale 

stabiilsemad ning neile sobivamad töökohad (Sicherman 1987 ref Mincer 1991: 2, 3). 

Haridusel on oluline mõju tööturule. Haritud inimesed peaksid olema kindlasti rohkem 

teadlikumad ning laiema silmaringiga, mis soodustab inimeste tervist, pikemat eluiga ning 

suundumust tegeleda vähem kuritegevusega. (Card 2001; Grossman 2005; Salvanes 2009 

ref Sealsamas 2011: 2) Ettevõtjale on väga oluline just eelnimetatu ning samuti ka uue 

töötaja kohanemisvõime. Tööandja eesmärk on saavutada maksimaalselt kõrge tootlikkus, 

seega, mida kõrgemalt on inimene haritud, seda väärtuslikum ta ettevõttele on. (Stigliz 

1975; Grubb 1993 ref Krusell 2014: 116) Juhul, kui inimene on vähese haridusega ehk 

põhi- või keskharidusega, on kohanemisvõime uute seadmete, tööülesannete ning 

kollektiiviga tihtipeale raskendatud ning pikaajaline. See tähendab ettevõtja jaoks seda, et 

saadav majanduslik kasu uue töötajaga on pikaajalisem tulemus ning see ei pruugi 

ettevõttele sobida. Sellepärast eelistatakse leida kõrgema haridustasemega ehk kõrg- või 

kutseharidusega inimene ettevõtte kollektiivi. Teaduslikult on tõestatud, et kui inimene on 

kõrgema haridustasemega on ta ka kiirema kohanemisvõimega. Kiirem kohanemisvõime 

on ettevõttele väga kasulik. Inimene mõistab paremini, mida on vaja teha, et tõsta ettevõtte 

tootlikust ning parandada majanduslikku seisu. Kõrgema haridustasemega inimesed 

suudavad tihti kiiremini analüüsida erinevaid majanduslikke tulemusi, genereerida uusi 

ideid ning neid ka kiiremini ja efektiivsemalt rakendada. Samuti leiavad kõrg- ning 

kutseharidusega inimesed paremini alternatiivseid lahendusi probleemidele mis vajaksid 

lahendamist. Tänu pikemale haridusteekonnale on inimesed arendanud enda suhtumist 

töösse ning erialaseid teadmisi, mis annabki töötute hulgas kindla suhtelise eelise kõrg- ja 

kutseharidusega inimestele põhi- ja keskharidusega inimeste ees. (Schultz 1975 ref 

Sealsamas 2011: 2)  

Kõrg- ning kutseharidusega inimesed omavad tööturul mitmeid eeliseid võrreldes nendega, 

kellel on põhi- või keskharidus. Esmalt muidugi paremad võimalused osutuda valituks 

kandideeritud ja soovitud töökohale. Ettevõtte huviks on palgata enda kollektiivi inimesed, 

kellel on töökohale vastav kvalifikatsioon ning kellel on eeldatavalt paremad teadmised 

ning oskused ettevõtte arengusse panustamiseks. Kui ettevõtte juhtkond näeb inimeses 
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potensiaali ning, et inimene suudab ettevõtte arengusse oma teadmiste ja oskustega 

panustada, siis ei ole kahtlustki, et valituks osutub just kõrg- või kutseharidusega inimene. 

Teisalt saab haritud inimene küsida kõrgemat tasustamist, kuna inimesel on tööandjale ette 

näidata ülikooli- või kutsetunnistus mõnest ülikoolist või kutsehariduskeskusest. See annab 

omakorda kindlama tunde inimesele tööturule siseneda ja seal olla. Kolmandaks ei pea 

kõrgemalt haritud inimene tihti alustama enda karjääri lihttöö tegemisega nagu madalama 

haridustasemega inimene, sest kõrgemalt haritud inimesele pakutakse töö algfaasis 

juhtivamat positsiooni – kõrg- ning kutseharidus annab suurema eelise leida töökoht 

juhtivamatele positsioonidele. (Sicherman 1987 ref Mincer 1991: 2) 

Siiski, olenemata sellest, et kõrgem haridustase võib anda inimesele suuri eeliseid tööturul, 

ei ole kõrghariduse või kutsehariduse omandanud inimesel töökoht tööturul garanteeritud. 

Viimasel ajal on esile kerkinud tõsised probleemid näiteks kõrgharidusega inimeste 

ületootlikkusest. Tööturule üritavad siseneda inimesed, kellel on kõrgharidus, kuid tööturg 

ei vaja vastava eriala haridusega töölisi. Inimesed ei ole enne õpinguid mõelnud, kas 

tööturul on nõudlust antud eriala lõpetanutele või mitte. (Randma 2014: 23) Eestis on 

umbes iga viies kõrgharitud inimene ilma erialase tööta, ehk siis inimesed ei tööta õpitud 

erialale vastaval ametikohal (Sealsamas: 27). Selle tulemusena on ühiskonnas tekkinud 

struktuurne tööpuudus, ehk tööandja ja töötaja vajadused ei ole vastavuses (Sealsamas: 

23). 

Põhi- ja üldkeskharidusega inimesed on kõige haavatavamad ühiskonnakihid. Töö puudus 

ning esmane koondamislaine majanduslanguse ajal mõjutab just neid inimesi kõige 

rohkem. Kui võrrelda põhi- ja üldkeskharidusega inimesi nendega, kellel on lisaks 

keskharidusele ka kutseharidus või kõrgharidus, siis kõrgemalt haritud 

ühiskonnagruppidega on tunduvalt raskem tööturul konkureerida, eriti veel väga 

keerulistes majanduslikes tingimustes, kus tööturul valitseb suur töökohtade puudus. 

(Krusell 2009: 26)  

Kuigi põhi- ja keskhariduse omandanud inimestel on raskem kõrg- ning kutsehariduse 

omandanud inimestega tööturul konkureerida, on neil siiski ka mõningad eelised. Nimelt 

otsivad ettevõtted väga tihti odavtööjõudu, kuhu tihtipeale kvalifitseeruvad just põhi- ja 

keskharidusega inimesed. Kuna ettevõtja jaoks on oluline hoida tööjõuga seotud kulud 

võimalikult madalal, siis odavam tööjõud aitab seda teha. Samuti otsitakse tihti madalama 

haridustasemega inimesi selleks, et koolitada ettevõtte siseselt just madalama haridusega 



15 

 

inimene täpselt seda tööd tegema, mida ettevõte vajab. Sellest võidavad mõlemad 

osapooled. Ettevõte vähendab tööjõukulutusi pikemas perspektiivis ning vastutasuks saab 

kõrgema kvalifikatsiooniga ning kindlale tootmisharule spetsialiseerunud oskustööjõu. 

(Mincer 1991: 2, 3) 

Eestis oli 2013. aastal umbes 621 000 töötajat, kellest 31% oli omandanud kõrghariduse, 

samuti oli 31% omandanud kutsehariduse, 21% oli omandanud üldkeskhariduse, 9% 

keskhariduse ning 8% põhihariduse. Kui soovitakse, et ühiskond oleks jätkusuutlik ning 

tööturul oleks hõivatute osakaal suur, peaks iga inimene, kes tööturule siseneb või seal 

juba on, saama rakendatud oma võimetele vastavalt ning kindlasti peaksid inimesed 

suutma kaasas käia erinevate muudatustega mis ühiskonnas toimuvad. Edukale karjäärile 

paneb aluse erialane kõrg- või kutseharidus. (Randma 2014: 21, 22, 24) Haridus annab 

inimestele erinevad oskused, millega tööturul toimetada ning hästi hakkama saada (Becker 

1964 ref Krusell 2014: 116). Samas on tööturul äärmiselt olulised ka töökogemus ning 

läbitud täienduskoolitused. Neid aspekte hindavad ka kõige enam ettevõtted, kes töölisi 

otsivad. (Randma 2014: 21, 22, 24) 

Kahjuks on Eestis palju neid inimesi, kes ei ole omandanud erialast kõrg- või 

kutseharidust. Inimesi vanuses 25-64 aastat, kellel puudub erialane kõrg- või kutseharidus 

on Eestis üle 200 000 ehk iga kolmas meie hulgast. Tööandjate hulgas on tihti kuulda 

nurinat, kus tegelikkuses oleks inimestele tööd pakkuda, aga ei ole inimesi, kes pakutud 

tööd teeks, sest puudub vajalik haridustase. Sellest võib järeldada, et põhi- ning 

keskharidusega inimeste rohkuse tõttu on omavahel seotud vabad töökohad ning töötud. 

Kui on palju madala haridusega inimesi on ka rohkem vabu töökohti. (Sealsamas: 21, 22, 

24)  

Väga mitmeti saab mõista ning seletada seda, kuidas haridus mõjutab edukust tööturul. 

Üks on kindel, hariduse ning tööturu vahel esineb lineaarne seos, ehk mida kõrgemalt on 

inimene haritud, seda suuremad on tema võimalused tööturul endale meelepärast ning 

oskustele ja teadmistele vastavat töökohta leida. Juhul kui haridustee on olnud lühem, on 

tõenäosus tööd leida ka kehvem. Erinevate haridustasemetega inimestel, olgu siis 

omandatud kas põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus on omad eelised ning puudused. 

Kindlasti on kutse- või kõrghariduse omandanud inimestel rohkem eeliseid, kui puuduseid. 

Eelisteks võib konkreetselt välja tuua kõrgema töötasu ning stabiilsema töökoha. 

Puudusteks aga selle, et mingil ajahetkel võib ühiskonnas olla ühe erialaga inimesi liialt 
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palju, mille tulemusena tööturg ei suuda kõiki tööturule sisenejaid rakendada. Põhi- või 

keskharidusega inimeste eeliseks on see, et ettevõtted soovivad odavat tööjõudu näiteks 

hooajatöödele, mis toob kohe esile ka negatiivse külje. Töökoht mis saadakse hooajaliselt 

ei ole stabiilne ning selle tulemusena ei vähene töötute inimeste osakaal ühiskonnas. 

