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SISSEJUHATUS 

 

Igal inimesel on ühiskonnas tähtis roll täita. Inimene loob keskkonna, kus elada. Inimene 

loob töökohad, inimene valmistab toidu söömiseks, inimene rajab vaba aja veetmise 

võimalused, teiste eest hoolitsemise süsteemi (sotsiaalabi), lasteaia, koolid jne. Inimesed 

moodustavad iga piirkonna rahvastiku. Inimese lahkumise ja suremise järgselt väheneb 

piirkonna rahvastik, vastupidiselt iga juurde tulemise ja sünni puhul rahvastik suureneb. 

Käesolevas bakalaurusetöös uuritakse Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslike- ja rahvastiku 

arengute vahelisi seoseid aastatel 2005-2015. Teema sai ajendatud 5. mai 2015 

pressiteatest, kus tuuakse välja, et Ida-Virumaa rahvaarvu vähenemine on olnud riigis 

suurim (Rahvaarvu vähenemine … 2015). Ida-Virumaa on Eestimaa üks erilisemaid 

piirkondi. Rahvaarvult on ta kolmas piirkond Eestis. Ida-Virumaal on linnarahvastiku 

osatähtsus Eesti suurim ehk 80%. Eelmise sajandi teises pooles on Ida-Virumaal olnud 

suurim keemia-, energeetika- ja mäetööstuse areng. Ida-Virumaal on põlevkivikaevandus, 

mis hõlmab tervelt 1 % terve Eesti pindalast, mis on võrreldes teiste riikidega väga suur. 

Kaevanduse tõttu on Ida-Virumaal tõsised elu- ja keskkonnaprobleemid. Vaatamata 

suurtele tööstusettevõtetele on Ida-Virumaa jätkuvalt suurima rahvaarvu vähenemisega 

piirkond. Antud maakond on üheks tähtsaks piirkonnaks Eestis ja seega on selle piirkonna 

rahvastikuareng riigi väga aktuaalne. (Ida-Virumaa … 2016: 6, 13). Märkimisväärne on 

asjaolu, et ainult 20 % elanikkonnast moodustavad eestlased. (Ida-Viru… 2016). 

Käesolev bakalaurusetöö valiti saamaks teada sotsiaalmajanduslike- ja rahvastiku arengute 

vaheliste seoste olemasolu. Rahvastiku andmeteks kasutati analüüsis elanike arvu ja 

regressioonanalüüsi koostamisel rahvastiku asustustihedust. Vastavalt Eesti Statistikaameti 

ja Eesti Töötukassa võimalustele valiti sotsiaalmajanduslikeks näitajateks töötute osakaal 

tööealisest rahvastikust, kohaliku brutotulu osakaal Eesti brutotulust, brutotulu suurus, 

kohalike ettevõtete arv tuhande elaniku, kohaliku elaniku maksutulu elaniku kohta, 

kohalike kulusid vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta. 
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Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on sotsiaalmajanduslikud arengud mõjutanud 

rahvasikuarenguid Ida-Virumaa aastatel 2005-2015. 

Bakalaurusetöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade töös kasutatavatest mõistetest. 

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade rahvastiku muutuste põhjustest ning rahvastiku ja 

piirkonna sotsiaalmajanduslike arengute omavahelistest seostest. 

 Anda kirjanduse põhjal ülevaade Eesti ja Ida-Virumaa rahvastiku olukorrast ning 

sotsiaalmajanduslikest arengutest viimasel kümnendil. 

 Valida Eesti Statistikaametis tööks sobivad andmed ja analüüsida Ida- Virumaa 

haldusüksuste rahvastikuarenguid ja sotsiaalmajanduslikke näitajaid. 

 Viia läbi regressioonanalüüs ja analüüsida, kuidas sotsiaalmajanduslikud arengud 

on mõjutanud rahvastikuarenguid. 

Käesolev uurimistöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse kirjanduse 

ülevaade mõistetest, rahvastiku muutuste peamistest põhjustest ja sotsiaalmajanduslike 

näitajate mõjust rahvastiku muutustele ning olukorrast Ida-Virumaal (kolme esimest 

uurimisülesannet). Teises peatükis käsitletakse uurimistöö metoodikat ja kolmandas 

peatükis antakse ülevaade uurimistöö tulemustest ehk rahvastiku ja sotsiaalmajanduslike 

näitajate muutustest aastatel 2005-2015. Saadud tulemuste alusel tehakse uurimistöös 

järeldused (kaks viimast uurimisülesannet). 

Käesolevas töös analüüsi teostamiseks kasutatavad rahvastiku ja sotsiaalmajanduslikud 

andmed saadakse Eesti Statistikaameti ja Eesti Töötukassa andmebaasidest. Töös 

kasutatakse sekundaarseid andmeid ja kvantitatiivset analüüsi. Ida-Virumaa rahvastiku- ja 

sotsiaalmajanduslike arengute vaheliste seoste uurimiseks aastatel 2005-2015 vajalikud 

arvutused, tabelid, joonised ja mitmene regressioon teostatakse andmetöötlusprogrammis 

Excel. Sotsiaalmajandusliku mõju rahvastikule uurimiseks püstitatakse metoodika osas ehk 

teises peatükis vastavad hüpoteesid ja kolmandas peatükis leiame neile vastused. 