 

1.4. Maksusüsteemi mõju töötusele 

 

Maksusüsteem ning tööturg on väga tugevas omavahelises seoses, see väljendub tööjõu 

maksukoormuse mõjus töötuse tasemele (Kurik jt 2002: 8). Viimastel aastatel on Eesti 

majandusareng olnud positiivne. Turgude mitmekesistumine ning tootmismahtude kiirenev 

kasv on üheks eelduseks majanduslikule arengule. Samuti on ettevõtluses tekitanud 

optimismi uute turgude leidmine, mis on soodustanud investeerimisaktiivsust. (Eesti Pank 

2014: 5) Ehkki majandus on olnud viimasel aastakümnel kasvavas trendis on kahjuks 

kasvanud ka töötute osakaal tööturul. Põhjuseid, miks tööpuudus on kasvanud ning töötuse 

määr tõusnud on mitmeid. Üheks põhjuseks on maksusüsteem. Ettevõtetele seatud 

maksudest mõjutavad kõige enam tööjõudu järgnevad maksud: tööjõumaks, kaudsed 

maksud ning kapitalimaks. Selge on see, et kui riik kehtestab madalad maksud, siis riigile 

ei ole see kasulik ning soovitud edu kaasa ei too. Samas on selge ka see, et kui liigselt tõsta 

ettevõtete maksukoormust, siis tulemuseks on ettevõtluse pidurdumine, mis tekitab 

bumerangiefekti tööturule ning selle dünaamikale. (Kurik jt 2002: 4) Järgnevalt annab 

autor ülevaate tööjõudu mõjutavatest maksudest. 

Üks suuremaid probleeme maailmas on tööpuudus ning selle süvenemine ühiskonnas. 

Põhjuseid, miks tööpuudus maailmas esineb on mitmeid. Üheks põhjuseks on 

tööjõumaksud. (Daveri 1997: 1) Maksud, mis on seotud otseselt tööjõuga Eestis on 

töötuskindlustus-, sotsiaal-, ning üksikisiku tulumaks. Kas ja kuidas muutused 

eelnimetatud maksudes võivad mõjutada töötust ühiskonnas sõltub eelkõige sellest, kui 

suur on paindlikkus palkades, milline on elastsus tööjõu pakkumises ning millised on turul 

konkurentsitingimused. (Rõõm 2003: 6) 

Tööjõumaksud on kõige tundlikum ja kriitilisem maksude liik tööhõive seisukohalt, mis on 

väga tihedalt seotud majanduskasvu või majanduslangusega (Kurik jt 2002: 8). Üle 

maailma tõusevad erinevates riikides iga aastaselt tööjõumaksud. Tööjõumaksude muutus 

on paljude institutsioonide läbirääkimise tulemus. Kui tööturg ei ole konkurentsivõimeline 
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ning tööjõumaksud pidevalt tõusevad mõjutab see ühiskonda kahel erineval viisil. Esmalt 

vähendab see nõudlust tööjõu järele ning selle tulemusena toodetakse juurde töötust. 

Teisalt, kui ettevõtted asendavad tööjõu kapitaliga, siis kindlasti asendatud kapitali 

piirtootlikkus langeb ning pikemas perspektiivis majanduskasv aeglustub, sest huvi 

investeerimise vastu väheneb. Sellest saab järeldada seda, et tööjõumaksude pidev tõus  

suurendab töö puudumist ühiskonnas ning vähendab ettevõtete tootlikkust ühe töötaja 

kohta, mis üldises plaanis aeglustab majanduskasvu. Majanduskasvu aeglustumine on 

eelduseks omakorda töötute osakaalu intensiivsemale kasvule ühiskonnas. (Daveri 1997: 1, 

2) 

Tööjõumaksude tõustes väheneb tööga hõivatute inimeste osakaal ühiskonnas. (Leibfritz 

1997 ref Kurik jt 2002: 10) Üheks oluliseks indikaatoriks, kuidas tööjõu maksukoormust 

hinnata on maksukiil. Maksukiiluks nimetatakse töötaja netopalga ning tööandja poolt 

makstavate tööjõukulude vahet, milles võetakse arvesse kõik töötasult arvestatavad 

maksud, olenemata sellest, kuidas on jaotunud tegelik või formaalne maksukoormus. 

(Anspal 2015) Maksukiilu suurenemine erinevates riikides on põhjustanud avalike 

kulutuste suurenemise, mis mõjutab eelkõige ettevõtteid, kes on orienteeritud 

maailmaturule, sest maksud mida tuleb tippspetsialistide pealt maksta on väga suured. 

Selle tulemusena on ettevõtetel olemasolevate töötajate ülalpidamine muutunud 

keeruliseks, sest tulu mida ettevõte ühe töötaja kohta teenib väheneb olulisel määral. 

Olukord, kus ettevõtete saadav tulu väheneb, muudab uute töökohtade loomise praktiliselt 

võimatuks, kuna selleks ei jätku lihtsalt vabu vahendeid. Selline olukord on põhjuseks 

kasvavale töö puudumisele ühiskonnas. (Kurik jt 2002: 11)  

Majanduses mõistetakse kaudsete maksude all makse, mida tuleb maksta juurde kauba 

hinnale. Põhilisteks kaudseteks maksudeks on käibemaks ning tolli-, aktsiisi-, ja 

hasartmängumaks. Samuti kuuluvad kaudsete maksude hulka ka kapitalimaksud, milleks 

on ettevõtte tulumaks ning omanditehingutega seotud erinevad maksud (maamaks, 

riigilõivud). Vaadates probleemi tööturul, siis kaudsetest maksudest mõjutab kõige enam 

tööturgu tolli-, aktsiisi-, käibe- ning ettevõtte tulumaks. (Leibfritz 1997 ref Kurik jt 2002: 

11)  

Asjaolu, kus ettevõtete maksukoormus on suurenenud tööjõumaksude tõttu annab tõestuse 

sellele, kuidas on muutunud tööjõu nõudlus ning töökohtade pakkumine. Maksutõusude 

tulemusena on tõusnud märkimisväärselt keskmine tööjõukulu. Ettevõtted soovivad 
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vähendada maksukoormust tööjõu arvelt, seega saaks riik soodustada ettevõtetes 

töökohtade loomist ning töötuse vähendamist viies tööjõumaksud üle tarbimismaksudele 

ehk näiteks suurendada käibemaksu, jättes tööjõumaksud samale tasemele. See tähendaks 

seda, et paindlikul tööturul suureneks maksubaas ehk riik saaks vajaliku maksutulu 

ühiskonnast tarbimismaksude näol ning selle tulemusena jääksid tööjõukulud mingile 

kindlale tasemele, mis soodustaks ettevõtteid looma uusi töökohti ning töötus ühiskonnas 

väheneks. (Leibfritz 1997: 12) 

Tööjõumaksude üleminek tarbimismaksudele võib mõjutada töökohtade loomist ning 

tööturgu ka negatiivselt. Nimelt kui suurendada tarbimismakse tööjõumaksude arvelt, siis 

võib tulemuseks olla investeeringute vähenemine ettevõtlusesse, kuna tarbimismaksud 

suurenevad, siis inimeste kulutused samuti suurenevad, mistõttu jääb raha mida 

investeerida vähemaks. Väheste investeeringute tõttu ei suuda ettevõtted ettevõtlust 

laiendada ning uued töökohad jäävad vähese ressursi tõttu loomata. (Sealsamas: 12) 

Kindlasti võib pikemas perspektiivis kaudsete maksude mõju avalduda ka tööjõumaksude 

näol, kuna inimesed soovivad suureneva maksukoormuse tõttu kõrgemat töötasu. See viib 

lõpuks selleni, et sisseviidud maksumuudatuse mõju pikema aja möödudes kahaneb. 

(Leibfitz 1997 ref Anspal 2015) 

Kapitalimaksuna käsitletakse üldjuhul ettevõtte tulumaksu. Ettevõtte tulumaks on maks, 

mida tasutakse ettevõttes olevalt kasumilt. Juhul, kui ettevõtted maksavad dividende, 

nimetatakse dividendidelt makstavat tulumaksu osa üksikisiku tulumaksu osaks, kuid tihti 

kajastatakse Eesti arvepidamistes dividendidelt makstava tulumaksu osa ettevõtte 

tulumaksuna. Kapitalimaksude muutus avaldab tööturule mõju nii lühiperspektiivis kui ka 

pikemas perspektiivis, sest kui muuta kapitalimakse, muutuvad ka tootmistegurite 

suhtelised hinnad. Tootmisteguriteks on tööjõud ning kapital. (Rõõm 2003: 7) 

Kui vaadelda kuidas kapitalimaksude muutmine töötust lühiajaliselt mõjutab siis on selge 

see, et kui alandada kapitalimakse, suureneb teise tootmisteguri hind, ehk suureneb tööjõu 

suhteline hind ning juhul kui kogumaht tootmises ei muutu mõjutab tööjõu vähenemine ka 

hõive vähenemist toodangus. Kapitali täiendfaktoriks nimetatakse üldjuhul kõrgema 

kvalifikatsiooniga tööjõudu, kelle nõudlus tööturul kasvab lühemas perspektiivis juhul, kui 

alandada kapitalimakse. Sellele vastupidiselt suureneb tööpuudus kapitali asendusfaktoriks 

nimetatavate vähese haridusega inimeste seas. Kuna kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõud 

on tööturul nõutud, siis tekib madalama kvalifikatsiooniga tööjõu ülepakkumine tööturul 
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ning töötute osakaal suureneb. Samas võib tööturul tekkida ka olukord, kus nõudlus on 

kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõu järele on nii kõrge, et tööturul võib tekkida lisaks 

tööpuudusele ka tööjõupuudus. Lisaks kapitalimaksude alandamisele mõjutab tööpuudust 

lisaks veel ka palkade paindlikkus. Seadusandlikud regulatsioonid vähendavad 

madalapalgalise tööjõu palkade paindlikkust ning kombineerituna kapitalimaksude 

alandamisega süvendatakse tööpuudust madalapalgaliste inimeste hulgas. (Sealsamas: 7, 8) 

Pikemas perspektiivis võib kapitalimaksude alandamine ettevõtlusele soodsalt mõjuda ning 

ühiskonnas töötust vähendada. Juhul kui langetatakse kapitalimakse, alaneb ka kapitali 

omahind mille tulemusena jääb investoritel rohkem raha kätte ning selle tulemusena 

investeeringud ettevõtlusesse ning erinevatesse töökohti loovatesse projektidesse 

suurenevad. Samuti meelitab madal kapitali maksukoormus välisinvestoreid erinevatesse 

ettevõtetesse ning projektidesse investeerima. Selline olukord tähendab seda, et mida 

suuremad on investeeringud, seda soodsamalt saab mõjutatud ka majanduskasv. Mida 

kiiremini ning rohkem majandus kasvab, seda väiksem on tööpuudus ning töötute osakaal 

ühiskonnas. (Sealsamas: 8) 

Maksusüsteem on oluline töötuse mõjur. Juhul, kui riik suurendab tööjõumakse on 

tulemuseks kindlasti töökohtade vähenemine ning töötuse suurenemine, sest ettevõtted ei 

suuda täiendava maksukoormusega senist tegevust jätkata. Samas, kui jätta tööjõumaksud 

samale tasemele ning suurendada tarbimismakse, võib tulemus olla positiivne, kuid 

lühiajaline. Neid stsenaariumeid kaaludes peavad poliitikud väga täpselt teadvustama, 

millised on muudatustega kaasaskäivad tagajärjed, kas tagajärjed on ühiskonnale kasulikud 

lühi- või pikaajaliselt. Kui maksusüsteemi muudatus on kasulik ainult lühiajaliselt on suur 

tõenäosus, et probleemid ühiskonnas lähiajal paranevad, kuid pikemas perspektiivis 

probleemid tõenäoliselt süvenevad.  

 

1.5. Tööturu paindlikkuse mõju töötusele 

 

Tööturu paindlikkust saab kirjeldada ning mõista väga mitmeti. Erinevate huvigruppide 

näiteks tööandjate ja töövõtjate tõlgendused paindlikkust tööturust on täielikult erinevad. 

Tööandjate arvates on paindlik tööturg selline, kus töökohtade likvideerimine ning loomine 

on vastavuses hetkel valitsevale majandusolukorrale. Töövõtjate tõlgendus seevastu 

paindlikust tööturust on näiteks selline, mis aitaks tööturul uut töökohta kiiremini ning 
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efektiivsemalt otsida. Töötuskindlustuse suurenemine oleks töövõtjate arvates üks 

olulisemaid punkte, mis muudaks tööturu nende suhtes paindlikumaks. (Leetmaa 2003: 2) 

Tööturu paindlikkuseks konkreetsemas tähenduses nimetatakse protsessi, kus 

olemasolevad ressursid on pareto efektiivselt jaotunud. See tähendab seda, et kellegi 

heaolu parandatakse kellegi teise heaolu arvelt. (Paas 2003: 9) Kõrge paindlikkus tööturul 

väljendub töökohtade ning töötajate kõrges mobiilsuses. Ehk mida paindlikum on tööturg, 

seda vähem on ühiskonnas ilma töökohata olevaid inimesi. (Eamets 2002: 60) Paindlikku 

tööturgu saab vaadelda nii mikro- kui ka makrotasandilt. Järgnevalt annab autor ülevaate 

tööturu paindlikkuse mikro- ning makrotasanditest ning neid hõlmavatest teguritest.  

Tööturu paindlikkuse mikrotasand keskendub eelkõige ettevõtetele, ning nende tööjõu 

pakkumise ning nõudluse analüüsile. Kuna keskendatus on eelkõige ettevõtetele, siis on 

tööturu paindlikkuse mikrotasand otseselt seotud töökohtade loomise ning nende 

kadumisega ühiskonnas. (Paas 2003: 16) Mikrotasandit hõlmavad mitmed aspektid, 

näiteks: tööturu nõudluspoole paindlikkus, ning tööturu pakkumispoolne paindlikkus. 

(Leetmaa 2003: 2) 

Tööturu nõudluse paindlikkus keskendub eelkõige tööjõu nõudlusele, mis väljendub 

tööandjate poolt väljatöötatud strateegiate rakendamist töölevõetavate inimeste näol. 

Tööturu nõudluse paindlikkuse eesmärk on tööjõu ressursi ümber suunamine tööandja 

poolt juhul, kui ettevõttes toimub toodangu või teenuse nõudluse kõikumine. (Sealsamas: 

2) Tööturu nõudluse paindlikkus hõlmab nelja konkreetset punkti: (Eamets 2002: 54) 

1. tööaja paindlikkus - tööaja paindlikkuseks nimetatakse olukorda, kus tööturul 

kasutatakse erinevaid tööajarežiime, paindlikku töögraafikut, osaajaga töötamist, 

ületundide tegemist jne. (Sealsamas: 54) 

2. finantsiline paindlikkus – finantsiline paindlikkus keskendub eelkõige sellele, 

kuidas muuta palkasid vastavalt majanduskonjunktuurile ning milliseid 

tasustamisskeeme kasutatakse. (Leetmaa 2003: 3) 

3. numbriline ehk väline paindlikkus – väline paindlikkus iseloomustab majanduse 

hetkeolukorrast sõltuvalt tööandja võimalusi töötajaid kas tööle võtta või 

vallandada. (Sealsamas: 2) 
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4. funktsionaalne paindlikkus - funktsionaalse paindlikkus seisneb selles, milline on 

ettevõttesisene töökorraldus ning kui kiiresti saab ümber korraldada tootmist ning 

ümber roteerida töötajaid. (Eamets 2002: 54) 

Tööturu pakkumispoolne paindlikkus iseloomustab eelkõige inimeste võimalusi tööturul. 

Esiteks, inimesed saavad muuta neile pakutavat tööhulka ajaliselt ehk inimesed saavad käia 

tööl näiteks osalise- või täistööajaga. Teiseks, inimestele antakse võimalus liikuda tööturul 

ringi erinevate kategooriate vahel, näiteks olla töötu, hõivatud või mitteaktiivne. Juhul kui 

eelnimetatud punktid on tööturul võimalikud ning neid on reaalselt lihtne rakendada on 

tööturg paindlik. (Leetmaa 2003: 3) 

Tööturu paindlikkuse makrotasand keskendub eelkõige tööturu institutsionaalsele- ning 

palkade paindlikkusele. (Eamets 2002: 56) Tööturu institutsionaalne paindlikkus näitab, 

millist mõju avaldavad tööturule institutsioonid ning ametiühingud. Institutsioone, mida 

tööturul käsitletakse on mitu, näiteks erinevad ametiühingud, erinevad tööturu 

regulatsioonid, tööjõu maksustamine jne. (Leetmaa 2003: 2) Tööturu institutsionaalne 

paindlikkus jaguneb kaheks aspektiks: (Eamets 2002: 56) 

1. tööturu reguleeritus – tööturu reguleeritus üldises tähenduses väljendub riigi 

sekkumises tööturu toimimisse, ehk kui palju näiteks seadusandlus mõjutab 

tööturgu. (Sealsamas: 56) 

2. töötajate organiseeritus – töötajate organiseerituse all mõeldakse ametiühingutesse 

kuuluvate inimeste hulka ning vaadeldakse, kuidas ametiühingud avaldavad mõju 

majanduspoliitilistele otsustele. (Sealsamas: 56) 

Palkade paindlikkus seisneb eelkõige selles, kuidas toimub palgatasemete reageerimine 

majanduses toimuvatele muudatustele. (Sealsamas: 56) Kui palgad reageerivad erinevate 

majandustsüklite muutustele kiiresti tähendab see seda, et tööturg on paindlik. Samuti võib 

öelda ka seda, et mida nõrgemad on ametiühingud, seda paindlikumaks muutuvad palgad 

ning seda paindlikum on tööturg ehk seda vähem on ühiskonnas töötuid. (Paas 2003: 8, 9) 

Tööturu paindlikkus jaguneb mikro- ning makrotasandiks, mis omakorda jagunevad 

mitmeks erinevaks tööturu paindlikkuse tasandiks. Sellest tulenevalt saab väita seda, et 

erinevad paindlikkuse tasandid mis tööturgu mõjutavad on omavahelistes seostes ning 

kokkuvõtvalt moodustavad ühtse tervikliku ning paindliku tööturu kontseptsiooni. Kui 
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tööturgu rohkesti institutsionaalselt reguleerida, siis võib eeldada, et tulemuseks on 

väiksem töötajate ning tööturu mobiilsus. Mida väiksem on mobiilsus, seda suurem on 

töötute osakaal ühiskonnas.
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2. TÖÖTUS JA SEDA MÕJUTAVATE TEGURITE 

ANALÜÜS IDA-VIRUMAAL 2006 – 2015 

 

2.1. Ülevaade tööturu olukorrast Ida-Virumaal aastatel 2006 - 2015 

 

Üldjoontes iseloomustavad Ida-Viru maakonda arenguprobleemid, mida ennekõike 

põhjustab eesti- ja venekeelse kogukonna omavaheline nõrk seos ning piirkonna 

sotsiaalmajanduslik taandareng. Lisaks on Ida-Virumaa olnud läbi aegade piirkond, kus 

töötuse määr on olnud Eesti Vabariigi üks kõrgemaid. (Eesti regionaalarengu...2014: 30) 

Järgnev joonis (Joonis 2) annab ülevaate töötuse määrast Ida-Viru maakonnas aastal 2014. 