Käesoleva bakalaurusetöö autor avaldab tänu juhendajale teadur Anne Põder` ile , kelle 

abita poleks antud töö saanud sellisel kujul valmida. 
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1. Rahvastiku ning sotsiaalmajanduslik areng 

 

1.1. Rahvastiku olemus ja rahvastikustatistika 

 

Rahvastikku nimetatakse teise nimega populatsiooniks. Märkimisväärne on, et rahvastiku 

definitsioonid pole aja jooksul muutunud ning tüüpilised seletused on napisõnalised ja 

lühikesed. Soome (2000: 11) defineerib rahvastikku kui ühel territooriumil elavaid kõiki 

inimesi. Lisaks mainib ta, et vahel mõistetakse rahvastikku mõne tunnuse järgi, näitena 

toob välja töövõimeline rahvastik, millest meil edaspidi juttu tuleb. Eelneva näite kohaselt 

saaksime oma uurimistöö rahvastiku liigitada Ida-Virumaa rahvastikuks. Oluliselt vanemas 

väljaandes „Mitmekeelses demograafia sõnastikus“ kirjeldab Katus (1993: 12) rahvastikku 

sarnaselt eelnevaga, kuid toob lisaks välja, et liitsõnades võib rahvastiku sünonüümina 

esineda rahvas ja näitena rahvaarv. 

Rohkem on võimalik leida selgitusi rahvastikku uuriva rahvastikuteaduse ehk demograafia 

kohta. Soome (2000: 11) väidab, et rahvastikuteadus tegeleb rahvastiku uurimisega 

inimeste arvu, arengu ja koostise seisukohast. Kui eelnev ajahetke ei maininud, siis Palli 

(1998) vaatleb asja teistmoodi, öeldes, et rahvastikuteadus uurib rahvastikku tänapäeval 

ning vaatleb selle muutumise käiku ja seaduspärasusi. Palli (1998: 3) seisukohalt ajaloolisi 

muutusi vaatleb eraldi haru, milleks on ajalooline demograafia. 

Yaukey jt (2007), kes defineerib demograafiat kõige põhjalikumalt ja kõige täpsemalt, 

alustab selgitust ebaharilikul viisil alustades küsimustega, millele demograafia üritab 

vastust leida: Kui palju, milliseid inimesi, kus asub? Mis põhjusel ja mis siis? Tema 

selgituse kohaselt on demograafia õpetus: rahvaarvu ja koosseisu kohta vastavalt 

erinevatele kriteeriumitele (sugu, vanus jne); elujuhtumite protsesside kohta, mis 

muudavad rahvastiku koosseisu, nagu näiteks sündimine ja suremine; suhteid muutuste ja 

kooseisu vahel ja laiemalt füsioloogilise ning sotsiaalse keskkonna vahel. (Yaukey jt 2007: 

1-2). 
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Rääkides rahvastikust, peame rääkima ka rahvastikustatistikast, mis kuulub demograafia 

alla. Rahvastikustatistika analüüsib rahvastikku peegeldavaid arvandmeid (Katus 1993). 

Rahvastikustatistika hindab ja kirjeldab rahvastiku näitajaid mõnes piirkonnas ja riigis 

üleüldiselt. Käesolevas töös vaatleme Ida-Virumaa rahvastiku olukorda võrreldes 

sotsiaalmajanduslike näitajatega. Rahvastikustatistika andmete põhjal saab koostada 

prognoose järgnevateks aastateks rahvastiku muutuste kohta mõnes piirkonnas või riigis 

üldisemalt. Prognooside koostamine on tähtis majanduse ja poliitiliste otsuste tegemisel. 

(Soome 2000: 11). 

Yaukey jt (2007) järgi on rahvastiku suuruse käsitlemiseks on kolm viisi. Nendeks on: 

absoluutne suurus, mis näitab inimeste reaalset arvu piirkonnas. Maailmas on hetkel 

näiteks üle 7,4 miljardi inimese. Teiseks võimaluseks on suhteline suurus, mis ei too välja 

otseselt arvulist näitu, vaid suuruse suhte. Näiteks 10 maailma suurima rahvaarvuga riiki 

moodustavad poole maailma rahvastikust. Kolmas viis on tihedus. Tihedust mõõdetakse 

inimest ruutmiilile või ruutkilomeetrile. (World Statistics 2017; Yaukey jt 2007: 3-5). 

Rahvastikustatistika üks ülesanne on kirjeldada rahvastiku koosseisu. Kõige olulisemad 

näitajad on vanuseline struktuur ja sooline struktuur. Neid võrreldakse statistikas tihtipeale 

koos ühe tabelina, kas arvulise tabelina või illustreeriva rahvastikupüramiidina (joonis 

1.1.). Kui rahvastiku muutust mõjutavad mingid sündmused, näiteks maailmasõjad, kus sai 

surma palju inimesi ja palju lapsi jäi sündimata, siis tekivad püramiidi lained, mida 

nimetatakse demograafilisteks laineteks. Hetkel kõige muretekitavamaks sündmuseks Eesti 

rahvastikus on kahanenud sündimus. (Soome 2000: 21-25). 

 

 

 Joonis 1.1. Eesti rahvastikupüramiid 2015 aastal (autori koostatud Eesti Statistikaameti 

2015 aasta andmete põhjal) (RV0282) 
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Rahvastiku muutusi mõjutavateks põhilisteks üleüldisteks teguriteks on sündimus ning 

suremus. Kui inimene sünnib, siis rahvaarv suureneb ühe inimese võrra kui sureb siis 

rahvaarv väheneb ühe inimese võrra. Sündimuse mõõtmiseks on kasutusel 

sündimiskordaja, mida arvutatakse järgmiselt: kogu sündide arv jagatakse rahvaarvuga. 

(Soome 2000: 51).  