Parema ülevaate saamiseks on Ida-Viru maakonda võrreldud teiste Eesti maakondade 

töötuse määraga samal ajal. Aasta 2014 osutus autori poolt valituks selle tõttu, kuna 2015. 

aasta töötuse määra andmeid kõikide maakondade kohta ei ole hetkel avaldatud.  

 

 Joonis 2. Töötuse määr maakonna järgi aastal 2014, % (TT442) 
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Jooniselt 2 nähtub, et töötuse määr 2014. aastal oli Ida-Viru maakonnas Eesti Vabariigi 

kõrgeim. Heaks võrdluseks Ida-Viru maakonna kõrvale võib tuua Tartu maakonna, kus 

elanike arvult sama suure maakonna töötuse määr oli vaid 3.9%. Niivõrd kõrge töötuse 

määr vaadeldavas piirkonnas on suur probleem ka riigi jaoks, sest suure tööpuuduse 

tagajärjel tuleb inimestele maksta rohkesti töötu abirahasid, mille tulemusena suurenevad 

riigi sotsiaalsed kulutused. Ida-Viru maakonnas oli 2014. aastal töötute arv 5500 inimest, 

mis oli Eesti Vabariigi suurim (Tööturu ülevaade...2014: 2). Samuti oli vaadeldavas 

piirkonnas samal ajal palju ka mitteaktiivseid inimesi. Näiteks 2008. aastal oli Ida-Viru 

maakonnas üle 50 000 mitteaktiivse inimese. 2013. aastaks oli vaadeldavas piirkonnas 

mitteaktiivsete inimeste arv langenud 43 000 inimeseni, mis on aastatel 2014 – 2015 

jäänud samale tasemele. Sellest tulenevalt jääb mitteaktiivsete inimeste arv Ida-Viru 

maakonnas alla vaid Harjumaale. (Ida-Viru maakonna... 2014: 27) Kogu eelneva nimetatu 

põhjal võib väita, et Ida-Viru maakonna inimesed on üks haavatavamaid ühiskonnagruppe 

Eesti tööturul. 

Ida-Virumaa on Eesti Vabariigi üks osa ning kõrge tööpuudus mõjutab nii vaadeldavat 

piirkonda ennast kui ka teisi Eestimaa piirkondi, mistõttu on oluline, et riik tegeleks Ida-

Viru maakonnas töötust puudutavate probleemidega. Selleks, et anda ülevaade Ida-Viru 

maakonna töötusest on koostatud joonis 3, mis annab ülevaate kui suur on hõivatute 

osatähtsus tööjõust Ida-Viru maakonnas aastatel 2006 – 2015. Olukorra paremaks 

iseloomustamiseks on Ida-Viru maakonda võrreldud kogu Eesti samalaadsete näitajatega. 

Hõivatute osatähtsus tööjõust on leitud statistiliste andmete omavahelise arvutamise teel. 

Statistilisteks andmeteks valis autor Eesti Statistikaameti andmebaasist vaadeldava 

piirkonna tööjõu hulga ning hõivatute arvu. Hõivatute osatähtsus tööjõust on protsentides 

ning need on saadud järgmiselt: hõivatud inimeste arv on jagatud tööjõuga ning saadud 

tulemus on korrutatud 100%-ga.  
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Joonis 3. Hõivatute osatähtsus tööjõust Ida-Viru maakonnas ja kogu Eestis aastatel 2006 – 

2015, % (TT4663) 

 

Jooniselt 3 on näha, et viimase 10. aasta jooksul on kogu Eesti ning Ida-Virumaa tööjõud 

vähenenud. Tööjõu vähenemise taga Ida-Virumaal on esiteks Eesti Vabariigi vananev 

rahvastik ning teiseks, väljaränne teistesse majanduslikult parematesse maakondadesse 

ning riikidesse (Pihor jt 2013: 37). Ida-Virumaal on 10. aastaga vähenenud tööealise 

rahvastiku arv umbes 20 000 inimese võrra, mida on võrreldes kogu Eesti näitajaga 10 000 

inimese võrra rohkem. Hõivatute inimeste osatähtsus tööjõust on viimase kümne aasta 

jooksul olnud kuni 9% madalam, kui kogu Eesti keskmine. Kõige madalam hõivatute 

osatähtsus tööjõust Ida-Viru maakonnas oli aastal 2010, kui hõivatuid oli 74.4% kogu 

tööjõust. Sellest tulenevalt saab väita, et hõivatute vähene osatähtsus oli tingitud 2008. 

aasta majanduslangusest, mille tulemusena tõusis 2010. aastal hüppeliselt töötuse määr, 

mida iseloomustab ka joonis 4. Jooniselt 3 on näha, tööjõu vähenemist aastatel 2011 – 

2015 hoolimata hõivatute osatähtsuse suurenemisest Ida-Viru maakonnas. Selle põhjuseks 

on olnud majanduskasv ning töötuse määra vähenemine, mida on näha ka jooniselt 4. 
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Selleks, et näidata, kui suurt mõju on avaldanud majandustsüklite vaheldumine töötuse 

määrale Ida-Virumaal aastatel 2006 - 2015, valis autor majanduse iseloomustamiseks SKP 

aheldatud väärtuse. SKP aheldatud väärtus osutus valituks sellepärast, et baasaastana 

kasutatakse eelnevat arvestusaastat ning SKP aheldatud väärtusesse ei ole sisse arvestatud 

inflatsiooni. Kuna baasaasta ei ole fikseeritud siis sellest tulenevalt saab mõõta majanduses 

toimuvaid muutusi täpsemalt. Töötuse määra andmeteks on autor valinud samuti aastad 

2006 – 2015. Lisaks kasutatakse võrdlusmomendi saamiseks samast ajavahemikust 

pärinevaid kogu Eesti töötusemäära ning SKP andmeid. Järgnev joonis (Joonis 4) annab 

ülevaate SKP aheldatud väärtuse muutuse mõjust töötuse määrale Ida-Viru maakonnas 

ning kogu Eestis aastatel 2006 - 2015.  

 

Joonis 4. SKP kogu Eesti aheldatud väärtuse muutuse mõju töötuse määrale Ida-Viru 

maakonnas ning kogu Eestis aastatel 2006 - 2015, % (TT442; RAA0012)  

 

On üldteada, et majanduse erinevate tsüklite vaheldumised põhjustavad töötuse määra 

muutusi. Seda iseloomustab ka joonis 4, kus on näha töötuse määra muutuseid aastatel 

2006 – 2015. Joonisel 4 võib selgesti eristada kolme erinevat perioodi. Esiteks, 
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majanduslangusele eelnev periood mis lõppes aastaga 2007. Teiseks on näha aastaid, kus 

majandus langes negatiivsele poolele (2008 - 2009) ning kolmandaks on periood, mis 

järgnes majanduslanguse aastatele (2010 – 2015) ning kus majandus kasvas. 

Majanduskasvu perioodil langes töötuse määr viimase kümne aasta madalaimale tasemele. 

Jooniselt 4 on näha, et aastatel 2006 – 2007 oli Eestis SKP positiivne ning sellest tulenevalt 

langes töötuse määr aastaks 2007 Ida-Viru maakonnas 8.9%-le, mis vaadeldava piirkonna 

jaoks on kindlasti väga hea tulemus, kuigi kogu Eesti töötuse määr oli samal ajal 4.6%. 

Majanduskasvu ning madalat töötuse määra iseloomustab ka joonis 5, kus väljendub SKP 

per capita ehk ühe elaniku kohta (eurodes) mõju töötuse määrale aastatel 2006 - 2014. 

Aastate 2006 - 2014 SKP per capita andmed osutusid autori poolt valituks, kuna 2015. 

aasta SKP per capita andmeid Ida-Viru maakonna ning kogu Eesti kohta ei ole hetkel 

avaldatud.  

Joonisel 5 on näha, et SKP per capita ehk ühe elaniku kohta Ida-Virumaal tõusis aastaks 

2007 ligi 8000 euroni, mis on 4000 eurot ühe elaniku kohta madalam, kui kogu Eesti 

näitaja. Kuna Ida-Virumaa ettevõtluskeskkond koosneb enamasti töötlevast tööstusest, mis 

ekspordib toodangut välisriikidesse, siis majanduse elavnemise tulemusena, suurenesid ka 

ettevõtete tootmismahud. Kiire tootmismahtude tõus ning nende vajalik täitmine elavdas 

märgatavalt olukorda tööturul, mida on näha ka jooniselt 4. Töömahtude suurenemise 

tulemusena vajasid ettevõtted rohkem tööjõudu ning selle tulemusena vähenes töötute 

inimeste arv Ida-Viru maakonnas.  

Majanduslanguse perioodil tõusis töötuse määr Ida-Viru maakonnas viimase kümne aasta 

kõrgeimale tasemele. Jooniselt 4 on näha, et aastatel 2008 – 2009 oli Eesti SKP määr 

negatiivne ning sellest tulenevalt hakkas töötuse määr tõusma. Kuigi aastal 2010 kasvas 

majandus umbes 2.5% tõusis töötuse määr aastaks 2010 Ida-Viru maakonnas 25.6%-le 

(mis oli 3 korda kõrgem, kui aastal 2007), samas kui kogu Eesti töötuse määr oli 16.7%. 

Majanduslangust ning kõrget töötuse määra iseloomustab ka joonis 5, kus on näha, et 

aastal 2009 näitas SKP ühe elaniku kohta langevat trendi. Kui 2008. aastal oli SKP Ida-

Virumaal ühe elaniku kohta 8000 eurot, siis aastaks 2009 oli SKP ühe elaniku kohta 

langenud alla 7000 euro. 2010. aastal toimus majanduses tõus, kus SKP ühe elaniku kohta 

Ida-Virumaal tõusis taas 8000 euro lähedale, samuti nagu aastal 2007. Jooniselt 4 on näha, 

et majanduslanguse mõju töötuse määrale kogu Eestis ning eriti just Ida-Virumaal oli suur. 

Tegemist oli perioodiga, kus paljud inimesed jäid töötuks ning töötus suurenes juba tööta 
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olnud inimeste seas. Kuna Ida-Viru maakond on Eesti üks suurimaid maakondi rahvaarvu 

poolest (2010. aasta seisuga elas Ida-Virumaal umbes 158 000 inimest), siis kõrge töötuse 

määr ei ole väga üllatav (RV022). Vaadeldavas piirkonnas tegeletakse põhiliselt töötleva 

tööstusega ning kuna suurem osa Ida-Virumaa rahvastikust töötab tööstustes, oli 

majanduslanguse tulemuseks suur koondamislaine, sest tööstusettevõtete tootmismahud 

langesid märgatavalt, millest tulenevalt ei olnud inimestele tööd pakkuda. Samuti tõmbasid 

majandustegevust koomale erinevad väikeettevõtted, sest turg kuivas kokku, 

toodangumahud vähenesid järsult ning rasked majanduslikud tingimused ei andnud põhjust 

enam ettevõtlusega jätkata, mis omakorda süvendas töötust vaadeldavas piirkonnas ning 

suurendas töötuse määra.  

Jooniselt 4 on näha, et aastatel 2011 – 2015 on majandus kasvanud, mille tulemusena on 

iga aastaselt töötuse määr vähenenud nii kogu Eestis kui ka Ida-Virumaal. Aastaks 2015 oli 

töötuse määr Ida-Viru maakonnas langenud 11%-le, mis Eesti vastava näitajaga võrreldes 

(6.2%) on endiselt kõrge. Majanduse elavnemist aastatel 2011 kuni 2014 iseloomustab ka 

joonis 5, kus on näha, et kui aastal 2008 oli SKP elaniku kohta 8000 eurot, siis aastaks 

2014 oli SKP tõusnud üle 10 000 euro elaniku kohta, kuid siiski oli Ida-Virumaa SKP ühe 

elaniku kohta 2014. aastal umbes 5000 eurot madalam, kui kogu Eesti SKP ühe elaniku 

kohta. Majanduskasv suurendas ettevõtete vajadust tööjõu järele, kuid kahjuks ei ole 

taastatud töötavate inimeste arvu enne majanduslangust olevate töötajate arvuga, kuna 

ettevõtted soovisid tootmist võrreldes varasemaga muuta efektiivsemaks. Seda 

iseloomustab ka joonis 5, kus aastal 2014 on SKP ehk ühe elaniku kohta Ida-Virumaal üle 

4000 euro suurem, kui aastal 2006, kuid töötuse määr on 1.1% võrra kõrgem, kui aastal 

2006.  
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Joonis 5. SKP per capita mõju töötuse määrale Ida-Viru maakonnas ning kogu Eestis 

aastatel 2006 – 2015, % (TT442; RAA0050) 

 

Töötuse määr vaadeldavas piirkonnas on endiselt kõrge sellepärast, et töötlev tööstus 

sõltub suuresti maailmaturu hindadest. Näiteks aastatel 2012 - 2013 oli Ida-Virumaa 

suurtööstustes kasutatava nafta barreli hind umbes 90 dollarit barrel. Viimastel aastatel on 

ühe barreli hind kukkunud umbes 65%. (Elmik 2016: 2) Madal nafta hind mõjutab 

ettevõtete toodangumahtusid ning toodanguhindasid, millest tulenevalt on ettevõtete 

kahjumid suured. Kuna toodangumahud ning –hinnad on vähenenud ja tööjõukulud on 

jäänud samale tasemele, siis on tulemuseks inimeste koondamine. Selleks, et töötuse määr 

Ida-Viru maakonnas ei oleks nii kõrge võrreldes Eestiga, peaks riik toetama neid inimesi, 

kes soovivad leida töö- ja elukoha mõnes muus, majanduslikult paremal järjel olevas Eesti 

piirkonnas. Riigi toetus seisneks autori arvates eelkõige venekeelse kogukonna aitamises 

Eesti ühiskonnaellu paremini integreeruda.  
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2.2. Inimkapitali mõju töötusele Ida-Viru maakonnas aastatel 2006 – 

2015 

 

Inimeste haridus on üheks inimkapitali aluseks, mis võimaldab ettevõtte tootlikkust 

suurendada ning selle tõttu mõjutab see ka oluliselt töötust. Ida-Viru maakonnas on 

enamus haridusasutusi vene keelse õppekavaga ning kuna valdavalt räägitakse Ida-

Virumaal vene keeles siis näiteks 2013. aasta riigikeele eksami keskmine tulemus (53.32 

punkti) iseloomustab olukorda, kus gümnaasiumi lõpetajate keeleoskus on ebapiisav 

saavutamaks riigikeele B2 taset. Sellest tulenevalt ei olda võimelised edasi õppima 

erinevates Eesti ülikoolides, mis nõuavad head eesti keele oskust. Teiste keelte (inglise, 

saksa) tulemused on samuti väga kehvad, mistõttu ka välismaal õppimine osutuks väga 

keeruliseks. (Ida-Viru maakonna...2014: 20) Eesti keelt mitteoskaval inimesel on peale 

kooli lõpetamist Eesti tööturul väga keeruline konkureerida, mis on suureneva tööpuuduse 

üheks põhjuseks. 

Järgneval joonisel (Joonis 6) teeb autor ülevaate Ida-Viru maakonna tööjõu teise taseme 

hariduse seosest töötuse määraga aastatel 2006 - 2015. Teise taseme hariduse alla kuuluvad 

inimesed, kelle haridustasemeks on kesk- ning kutseharidus. Ülevaate paremaks saamiseks 

võrdles autor Ida-Viru maakonna tööjõu haridustaset ja töötuse määra kogu Eesti keskmise 

tööjõu teise taseme haridusega ning töötuse määraga aastatel 2006 - 2015.  
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Joonis 6. Tööjõu teise taseme hariduse seos töötuse määraga Ida-Viru maakonnas ning 

kogu Eestis aastatel 2006 – 2015, % (TT124; TT442) 

 

Jooniselt 6 on näha, et seos tööjõu teise taseme hariduse ning töötuse määra vahel on nõrk. 

Nõrk seos võib olla tingitud liialt lühikeses ajaperioodis, millest tulenevalt ei ole välja 

kujunenud konkreetseid seoseid. Jooniselt 6 on näha, et teise taseme haridus, kuhu kuulub 

nii keskharidus kui ka kutseharidus on Ida-Viru maakonnas võrreldes Eesti keskmisega 

läbi aastate umbes 10% suurem. Selle ongi tinginud probleem, et kuna gümnaasiumi või 

põhikooli lõpetajate keeleoskus pole piisav, et õppida eesti keelsetes kõrgkoolides siis on 

tehtud sundvalik ning valikuks on osutunud enamjaolt kutsekoolid, kus õppekavad on 

suuresti vene keelsed (Ida-Viru riiklik...2001: 3). Suurest kutsehariduse omandanud 

ühiskonnagrupist vaadeldavas piirkonnas tuleb ilmsiks mitu probleemi. Kahjuks ei ole 

kutsekooli sisenejad tihtipeale mõelnud eriala valikul sellele, milline on olukord tööturul 

ning kas sellise kvalifikatsiooniga inimest on tööturule vaja või mitte (Ida-Viru 

riiklik...2001: 3). Samuti valmistavad koolid tihtipeale ette spetsialiste erinevatele 

erialadele, mille järele on nõudlus tööturul väga madal, mis näitab seda, et koolid ei suuda 

areneda vastavalt majandusarengule. Sellest tulenevalt on tekkinud teise taseme haridusega 

inimeste üleküllus, mille tulemusena paljud noored on ennast peale kooli lõpetamist 

töötuks registreerinud. (Sealsamas: 3)  
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Lisaks tööjõu teise taseme hariduse mõjule omab töötusele mõju ka tööjõu kolmanda 

taseme hariduse vähesus. Järgneval joonisel (Joonis 7) teeb autor ülevaate Ida-Viru 

maakonna tööjõu kolmanda taseme hariduse seosest töötuse määraga aastatel 2006 - 2015. 

Kolmanda taseme hariduse alla kuuluvad inimesed, kes on omandanud kõrghariduse. 

Ülevaate paremaks saamiseks võrdles autor Ida-Viru maakonna tööjõu haridustaset ning 

töötuse määra kogu Eesti keskmise tööjõu kolmanda taseme haridusega ning töötuse 

määraga aastatel 2006 - 2015.  

 

Joonis 7. Tööjõu kolmanda taseme hariduse seos töötuse määraga Ida-Viru maakonnas 

ning kogu Eestis aastatel 2006 – 2015, % (TT124; TT442) 

 

Jooniselt 7 on näha, et kolmanda haridustasemega inimeste osakaal on Ida-Viru maakonnas 

läbi aastate umbes 5% - 10% võrra madalam kui Eesti keskmine. Ida-Viru maakonnas on 

pakkuda tööd kõrgharidusega spetsialistidele, näiteks mäetööstuses ning inseneri aladel, 

kuid kuna huvi erinevate kõrgharidust nõudvate erialade vastu on väikene, siis selle 

tulemusena on piirkonnas kõrgharidusega inimeste tööjõu puudus. Kuna noored on 

suuremas osas valinud kõrghariduse asemel kutsehariduse, siis sellest tingituna suureneb 

ka töötus vaadeldavas piirkonnas, sest ettevõtete hariduslikud nõudmised töötajatele on 
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kõrgemad, kui teise taseme haridus seda pakub. (Ida-Viru maakonna...2014: 22) Autori 

arvates saab Ida-Viru maakonnas tööpuudust vähendada sellega, kui kohalik omavalitsus 

ning kohalikud ettevõtted teeksid koostööd ja motiveeriksid inimesi vajalikku kõrgharidust 

omandama.  