Samamoodi nagu arvutatakse sündimuskordajat, arvutatakse suremuskordajat. Arvutus on 

sarnane: surmade arv jagatakse elanike arvuga (tavaolukorras vaadatakse näitajat tuhande 

või saja tuhande elaniku kohta). Lahutades sündimuskordajast suremuskordaja saame 

tulemuseks iibe. Kui iive on positiivne, siis rahvaarv kasvab, kui negatiivne, siis väheneb. 

Eesti Statistikaamet kodulehel on kordajad ja iive 1000 elaniku kohta. (Demograafilised 

põhinäitajad 2017; Soome 2000: 28, 51). 

Saavutamaks positiivset iivet tuleb ületada taastootmismäära (rahvaarvu suurenemiseks 

minimaalne sündimuskordaja), milleks on 2,1. Euroopa sündimuskordaja on hetkel 1,5, 

mis viib rahvaarvu vähenemisele. Alates aastast 1990 on Eesti rahvastik vähenenud ja ühe 

põhjusena tuuakse välja 1990.- 2000. aastate vähene sündimus. Aastal 2007 oli Eestis 

sündimuskorda naise kohta 1,65 ja 2013. aastal 1,5, mis jääb alla taastootmise määra 2,1. 

Samas, küsitluste tulemustel 1999. ja 2004. aastal, sooviti perre 2,3 last. (Ainsaar, Maripuu 

2008: 3, 13; Demograafilised muutused…2016: 38; Tammur 2014) Seega on eestlastel 

valmisolek rohkem lapsi saada. 

Rahvastiku muutuse teiseks põhiliseks näitajaks on ränne: väljaränne ja sisseränne. 

Sisseränne tähendab, kui elanik asub elama haldusüksusesse ja seal elanike arv suureneb. 

Välisrände puhul elanik lahkub haldusüksusest ja läheb mujale elama, mille tagajärjel 

rahvaarv väheneb. Eesti Statistikaamet klassifitseerib rännet Eesti siseseks siserändeks: 

maakonna sisene (maakonna haldusüksuste vaheline või maakondade vaheline ränne 

(rännatakse ühest maakonnast teise) ja, Eestist välja ning sisse välisrände näol. (Ränne 

2017). 

1989. a loodi Eestis Statistkaamet, mis praegu tegutseb Rahandusministeeriumi haldusalas. 

Eesti Statistikaameti eesmärk on pakkuda objektiivset ja usaldusväärset infot Eesti 

rahvastiku, majanduse, keskkonna ja sotsiaalvaldkonna kohta rahvusvahelistele 

organisatsioonidele, ametiasutustele, üksikisikutele, teadlastele ja ärimeestele ning jälgida, 

et andmed oleksid kooskõlas rahvusvaheliste meetodite ja klassifikaatoritega ja olemuselt 
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erapooletud. Statistikaameti andmed on üldjuhul ameti kodulehel kõigile kättesaadavad. 

(Statistikaametist 2016). Antud andmebaasi kasutab ka autor oma töös. 

Rahvusvahelisteks võrdlusteks koondavad erinevate riikide statistikat mitmed 

organisatsioonid. Euroopa statistika kogutakse Euroopa Liidu Statistikaameti (Eurostati) 

andmebaasi, mille eesmärk on pakkuda Euroopa tasandil olevat statistikat. Statistika 

Euroopalise võrreldavuse eesmärgil on loodud Euroopa statistikasüsteem (ESS) (Euroopa 

Liidu …2016). Ülemaailmse rahvastiku andmeid võib leida näitkes World Statistics 

kodulehelt, mis kogub andmeid organisatsioonidest, nagu Eurostat, World Bank ja United 

Nations (World Statistics 2017). 

 

 

1.2. Sotsiaalmajanduse olemus ja arengu näitajad 

 

Käesolevas töös uuritakse rahvastiku- ja sotsiaalmajanduslikke arenguid. Nende teemade 

uurimisega tegelevad mitmed erinevad uurimisvaldkonnad, nt sotsioloogia, 

majandusteadus, majandusgeograafia. Näiteks sotsioloogia all mõistetakse eraldi 

teadusharu, mis tegeleb inimeste käitumiste ning grupielu uurimisega inimrühmades, 

vaadeldes nii kollektiivset kui ka individuaalset poolt. Inimesed on alati olnud seotud 

üksteisega erinevate kohustuste ja sidemetega. Seega tuleb vaadelda inimeste käitumist 

erinevates gruppides eraldi ja inimeste käitumist ainult isiksustunnuste põhjal vaadelda ei 

saa. (Hess jt 2000: 1-2). Antud töös vaadeldakse sotsiaalteaduse ühte vaatenurka, ehk 

sotsiaalmajandust. 

Majanduse kohta leiame seletuse Eesti Entsüklopeediast. Majandus on igasugune tegevus 

ning selle erinevatel tasanditel korraldamine. Nendeks tasanditeks on majandusharu, 

ettevõte, riik või piirkond. Ühiskonna ja ta liikmete vajaduste taastootmise pidev süsteem. 

Laiemas tähenduses on majandus kogu tegevus, mille eesmärk on perekondade ja 

indiviidide arengu võimaluste ja äraelamise tagamine (näiteks riiete ja toidu hankimine, 

tervise tagamine, elamu olemasolu tagamine ja selle eest hooldamine jne). (Eesti 

Entsüklopeedia 2017 s. v. majandus). 
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Ärisõnastik selgitab sotsiaalmajandust, kui lähenemisviisi, mis uurib majanduslikke ja 

sotsiaalseid tegureid mõistmaks, kuidas mõlema kombinatsioon midagi mõjutab. 