Autori arvates on Ida-Viru maakonna arengus väga olulisel kohal investeeringud 

inimkapitali. Keelebarjäär ning seeläbi vähene või puudulik töökogemus ja oskused 

piiravad inimeste valikuid tööturul ning on aluseks vähesele produktiivsusele. Sellest 

tulenevalt peaks riik pöörama suuremat tähelepanu vaadeldava piirkonna inimkapitali 

investeerimisse, selleks, et Ida-Virumaa tööealise elanikkonna potensiaal saaks paremini 

ära kasutatud. Tööpuuduse vähendamist lisaks kõrgemale haridusele aitab vähendada ka 

vaadeldavas piirkonnas pakutav töötute inimeste täiend- ning ümberõpe. Selleks, et inimesi 

rohkem täiend- ja ümberõppesse suunata tuleks populariseerida perspektiivikaid alasid, 

tuues välja ametite head küljed inimeste jaoks (Ida-Viru riiklik...2001: 15). Iga aastaselt 

koolitatakse Ida-Viru maakonnas umbes 1200 inimest täiendavalt erinevates valdkondades, 

näiteks: juhtimises, pedagoogikas, IT- valdkonnas, keelekümbluses ning paljudes teistes 

valdkondades. Lisaks pakutakse erinevaid nõustamisteenuseid töötutele, noortele ning 

tervele kogukonna rahvale. (Ida-Viru maakonna...2014: 23) Selleks, et inimesed saaksid 

hästi koolitatud on kindlasti vaja suurt tähelepanu pöörata inimesi koolitavale personalile. 

Pedagoogid peavad olema kõrgel tasemel ning motiveeritud antud tööd vaadeldavas 

piirkonnas tegema. (Ida-Viru riiklik...2001: 15) Täiend- ning ümberõppesse tuleks eelkõige 

kaasata inimesi, kelle riigikeele oskus on minimaalne, samuti puuetega inimesed, kes on 

töötud, kuid kes saaksid siiski osakoormusega tööd teha. Samuti tuleks täiend- või 

ümberõppesse kaasata noored kelle haridustase on madal ning kutseharidusega inimesi, kes 

on mingil põhjusel tööta. (Ida-Viru maakonna...2014: 23) Lisaks eelnevale saaks kindlasti 

parandada tööturu infosüsteemi, mille paremaks muutmise korral oleks investorid ning 

tööandjad täpselt teadlikud, kui suur on vaadeldavas piirkonnas hetkel olemasolev 

inimressursi hulk ning millised on inimressursi võimed ning oskused (Ida-Viru 

riiklik...2001: 15). Kvaliteetne täiend- ja ümberõpe ning efektiivne infosüsteem oleks üks 

lahendustest, kuidas vähendada tööpuudust Ida-Virumaal. Mida rohkem on inimesed 

haritud ning mida paremad on nende oskused, seda suuremat konkurentsi suudetakse 

tööturul pakkuda. Samuti suureneks selle tulemusena ettevõtlusaktiivsus ning väheneks 

töötute arv Ida-Viru maakonnas. 
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2.3. Tööturu paindlikkuse mõju töötusele Ida-Viru maakonnas aastatel 

2006 – 2015 

 

Tööturu paindlikkuse mõju töötusele Ida-Viru maakonnas avaldub mitmel viisil. Sellest 

tulenevalt iseloomustab järgnev joonis (Joonis 8) tööturu paindlikkuse makrotasandit. 

Makrotasandi paindlikkust iseloomustab autor palkade paindlikkusega. Sellest tulenevalt 

on valitud järgmised statistilised tegurid: üheks teguriks on kogu Eesti SKP aheldatud 

väärtuse muutus aastatel 2006 - 2015, kus referentsaastaks on võetud aasta 2010. 

Referentsaastat nimetatakse tinglikuks aastaks, mida kasutatakse näitajate püsivhindades 

esitamiseks (RAA0012). Teiseks teguriks on autor valinud Ida-Viru maakonna keskmise 

netopalga muutuse aastatel 2006 – 2015.  

 

Joonis 8. Kogu Eesti SKP aheldatud väärtuse ning Ida-Viru maakonna keskmise netopalga 

vaheline seos aastatel 2006 – 2015, euro (RAA0012; PA5321) 

 

Jooniselt 8 on näha, et kõrge SKP aastatel 2006 – 2008 on avaldanud suurt mõju Ida-Viru 

maakonna keskmisele netopalgale. Netopalk aastatel 2006 – 2008 tõusis 180 eurot. SKP 

vähenemine aastal 2009 kajastub ka keskmises netopalgas vaadeldavas piirkonnas. 

Keskmine netopalk vähenes 2009. aastal võrreldes 2008. aastaga 17 eurot. Kui vaadata 
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aastaid 2010 – 2015, siis jooniselt 8 on näha, et SKP on igaaastaselt stabiilselt tõusnud. 

Sellest tulenevalt on stabiilselt tõusnud ka Ida-Viru maakonna keskmine netopalk. Viimase 

10 aastaga on Ida-Viru maakonna keskmine netopalk tõusnud 343 eurot. Jooniselt 8 võib 

järeldada, et Ida-Viru maakonnas on tööturg paindlik, sest palgad reageerivad 

majandustsüklite muutustele kiiresti.  

Tööturu paindlikkust iseloomustab lisaks makrotasandile ka mikrotasand, mis keskendub 

eelkõige töökohtade loomisele ning kadumisele. Kuna töökohti loovad ettevõtted, siis mida 

suurem on ettevõtlusaktiivsus, seda rohkem on piirkonnas töökohti. Järgnevalt võetakse 

vaatluse alla ettevõtluse aktiivsus tuhande elaniku kohta Ida-Viru maakonnas aastal 2015. 

Selleks, et mõista, kui madal on ettevõtluse aktiivsus Ida-Viru maakonnas on töö koostaja 

võrrelnud ettevõtlusaktiivsuse näitajat teiste maakondade vastava näitajaga, mida 

iseloomustab ka järgnev joonis (Joonis 9). Ettevõtlusaktiivsuse näitaja on saadud Eesti 

Statistikaameti andmebaasist, kust valitud statistilisteks näitajateks osutus vaadeldava 

piirkonna rahvaarv ning piirkonnas olevate ettevõtete arv. Tulemused on tuhande elaniku 

kohta ning need on saadud järgmiselt: vaadeldava piirkonna ettevõtete arv on jagatud 

vaadeldava maakonna inimeste arvuga ning saadud tulemus on korrutatud tuhandega.  

 

Joonis 9. Ettevõtete arv maakondades 1000 elaniku kohta aastal 2015 (ER02; RV0291) 
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Ida-Virumaal on statistikaameti andmetel 2015. aasta seisuga 13 263 ettevõtet ning 

vaadeldavas piirkonnas elab umbes 147 000 inimest. Kui vaadata ettevõtete hulga suurust, 

ollakse Eestis Harju- ning Tartu maakonna (vastavalt 129 533 ning 25 129 ettevõtet) järel 

kolmandal kohal (ER02, RV0291). Olukorda muudab aga suur inimeste arv Ida-Virumaal. 

Kui vaadelda seda, kui palju on Ida-Viru maakonnas ettevõtteid tuhande elaniku kohta, siis 

mitte ühelgi Eesti maakonnal ei ole ettevõtteid tuhande elaniku kohta alla saja. Kõige 

lähemale küündib Ida-Viru maakonnale Valga maakond 124 ettevõttega tuhande elaniku 

kohta. Kui võrrelda Tartu maakonna ning Ida-Viru maakonna ettevõtete arvu tuhande 

elaniku kohta, siis Ida-Virumaal on ettevõtteid tuhande elaniku kohta ligi kaks korda 

vähem kui Tartu maakonnas, olenemata sellest, et võrreldavates piirkondades on elanike 

arv suhteliselt samal tasemel. Ühelt poolt on selgesti mõistetav see, et väiksemate 

maakondade rahvaarv on väiksem ning sellest tulenevalt on ettevõtete jaotus elanike vahel 

suurem. Teisalt näitab see Ida-Viru maakonnas elavate inimeste vähest ettevõtlusaktiivsust. 

Samuti iseloomustavad eeltoodud aspektid väikeettevõtete vähesust ning suurte ettevõtete 

olemasolu vaadeldavas piirkonnas (Ida-Viru sotsiaal...2011). Kuna ettevõtlusaktiivsus Ida-

Viru maakonnas on madal ning töökohti ei looda piisavalt, siis on tulemuseks ka oluliselt 

kõrgem töötuse määr võrreldes Eesti keskmisega. 

Antud hetkel leiavad enamus vaadeldava piirkonna inimestest rakendust ettevõtetes, mis 

tegelevad töötleva tööstusega, näiteks keemiatööstus ning mäetööstus. Kahjuks ei sõltu 

Ida-Viru maakonnas olevad töötlevad tööstused üksnes Eesti riigis toimuvast, vaid 

sõltutakse suuresti tooraine maailmaturu hindadest. Sellest tingituna peaks autori arvates 

riik keskenduma majanduskasvu stimuleerimisele antud piirkonnas ning soodustama 

alternatiivset ettevõtlust, mis mitmekesistaks töötute inimeste valikuid uuesti tööd leida. 

Näiteks on Ida-Virumaal kasutamata potensiaal turisminduses, mida arendades loodaks 

piirkonda uusi töökohti ning samuti tooks turismi areng vaadeldavasse piirkonda sisse ka 

kapitali. 

Ida-Viru maakonna ettevõtluskeskkond on läbi aegade olnud tööstuspõhine. Vaadeldav 

piirkond on toodangumahu poolest suuruselt teine tööstuspiirkond Eestis (Ida-Viru 

sotsiaal...2011). Seega on tegemist piirkonnaga, mis on Eesti riigile väga olulise 

majandusliku tähtsusega. Järgnev tabel (Tabel 1) annab ülevaate vaadeldava piirkonna 

ettevõtete arvust töötajate arvu järgi ning nende osatähtsusest kogu Eesti ettevõtete arvust 

aastatel 2006 – 2015. Ida-Viru maakonna ettevõtete osatähtsus kogu Eesti näitajast on 
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saadud järgmiselt: Ida-Viru maakonna ettevõtete arv on jagatud kogu Eesti ettevõtete 

arvuga ning tulemus on korrutatud 100%-ga. 