(Businessdictionary 2017 s. v. socioeconomic). Oxfcord´i sõnastiku järgi 

sotsiaalmajanduses vaadeldakse või seostatakse majanduslike ja sotsiaalsete tegurite 

koostoimeid (English Oxford … 2017 s.v. socio-economic). 

Sepp (2010: 50-58) väidab, et inimeste elukvaliteet on suuresti mõjutatud piirkondlikust 

sotsiaalmajanduslikust arengust. Sotsiaalmajanduslike arengute uurimiseks on ta kasutanud 

näitajaid SKT regionaalset jaotust, tööhõivet ja töötust, töökohtade kättesaadavust, elanike 

sissetulekuid, tervist ja haridustaset. Värnik jt (2011: 24) toovad välja, et rahvaarvu 

vähenemine on üheks tõsiseks probleemiks Eestis, kuna ebaühtlane rahvastiku paiknemine 

raskendab maapiirkondade sotsiaalset ja majanduslikku olukorda. Sotsiaalmajanduslike 

probleemide olemasolu on viinud inimeste lahkumiseni, mis halvendab veelgi piirkonna 

majanduslikku võimekust, mis viib veelgi enam inimeste lahkumiseni. Antud 

probleemidest räägime järgmistes peatükkides lähemalt. 

Piesse (2014: 3) toob välja, et inimesed rändavad halvemate majandustingimustega 

piirkonnast paremasse piirkonda, inimesed otsivad paremat palka, paremaid töötingimusi 

ja põgenetakse kodukoha poliitilise ja sotsiaalse olukorra pärast. Mida haritum on 

kehvemal järjel oleva piirkonna rahvas, seda rohkem lahkutakse. Nii rännatakse Eesti 

siseselt Tallinasse ja teistesse suurimatesse linnadesse ning nende lähiümbrusesse, mis on 

viinud uue olukorrani valg-linnastumine (ehk linnade ümber elama asumine). Eestist 

väljarände põhjusteks on tööpuudus, madal palk, välismaal olevad karjäärivõimalused, 

soov omandada oskusi ja teadmisi ning eestlaste põhilised ränderiigid on Soome, 

Suurbritannia, Norra ja Rootsi. (Tiit 2005: 20; Veidemann 2010: 5-6, 22). 

Lisaks rändele mõjutab sotsiaalmajanduslik olukord sündimist. Täheldatus on majanduslik 

heaolu tõstab sündimist ja majanduslikku heaolu tõstab töökoha ja sissetuleku olemasolu. 

Samas on eestlased jõudnud olukorda, kus töökohta on hakatud valima palga järgi, mis viib 

pereelu unarusse jätmiseni. Jõukamad naised lükkavad karjääri tõttu laste tegemise 

tulevikku ja vaesed perekonnad lootes parema tuleviku peale lükkavad laste soovi edasi. 

(Ainsaar, Maripuu 2008: lk 16, 18, 22; Tammur 2014). 

Alljärgnevalt on lühidalt välja toodud peamised definitsioonid sotsiaalmajanduslike 

näitajate kohta, mida töö empiirilises osas vaadeldakse. 
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Eelnevast sai lugeda, et sissetulekul on suur mõju nii sündimusele kui rändele. 

Statistikameti andmetel sisaldab sissetulek tulu palgatööst, varade rendist, ettevõtlusest, 

teistelt leibkonnaliikmete maksetelt, maksutulu tagastuselt, omanditulu tagastuselt ja 

sotsiaalsetelt siiretelt. (Sissetulek 2017). Üheks peamiseks sissetulekute näitajateks on 

palgad. Antud töös uuritakse sissetuleku üht osa, tulu palgatööst ja täpsemalt 2005- 2015 

aasta palgatöötaja brutotulu mõju Ida-Virumaa rahvastikule. Brutopalk on töötaja saadud 

tasu tehtud töö eest, milles on kajastatud maksud. Brutopalk sisaldab II samba 

kogumispensionimaksu, tulumaksu ja töötaja osa töötuskindlustusemaksu. Kui eelnevad 

maksud maha arvestame saame netopalga. (Zirnask 2016: 32, 234). Keskmise brutopalga 

puhul on statistikaameti sõnul tegemist tegelikkuses mittetöötatud ja töötatud aja eest 

saadud tasuga, mis jagatakse keskmise töötajate arvuga (täistööajale taandatud). (Mõistete 

sõnastik. K. 2014). 

Fuch jt (2016: 165), Fuch, Weyh (2014: 23) toovad välja, et töötusel on oluline seos 

demograafiliste arengutega. Seega on oluline töötusele tähelepanu pöörata. 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse teise paragrahvi kolmanda lõigu järgi 

klassifitseeritakse töötut, kui isikut, kes ei tee tööd ja tegeleb töö otsimisega ning samal 

ajal on end registreerinud Eesti Töötukassas töötuna (Tööturuteenuste … 2005, § 2 lg 3). 

Antud definitsioon on antud töös asjakohane, kuna töötluses kasutatavad andmed 

pärinevad Eesti Töötukassa kodulehelt. Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline isik, 

kes tegeleb töötukindlustuse korraldamisega ja tööpoliitika elluviimisega Eestis alates 

aastast 2002. Töötuskindlustuse korraldamise eesmärkideks on tööandja jõuetuse korral 

tagada töötajate kaitse, töötule isikule sissetuleku tagamine tööotsimise ajaks ja maksta 

hüvitist töötajatele koondamise järgselt. Tööpoliitika eesmärgiks peetakse ennetada 

pikemaajalist töötust, soovitakse ennetada tööturult tõrjutust ja tagada tööealiste isikute 

kõrge tööhõive. (Töötukassast 2013). 

Töötaja on Töölepingu seaduse esimese paragrahvi esimese lõike alusel füüsiline isik, kes 

teeb teisele isikule tööd, samal ajal alludes tema kontrollile ja juhtimisele ning saab talt 

selle eest tasu (Töölepinguseadus 2008, § 1 lg 1). Tööealiseks rahavastikuks peetakse 

Statistikaameti seisukohast 15-74 aastaseid isikuid (Mõistete sõnastik. T. 2014). Eurostat 

peab tööealiseks rahvaks 20-64 aastaseid isikuid (Employment … 2016). Kuid antud töös 

loetakse tööealiseks rahvastikuks 15-64 aastaseid elanikke. Isik saab tööealiseks 

Töölepingu seaduse seitsmenda paragrahvi esimese lõike alusel 15 eluaasta saabumisel, 
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mil tööandja võib temaga lepingu sõlmida. (Töölepinguseadus 2008, § 7 lg 1). Töötajal on 

õigus minna vanaduspensionile Riikliku pensionikindlustuse seaduse seitsmenda 

paragrahvi esimese lõike alusel 65 eluaasta saabumisel. (Riikliku … 2001, § 7 lg 1). 

Eesti tööhõivet võrreldes teiste riikidega peetakse üldiselt kõrgeks, eriti tuuakse välja 

naiste kõrge tööhõive. Eestis on tööhõive kõrge halva majandusliku olukorra tõttu. 

Inimesed on sunnitud tööl käima toimetulekuks. (Ainsaar, Maripuu 2008: 7, 20). Seda 

enam, et toimetulekutoetus Eestis on 130 eurot kuus. (Toimetulekupiir … 2016). 

Piirkondlikku ebavõrdsust on Eestis mõjutanud majandus- ja ettevõtlustegevuse 

koondumine teatud piirkondadesse. Eesti ettevõtlusaktiivsus kasvab Tallinna ja Harjumaa 

piirkonnas ja vähem ülejäänud Eestis (Eesti regionaalarengu… 2014: 9). Ettevõtjad on 

äriseadistiku alusel füüsilised isikud, kes pakuvad tasu eest teenuseid ja kaupu. 

(Äriseadustik 1995, § 1). Arrak (2002) nimetab ettevõtteks iseseisvat majandusüksust, mis 

omab kapitali ja tööjõudu. Seega on tööjõud ettevõtluses üheks olulisemaks teguriks. Mida 

rohkem ettevõtlust, seda suuremad on inimestel võimalused tööd saada, seega on Ida-

Virumaal ettevõtluse arendamine oluline. Selle teema tähtsustamist näitab kasvõi see, et 

2014. aasta aprilli online küsitluses peavad inimesed Ida-Virumaa üheks peamiseks 

probleemiks ettevõtlikust. (Ida-Viru … 2014: 16). Seega on oluline vaadata lisaks 

töötusele ettevõtluse seost rahvastiku muutustega.  

Eesti üheks tõsisemaks probleemiks on vananev ühiskond ja teisalt noorte vähene osakaal 

ühiskonnas, kes peaksid neid vanureid üleval pidama (Ainsaar, Maripuu 2008: 4). Mitte-

tööealiste ülalpidamine sõltub tööealiste maksudest. Antud töös vaatame kohalike maksude 

mõju rahvastikule. Maksud on üheks kohaliku omavalitsuse sissetulekuks. Maksu-ja 

tolliameti andmetel on maksud riigi suurimaks tuluallikaks. Mida kahjuks ei saa öelda 

kohalike omavalitsuste puhul. Maksudega kogutakse raha tagamaks kodanikele teenuseid. 

Eesti maksusüsteemi moodustavad kohalikud ja riiklikud maksud. Lisaks saame teada, et 

maks on riigis elavale isikule pandud kohustus, mis tuleb täita kindlal ajal, suuruses ja 

korras. Riiklikud maksud moodustavad: sotsiaalmaks, tulumaks, maamaks, käibemaks, 

tollimaks, raskeveokimaks, aktsiisid ja hasartmängumaks. Kohalikeks maksudeks on 

teede- ja tänavate sulgemismaks, reklaamimaks, loomapidamismaks, mootorsõiduki maks, 

parkimistasud ja lõbustusmaks. Kohalike omavalitsuste maksud on reguleeritud kohalike 

maksude seadusega. (Eesti maksusüsteem).  
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Piirkonna arengut mõjutab see, millist elukeskkonda see suudab oma rahvastikule pakkuda. 

Teatud tingimustes on inimesed valmis leppima väikemate sissetulekutega, kui mingi 

piirkond pakub neile sobivamat elukeskkonda. Selles mängib rolli ka võimalus oma 

vabaaega huvitavamalt veeta. 