 

Tabel 1. Ettevõtete arv töötajate arvu järgi ning ettevõtete osatähtsus kogu Eesti 

ettevõtetest Ida-Viru maakonnas aastatel 2006 – 2015, % (ER28)  

 

 

Tabelist 1 on näha, et Ida-Virumaal olevad ettevõtted, kus töötajaid on rohkem kui 250, 

moodustab Eesti ettevõtete arvust viimasel kümnel aastal kuni 10%. Näiteks oli Ida-Viru 

maakonna suurte ettevõtete osatähtsus Eestis aastal 2015 teisel kohal, edestades Tartu 

maakonda, kus vastav näitaja oli 7% ning jäädes alla ainult Harju maakonnale, kus 

vastavaks näitajaks oli 68% (ER28). Sellest tulenevalt võib väita, et 250 ja enam töötajaga 

ettevõtete osatähtsus Ida-Viru maakonnas on suur. Põhilisteks piirkonda iseloomustavateks 

tegevusvaldkondadeks on põlevkivi kaevandamine, keemiatööstus, metallitööstus ning 

elektrienergeetika (Ida-Virumaa tööturu...2014). Näiteks aastal 2011 töötas AS Eesti 

Energias ca 3150 töötajat ning Viru Keemia Grupp OÜ-s ca 1400 inimest (Ida-Viru 

sotsiaal...2011). Tabelist 1 on näha, et ettevõtteid, kelle töötajate arv on väiksem, kui 10 

inimest on aastatel 2006 – 2015 oluliselt suurenenud. Sellest olenemata on Ida-Viru 

maakonna väikeettevõtete osatähtsus Eesti vastavast näitajast väga madal. Näiteks oli 

2015. aastal Ida-Viru maakond väikeettevõtete osatähtsuse poolest Eestis neljandal kohal, 

jäädes alla Harju-, Tartu- ja Pärnu maakonnale, kus vastavad näitajad olid 53%, 11% ning 

6% (ER28). Tabelist 1 on näha, et aastatel 2008 – 2010 lõpetas Ida-Viru maakonnas 

tegevuse 5 ettevõtet, kus oli 250 ja rohkem töötajat. Sellest tingituna saab järeldada, et 
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suurte ettevõtete vähenemine ning suurenev töötuse määra Ida-Viru maakonnas aastatel 

2008-2010 (Joonis 4) on omavahelises seoses.  

Vähest ettevõtlusaktiivsust ning suurt tööpuudust Ida-Virumaal saaks parandada mitmeti. 

Tulenevalt Ida-Viru maakonna 2014 – 2020 aasta arengukavast, on kohalik omavalitsus 

seadnud edaspidiseks paremaks majanduslikuks arenguks ning töötuse vähendamiseks 

mitmeid olulisi eesmärke. Olulised seatud eesmärgid on järgmised: (Ida-Viru maakonna... 

2014: 27) 

1. mitmekesistada ettevõtluskeskkonda läbi inkubatsiooniteenuste ning uudsete 

tugistruktuuride. Arendada erinevaid prototüüpe, toetades loomemajandust ning 

start-up'ide väljatöötamist. (Sealsamas: 27) 

2. luua paremaid ettevõtluskeskkonda soodustavaid tingimusi uute ettevõtete tekkeks 

ning suurendada investeeringuid perspektiivikatesse majandusvaldkondadesse, 

näiteks materjalitehnoloogiasse ning taastuvenergiasse. (Sealsamas: 27) 

3. suurendada elanikkonna ettevõtlusaktiivsust ning parandada inimeste 

ümberõppevõimalusi, mis viiks inimeste kompententsi vastavusse tööturul 

nõutavaga. (Sealsamas: 27) 

Kuna ettevõtlusaktiivsus Ida-Virumaal on madal, siis potensiaal antud valdkonna 

arendamiseks on suur. Selleks, et ettevõtlus saaks edukalt areneda ja toimida tuleks 

vaadeldavas piirkonnas suurt rõhku pöörata ettevõtete rahvusvahelistumisele. 

Rahvusvaheliste ettevõtete loomiseks oleks kindlasti vaja korraldada ettevõtte juhtidele 

erinevaid rahvusvahelisi ekspordialaseid koolitusi ning samuti peaks riik pakkuma 

ettevõtte juhtidel välismessidel osalemist läbi erinevate soodustuste (Ida-Viru 

riiklik...2001: 10). Juhul, kui Ida-Virumaa jõuaks ettevõtluse aktiivsusega samale tasemele, 

võrreldes teiste maakondadega, tähendaks see vaadeldava piirkonna jaoks uute töökohtade 

tekkimist, mis omakorda vähendaks töötute hulka Ida-Viru maakonnas. Väikeettevõtlusel 

on antud piirkonnas suured eelised tööstusvaldkondades, sest inimesed on harjunud 

tööstustes töötama ning oskuseid ja kogemusi selles valdkonnas olevatel töötutel inimestel 

jagub. Väga suur roll ettevõtluse arengus on Ida-Virumaal teenindussektoris, mille 

mahajäämus võrreldes teiste maakondadega on suur. (Sealsamas: 5) Autori arvates on 

liigselt loodetud suurtööstuste jätkusuutlikkusele ning vaadeldavas piirkonnas ei ole 
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arvestatud suurtööstuste majandusliku hävimisega, mis ilmekalt väljendub hetkel suures 

tööpuuduses Ida-Viru maakonnas. 

 

2.4. Töötust mõjutavate tegurite seos Ida-Viru maakonnas aastatel 2006 – 

2015 

 

Selleks, et uurida töötust mõjutavate tegurite seost töötuse määraga Ida-Viru maakonnas 

aastatel 2006 - 2015, koostas autor korrelatsioonanalüüsi. Korrelatsioonanalüüsiks 

nimetatakse statistilist analüüsi meetodit, kus leitakse erinevate tegurite vaheline seos ning 

statistiline olulisus (Paas 1995: 179). Töötuse analüüsimiseks lülitati autori poolt 

korrelatsioonimudelisse empiirilises osas käsitletud tegurid, milleks olid: 

1. Ida-Viru maakonna tööjõu kolmanda taseme haridus, % 

2. Ida-Viru maakonna tööjõu teise taseme haridus, % 

3. Ida-Viru maakonna keskmine netopalk, euro 

4. ettevõtete arv Ida-Viru maakonnas, tuhat 

5. SKP aheldatud väärtus (kogu Eesti), miljon eurot 

Korrelatsioonanalüüsis uuriti eelnevate tegurite mõju töötuse määrale. Järgnev 

korrelatsioonimaatriks (Tabel 2) annab ülevaate töötust mõjutavate tegurite seosest töötuse 

määraga. 
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Tabel 2. Töötuse määr ning seda mõjutavate tegurite korrelatsioonimaatriks Ida-Viru 

maakonnas aastatel 2006 – 2015 (TT124; PA5321; ER02; TT442; RAA0012) 

 

 

Korrelatsioonanalüüsis olevate tegurite seose tugevuse hindamiseks kasutatakse erinevaid 

vahemikke. Tegurite omavahelised seosed varieeruvad -1 ning +1 vahel. Mida lähemal on 

korrelatsioonikordaja -1-le või +1-le, seda suurem on tegurite vaheline seos. Mida lähemal 

on korrelatsioonikordaja 0-le, seda väiksem on tegurite vaheline seos. (Paas 1995: 182, 

183). Tabelist 2 on näha, et kogunisti kolmel töötust mõjutaval teguril (Ida-Viru maakonna 

tööjõu kolmanda taseme hariduse osatähtsus, Ida-Viru maakonna keskmine netopalk, Ida-

Viru maakonna tööjõu teise taseme hariduse osatähtsus ) seos töötuse määraga praktiliselt 

puudub. Kuna autor kasutas korrelatsioonanalüüsis aastaid 2006 – 2015, siis töötust 

mõjutavate tegurite ja töötuse määra vaheline puudulik seos võib olla tingitud väikesest 

ajavahemikust, mille tulemusena ei ole võimalik konkreetset tegurite vahelist seost leida. 

Tabelist 2 selgub, et ettevõtete arvu ning töötuse määra vahel Ida-Viru maakonnas esineb 

väga nõrk seos. Seose tugevuseks on 35%. Kõige suurem korrelatsioonikordaja on -0.8059, 

mis tähistab SKP aheldatud väärtust kogu Eestis (Tabel 2). Antud näitaja alusel võib 

järeldada, et SKP aheldatud väärtus ning töötuse määr on kõige suuremas omavahelises 

seoses. Seose tugevuseks on 80%. Regressioonimudelisse lülitatakse sõltumatuteks 

muutujateks ettevõtete arv Ida-Viru maakonnas ning SKP aheldatud väärtus kogu Eestis, 

sest eelnimetatud sõltumatud muutujad ning sõltuv muutuja ehk töötuse määr on 

omavahelises seoses. Järgnev tabel (Tabel 3.) annab ülevaate regressiooni statistikutest. 
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Tabel 3. Regressiooni statistikud 

 

 

Korrelatsioonikordaja näitab uuritavate nähtuste vahelise lineaarse seose tugevust (Paas 

1995: 182, 183). Vaadeldava mudeli korral on seose tugevuseks 89%. 

Determinatsioonikordaja näitab, kui palju on sõltuva muutuja hajuvusest kirjeldatud 

regressioonimudeli poolt (Sealsamas: 160). Vaadeldava regressioonimudeli poolt on 

kirjeldatud 79% töötuse määra hajuvusest. 

Järgnev tabel (Tabel 4.) annab ülevaate regressioonanalüüsi tulemuste 

dispersioonanalüüsist.  