Vaba aega mõistavad erinevad inimesed erinevalt, kuid üldiselt peetakse vabaks ajaks 

aega, mil inimene ei ole kohustustega hõivatud, vaid saab oma tegevusi ise valida. Vaba 

aja harrastused tihtipeale on tasulised ja on oluline mõista, kui palju toetab seda tegevust 

kohalik omavalitsus. Seetõttu vaadeldakse ka käesolevas töös kohalike omavalitsuste 

(edaspidi KOV) kulutusi vabaaja tegevustele. Vaba aja rahastatus võib mõjutada inimeste 

paikseks jäämist. Uuringud on täheldanud, et sisustades vaba aega spordiga omavad 

inimesed paremat tervislikku seisundit. Parem tervislik seisund vähendab piiranguid 

töötamisele ja sissetulek saab olema suurem. Seega on oluline kohaliku omavalitsuse poolt 

toetada liikumist. Vaba aja veetmine koos teistega annab head sotsiaalsed sidemed, mis on 

väga olulised inimeste rahulolu tagamisel. Sotsiaalsed sidemed aitavad paremini tööd leida, 

vähendada kuritegevust. Võib järeldada, et vaba aja rahastamise seos rahvastiku 

muutustele on oluline. (Ainsaar, Maripuu 2008: 28; Sotsiaaltrendid 6 2013: 106, 110, 112).  

Eestis on paranenud vaba aja sisustamise võimalused. Kultuuriüritustel osalemine on 

suurenenud. Muuseumide arv on pidevas kasvamises (20003-2013 50 uut muuseumi). 

(Eesti statistika … 2014: 29). Eesti rohe- ja puhkealadele pääs (89%) võrreldes Euroopa 

Liidu (87%) keskmisega on natuke parem. Uuritud on teatri, kino ja kultuurikeskustele 

juurdepääsu, Eesti näitaja (67,5 %) jääb selles osas Euroopaga võrreldes (68 %) samaks. 

(Heinsaar 2014). 

 

 

1.3. Ida-Virumaa olukorrast 

 

Käesoleva töö uurimisobjektiks on Ida-Virumaa KOV-id. Alljärgnevalt on lühidalt 

iseloomustatud maakonna majanduslikku olukorda ja looduslikku eripära. 
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Ida-Virumaa asub Kirde- Eestis. Ümbritsetud ühelt poolt idast Venemaaga ning Narva 

jõega ja teiselt poolt läänest Lääne-Virumaaga, põhjast Soome lahega ja lõunast 

Jõgevamaa ning Peipsi järvega. Ida –Virumaa pindala on 7,4 % Eesti pindalast ehk 

3364,05 m
2
. Ida-Virumaa põhjaosas asuvad linnad ja tööstus ning lõunaosas metsad ja 

sood. Ida-Virumaa on ainus maakond, kus linnastumine on üle 80 %. Ida-Virumaa 

elanikke peetakse religioossemaks ja paiksemaks, kui teiste maakondade elanikke. Ida-

Virumaa on rahvaarvult üks suurima rahvaarvuga maakond, samas Ida-Virumaa elanike 

keskmine vanus on Eesti suurim. (Ida-Viru … 2014: 9; Ida-Virumaa … 2016: 6, 24). 

Looduse mõistes omab Ida-Virumaa suurt turisminduse arendamise potentsiaali, omades 

Ontika-Toila-Saka pankrannikut, soid, rabasid, Narva-Jõesuu liivarandu, Peipsi järve 

põhjarannikut ja Alutaguse metsi. Ida-Virumaal on võimalik kaevandada turvast, lubjakivi, 

sinisavi ja ehitusliiva. Ida-Virumaa majanduslikult väga oluline loodusressurss on 

põlevkivi, mida toodetaks maa-alal, mis moodustab 1% eesti territooriumist. Põlevkivi 

tootmisest saab Eesti 90% kogu elektrienergiast. Põlevkivist saab toota tahkekütust, 

põlevkivikeemiatooteid, põlevkivigaasi, põlevkiviõli ja põlevkivi põletamisel tekkivat 

tuhka saab kasutada tsemendi tootmiseks. (Ida-Viru … 2014: 9-10; Ida-Virumaa … 2016: 

13, 51). 

Kaevandamisega on seotud piirkonnale eriomased probleemid. Põlevkivikaevandamisega 

seoses ilmneb palju keskkonnaprobleeme, näiteks liigveealad, hoonete kahjustused, 

põhjavee depressioonilehter, langatused. Probleemseks muutub põllumajandustegevus 

pealmaakaevanduse piirkonnas. Kahjud peaks kompenseerima riik, kuid reaalsus on, et 

põhiliselt peab probleemidega tegelema kohalik omavalitsus. Suur tulu 

kaevanduspiirkondade valdades on ressursitasudest, mida kasutatakse looduskahjude 

eemaldamiseks ja kohaliku elukeskkonna parandamiseks, et kompenseerida kaevanduste 

mõju ja muuta paremaks sotsiaalmajanduslikku olukorda. Ida-Virumaa lõunaosas 

tegeldakse rohkem põllumajandusega ja põhjaosas tööstusega. (Ida-Viru … 2014: 10-11; 

Ida-Virumaa … 2016: 51). 

Loodusressursside kõrval seostatakse maakonda mitmete tõsiste majanduslike ja 

sotsiaalsete probleemidega. 2014 aasta aprillis läbi viidud online küsitluses peavad Ida-

Virumaa elanikud peamisteks Ida-Virumaa probleemideks: 68 % vastanutest madalat 

palgataset, 66 % vastanutest väljarännet ja 52 % vähest ettevõtlikust. (Ida-Viru … 2014: 

16). 
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Ida-Virumaa palgatase on Eesti keskmisest väiksem, 15-20 % madalam kui teistes 

maakondades. Kuid Ida-Virumaalt mujale kolinud elanike keskmine sissetulek on 5-7 % 

kõrgem paikseks jäänud idavirulaste sissetulekust. Ida-Virumaa arengukavas on võetud 

eesmärgiks tuua elanikke tööturule tagasi ning suurendada konkurentsivõimet. Lisaks 

tuuakse välja, et on vajadus elanike ümber- ja täiendõppeks. (Ida-Viru … 2014: 16). 