 

Tabel 4. Regressioonanalüüsi tulemuste dispersioonanalüüs 

 

 

F-statistik näitab mudeli statistilist usaldusväärsust. Kui Fstatistik on suurem kui Fkriitiline 

olulisuse nivool α, siis on mudel statistiliselt oluline. (Paas 1995: 163) Mudeli statistilise 

usaldusväärsuse kinnitamiseks arvutas autor välja Fkriitilise väärtuse, milleks on 4,73. Sellest 

tulenevalt saab tabeli 4 põhjal väita, et mudel on statistiliselt oluline, sest Fstatistik (13,32) on 

suurem kui Fkriitiline (4,73). 

Järgnev tabel (Tabel 5.) annab ülevaate regressioonivõrrandi kordajate analüüsist. 
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Tabel 5. Regressioonivõrrandi kordajate analüüs 

 

 

Mudeli parameetrite statistilise olulisuse kontrollimiseks kasutatakse t-statistikut. Kui 

tstatistik on suurem, kui tkriitiline siis on parameetrid statistiliselt olulised. (Paas 1995: 166) 

Statistiliste parameetrite usaldusväärsuse kontrollimiseks arvutas autor välja tkriitilise, 

milleks on 2,36. Sellest saab järeldada, et ettevõtete arv Ida-Viru maakonnas ei ole 

statistiliselt oluline, sest tstatistik (2,19) on väiksem, kui tkriitiline (2,36). Samuti saab järeldada 

seda, et SKP aheldatud väärtus on statistiliselt oluline, sest tstatistik (4,74) on suurem, kui 

tkriitiline (2,36).  

Parameetrite statistilist olulisust saab kontrollida ka olulisuse tõenäosust olulisuse nivooga 

võrreldes. Olulisuse nivooks on regressioonanalüüsis 0,05, ehk vea tõenäosus on 5% ning 

vastav usaldusnivoo on 0,95. Kui olulisuse tõenäosus on väiksem, kui olulisuse nivoo, siis 

on parameetrid statistiliselt olulised. (Paas 1995: 165) Tabelist 5 on näha, et ettevõtete arv 

Ida-Viru maakonnas ei ole statistiliselt oluline, sest olulisuse tõenäosus (0,0647) on 

suurem, kui olulisuse nivoo (0,05). SKP aheldatud väärtus on statistiliselt oluline, sest 

olulisuse tõenäosus (0,0021) on väiksem, kui olulisuse nivoo (0,05). 

Tabeli 5 põhjal saab välja kirjutada järgneva regressioonivõrrandi: 

Ŷ= 62,2023 – 0,0036X2 

Saadud regressioonivõrrandist võib välja lugeda järgmist: 

Kui SKP aheldatud väärtus kogu Eestis suureneb 1 miljoni euro võrra, väheneb töötuse 

määr Ida-Viru maakonnas 0,0036 % võrra. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö puudumine ühiskonnas on makromajanduslik probleem ning mõjutab igat indiviidi 

vähemal või rohkemal määral. Kuna tööturule on iseloomulik kiire muutumine, siis uute 

töökohtade tekkimisega samaaegselt ka vähenevad töökohad. Sellest tulenevalt on 

ühiskonnas alati olukord, kus sobivaid töökohti on vähem, kui võimalikke töölisi. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida töötust ning seda mõjutavaid tegureid Ida-Viru 

maakonnas aastatel 2006 – 2015. Ida-Viru maakonnas on läbi aegade olnud Eesti Vabariigi 

kõrgeim töötuse määr. Aastal 2014 oli Ida-Viru maakonnas töötuse määr 13.7%, mis oli 

kõrgeim töötuse määr võrreldes teiste Eesti maakondadega samal perioodil. Üheks kõrge 

töötuse määra põhjustajaks oli aastatel 2006 – 2015 majandustsüklite vaheldumine. 

Majandus ning tööturg on omavahelises seoses, sest erinevad majandustsüklid ning nende 

vaheldumine, mõjutavad suuresti tööturul olevate hõivatute inimeste arvu ning selle 

tulemusena töötuse määr, kas tõuseb või langeb.  

Töös uuriti töötuse seotust eelkõige tööturu paindlikkuse ning inimkapitaliga. Kuna 

inimkapital aitab suurendada ettevõtete tootlikkust, siis sellest tulenevalt mõjutab 

inimkapital ka töötuse määra. Inimkapitali üheks aluseks on haridus ning sellest saab 

järeldada, et omandatud kõrg- või kutseharidusega inimestel on risk töötuks jääda väiksem.  

Paindlikku tööturgu saab vaadelda nii mikro- kui ka makrotasandilt. Tööturu paindlikkuse 

mõju mikrotasemel Ida-Viru maakonna kõrgele töötuse määrale on suur, sest 

ettevõtlusaktiivsus vaadeldavas piirkonnas on Eesti madalaim. Lisaks on Ida-Viru 

maakonna netopalgad aastatel 2006 – 2015 reageerinud SKP aheldatud väärtuse 

muutusele, seega võib järeldada, et makrotasemel oli tööturg vaadeldavas piirkonnas  

mingil määral paindlik.  

Parema ülevaate saamiseks töötuse mõjurite ning töötuse määra vahel, koostas autor 

korrelatsioon- ning regressioonanalüüsi. Korrelatsioonanalüüsist selgus, et töötuse määraga 

on tugevamalt seotus 2 tegurit (ettevõtete arv Ida-Viru maakonnas, mille seos töötuse 

määraga on 35% ning SKP aheldatud väärtuse muutus (kogu Eestis) miljonites eurodes, 

mille seos töötuse määraga on 80%). Teiste tegurite seos töötuse määraga oli nõrk. Põhjus, 
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miks tegurite ning töötuse määra vahel seos puudub võib seisneda liialt lühikeses 

perioodis. Regressioonanalüüsis kontrollis autor tegurite statistilist olulisust ning selgus, et 

ettevõtete arv antud mudelis ei ole statistiliselt oluline ning SKP aheldatud väärtus (kogu 

Eestis) miljonit eurot on statistiliselt oluline. Vastavalt mudelile tegi autor järelduse, et 

mida rohkem suureneb SKP aheldatud väärtus Eestis, seda madalamaks muutub töötuse 

määra Ida-Viru maakonnas. 

Töö koostamisel selgus, et Ida-Viru maakonna töötust mõjutavad mitmed tegurid. Kuna 

tööpuudust ei ole võimalik likvideerida, vaid leevendada, siis sellest tulenevalt peaks autori 

arvates kohalik piirkond ning riik välja töötama erinevaid lahendusi, mis vähendaks töötute 

osakaalu vaadeldavas piirkonnas. Üheks lahenduseks on autori arvates inimkapitali 

investeerimine, mis eeldab suurema hulga inimeste ümberõpet. Samuti vähendaks autori 

arvates töötuse määra ettevõtluse soodustamine vaadeldavas piirkonnas.  
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Factors affecting unemployment in Ida-Viru county 2006 - 2015 

SUMMARY 

 

Lack of available jobs in a society is a macroeconomical problem and affects every 

individual in a smaller or larger way. As the job market is characterized by rapid changes, 

it can be said that with the creation of new jobs there is always a decline in already 

available jobs. Consequently, society is always in a state in which there are always less 

available jobs than available workers.   

The aim of this thesis is to analyze unemployment and its contributing factors in Ida-Viru 

county during the years 2006-2015. Ida-Viru county has had the highest unemployment 

rate of the Republic of Estonia for years. In the year 2014, Ida-Viry county had an 

unemployment rate of 13.7% which, compared to other countys during the same time 

period, was the highest in the country. One contributing factor to the high unemplyment 

rate is the changing of economical cycles during the years 2006-2015. Economy and the 

job market are linked together as different economical cycles and their changes have a 

large effect on the employed people on the job market and as a result, the unemployment 

rate either rises or falls. 

In this thesis the main focus was to examine the relationship between unemployment and 

jobmarket flexibility and humancapital. Because humancapital helps increase the 

productivity of businesses, consequently it affects the unemployment rate. A prime factor 

of humancapital is education and thus it can be concluded that people who have obtained a 

degree in either higher or vocational education are less likely to become unemployed. A 

flexible job market can be viewed from both micro and macro level. The effect of 

flexibility of the job market on a micro level in Ida-Virumaa county is high on the 

unemployment rate as business activity in that region is smallest in Estonia. In addition, the 

wages in Ida-Viru county during the years 2006-2015 have reacted to changes of the chain-

linked volume of GDP, so it can be concluded that on a macro level, the job market in the 

given region is somewhat flexible.  
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To get a better overview on the factors concerning unemployment and the unemployment 

rate, the author composed a correlation and regression analysis. The correlation analysis 

showed that unemployment rate is closely connected to two factors (total number of 

businesses in Ida-Viru county whose tie to the unemployment rate is 35% and value 

change of the chain-linked volume of GDP in the whole countre whose tie to the 

unemployment rate is 80%). Other factors had a weak effect on the unemployment rate. 

The reason why there is no link between factors and unemployment rate is that the time 

period might be too small. In regression analysis the author checked the factors statistical 

relevance and it was concluded that the total number of businesses in the given model is 

not statistically relevant and the chain-linked volume of GDP (in the entire country) of one 

million euros is statistically relevant. According to the model, the author concluded that the 

rise of the chain-linked volume of GDP in Estonia will result in lowering of the 

unemployment rate in Ida-Viru county. 

In writing of this thesis it became apparent that unemployment in Ida-Viru county is 

affected by several factors. Since it is possible only to alleviate the problem and not to 

eradicate it, the author suggests that the local area and state should work out different 

solutions which would reduce the amount of unemployed people in the given region. The 

author believes that one solution is to invest in the humancapital, this would presume a 

larger effort in retraining a large group of people. In addition, the author believes that 

encouraging entrepreneurship in the given region would lessen the unemployment rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Mina, _________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 

(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

Lõputöö autor   ______________________________  

 (allkiri) 

Tartu, ___________________ 

 (kuupäev) 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