Ida-Virumaa arengukavas tuuakse välja, et Ida-Virumaale omastes tööstusettevõtetes on 

tekkinud probleem järelkasvuga. Noored ei ole motiveeritud piirkonnale omaseid erialasid 

omandama, kuigi nõudlus erialaspetsialistide järele Ida-Virumaal on suur. Lisaks on suur 

nõudlus noorte järgi, kes teeksid lihtsamaid töid. Kuid samas põlevkiviteadus, kui eriala 

Ida-Virumaal puudub. (Ida-Viru … 2014: 22; Ida-Virumaa … 2016: 30). 

Ida-Virumaa arengukava toob välja, et piirkond on teistest Eesti piirkondadest erilisem, 

nõukogudeaja sisserändajate poolest, kes on väheaktiivsed tööturul. Ida-Virumaal on 

tavaliseks nähtuseks, et suur osa haritlasi töötab oskus- või lihttöölistena. Kohalik 

majandus ja haritlaskond ei ole kooskõlas. Arengukava väidab, et idavirulased ei ole 

väljapoole maakonda tööotsingutele liikujad. Tuuakse välja asjaolu, et kohalikud eesti 

keelt kõnelejad ei ole aktiivsed. Ida-Virumaale on omane halb riigikeele ja võõrkeelte 

oskus. Märkimisväärne on asjaolu, et 73% Ida-Virumaalastest on mitte-eestlased. (Ida-Viru 

… 2014: 23-24). 

Ida-Virumaa tööstusettevõtted moodustavad 56,8 % kogu maakonna ettevõtlusest. 2013. 

aastal oli Ida-Virumaalastes tööga hõivatud vaid 53 %, mis viitab suurele tööpuudusele ja 

„mustalt“ töötamisele. (Sealsamas: 26-27). 

Ida-Virumaa töötleva tööstuse silmapaistvateks ettevõteteks on puhastatud naftatoodete 

valmistamine, koksi valmistamine, seadmete ja masinate remont, keemiatoodete, 

metalltoodete ja kemikaalide tootmine, rõiva –ja nahatöötlemine. Teenuste sektori 

silmapaistvamad ettevõtted on laonduse ja veonduse abitegevused, veel torutransport, 

maismaaveondus, majutusteenused ja maastike ning hoonete hooldus. Ida-Virumaa 

suurima müügituluga ettevõtted on AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad, AS Eesti 

Energia Kaevandused ja AS Novotrade Invest. (Ida-Viru … 2014: 28 Ida-Virumaa … 

2016: 51, 62). 

Ida-Virumaa on loodusressursside poolest väga kaunis piirkond. Kuid teiselt poolt omab 

karmi elukeskkonda. Väga halb elukeskkond on põlevkivikaevanduste aladel, kus tuleb 
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võidelda tervist kahjustava elukeskkonnaga, halva lõhnaga, maavõngetega, hoonete 

kahjustuste ja muude probleemidega. Keskkonna mõjusid arvestades on Ida-Virumaa 

võtnud eesmärgiks 2014-2020 aasta arengukava seisukohalt töötada välja pakett 

töökohtade säilitamiseks, mida rahastatakse keskkonnatasudest. Kohalikud vallad peavad 

elanike püsima jäämiseks kasutama rahalisi sissetulekuid sotsiaalmajandusliku olukorra ja 

elukeskkonna meeldivamaks muutmiseks. Üheks võimaluseks on raha investeerimine vaba 

aja tegevuste ning kultuuri ja religiooni sektorisse. (Ida-Viru … 2014: 9, 11, 12, 13). 

Näiteks: 

Ida-Virumaa on liitunud 3 Peipsiäärse maakonnaga (Tartumaa, Võrumaa ja Jõgevamaa), 

kes korraldavad aastast 1997 ühist laulupidu. Alates 2005 aastast on liitutud Teater maale 

programmiga, kust saadakse riigilt toetust kohaliku teatrikultuuri edendamiseks. 1995 aasta 

30. septembril moodustasid seitse rahvusvähemuse seltsi Ida-Virumaa 

Rahvuskultuuriseltside Ümarlaua, nüüdseks on sellel 32 liiget. Eesmärgiks 

rahvusvähemuste kultuuri edendamine Ida-Virumaal. Maakonna sporditegevust 

koordineerib Ida-Virumaa Spordiliit, kus on 119 liiget, mis korraldab suurel hulgal 

liikumis- ja harrastusüritusi (2013 aastal 22 spordialal meistrivõistlusi). 2013 aastal oli Ida-

Virumaal 11088 spordiharrastajat. (Ida-Viru … 2013: 55, 58, 60, 62, 66). 
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2. Analüüsi metoodika 

 

Antud bakalaureuse töös uuritakse Ida-Virumaa rahvastiku ja sotsiaalmaanduslike arengute 

vahelisi seoseid aastatel 2005-2015. Uurimuse all on Ida- Virumaa 20 haldusüksust, neist 5 

linna ja 15 valda. 2005.-2015. aastal toimusid haldusüksustes mõningad muutused, millest 

Ida-Virumaad puudutas 2013. aastal Maidla valla ja Püssi linna liitumine Lüganuse 

vallaga. Käesolevas töös liideti ühinenud linnade ja valdade näitajad perioodil 2005- 2013, 

ehk on lähtutud 2016. a. haldusjaotusest.  

Antud bakalaureuse töös kasutatakse Eesti Statistikaameti ja Eesti Töötukassas avalikult 

kättesaadavaid sekundaarseid andmeid. Tunnuste valikul analüüsiks lähtuti andmete 

olemasolust 2005.-2014. aastal ja kõikide andmete olemasolust haldusüksuste kohta. 

Seetõttu jäid välja mõningad olulised sotsiaalmajanduslikud näitajad nagu vaesuse määr, 

Gini koefitsient jne. Väga paljud huvipakkuvad andmed on Eestis saadaval ainult 

maakonna tasandil.  

Analüüsis vaadeldakse kõigepealt rahvastiku arenguid Ida-Virumaal ja võrreldakse neid 

Eesti arengutega. Sellele järgnevalt kirjeldatakse brutotulu, töötuse, ettevõtluse, KOV-ide 

maksutulude ja vabaajakulude üldiseid arenguid. Võrdluses kasutatakse protsente ja 

keskmisi. Sellele järgnevalt viiakse läbi regressioonanalüüs, kus võrreldakse valitud 

sotsiaalmajanduslike näitajate mõju KOV-ide rahvastikule. Rahvastiku näitajana on 

mudelis kasutatud asustustihedust KOV-is (tabel 2.1.). 
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Tabel 2.1. Regressioonanalüüsis vaadeldud tunnused ja andmeallikad (autori poolt 

koostatud) 

 

 

Andmete töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi Excel. Antud programmis töödeldi 

andmed ja koostati mitmene regressioonmudel. Mudeli koostamisel lähtuti järgnevast 

teooriast. 

Käesolevas töös koostatakse ökonomeetriline mudel. Seetõttu peab autor oluliseks anda 

teemast ülevaade. Mudel on käesoleva olukorra lihtsustatud kujutis (Paas 1995: 37). Antud 

töös kujutatakse mudeli abil Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku olukorda. Selleks, et 

paremat ülevaadet saada, koostatakse mitmene regressioonvõrrand. Mitmese regressiooni 

puhul on tegemist olukorraga, kus ühe resultaatnähtuse ja seda mõjutava mitme erineva 

faktornähtuse vahel on seos (Vainu 2006: 23).  

Mitmene regressioonvõrrand koostatakse Exceli abil. Antud töös jälgitakse tabeli 

usaldatavuse kontrollimiseks kahte näitajat: Studenti t-kriteeriumit ja multikollineaarsust. 

Jälgitakse, kas t-kriitilise väärtused on statistiliselt olulised või mitte. T-kriteerium on 

statistiliselt oluline, kui ta absoluutväärtus on suurem t tabeli väärtusest. (Paas 1995: 166). 

Koostamisel jälgitakse, et ei esineks multikollineaarsust. Multikollineaarsuse puhul on 

tegemist olukorraga, kus faktornähtused on omavahelises tugevas lineaarses sõltuvuses. 

Sõltuv muutuja Definitsioon Allikas 

Asutustihedus Elanikke km
2
 kohta Eesti Statistikaamet: RV0291: 

Sõltumatu muutuja  

Palgatöötaja brutotulu Palgatöötaja kuukeskmine 

brutotulu KOV-is, eurodes 

Eesti Statistikaameti: ST005 

Töötus  Aastakeskmine töötute osakaal 

15-64 aastasest rahvastikust, % 

Eesti Statistikaamet: RV0282; 

Töötukassa  

Brutotulu osakaal Eesti 

keskmisest 

Ida-Virumaa palgatöötajate kuu 

keskmise brutotulu osakaal 

Eesti keskmisest palgatöötaja  

brutotulust, % 

Eesti Statistikaamet: ST005 

Ettevõtted Majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv 1000 elaniku 

kohta 

Eesti Statistikaamet: RV0282; 

ER32 

KOV-i maksutulud KOV-i maksutulud elaniku 

kohta  

Eesti Statistikaamet: RV0282; 

RR30; RR31 

Vaba aeg, kultuur ja religioon  KOV-i kulud vabale ajale, 

kultuurile ja religioonile 

inimese kohta  

Eesti Statistikaamet: RV0282; 

RR33 
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Multikollineaarsuse puhul ei ole enam mitmese regressioonivõrrandi kordajad 

usaldusväärsed. Korrelatsioon tekib, kui näitaja on üle 0,85. (Vainu 2006: 24).  

Mudeli headust näitab determinatsioonikordaja ehk mitmene korrelatsioonikordaja. Antud 

näitaja näitab mitu protsenti resultaatnähtuse hajuvusest kirjeldatakse koostatud 

regressioonmudeli poolt. (Paas 1995: 160). 

Regressiooniks püstitati järgmised hüpoteesid: 

 Mida suurem on haldusüksuse brutotulu, seda suurem on asustustihedus KOV-is. 

 Mida suurem on töötute osakaal tööealisest rahvastikust, seda suurem on antud 

piirkonna asustustihedus. 

 Mida suuremad on Ida-Virumaa palgatöötaja kuu keskmine brutotulu võrdluses 

Eesti keskmisega, seda suurem on antud piirkonna asustustihedus. 

 Mida suurem on ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, seda suurem on KOV-i 

asustustihedus. 

 Mida suurem on KOV-i maksutulud elaniku kohta, seda suurem on antud KOV-i 

asustustihedus. 

 Mida suuremad on KOV-ide kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile inimese 

kohta, seda suurem on antud KOV-i asustustihedus. 
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3. Eesti ja Ida-Virumaa rahvastiku ja sotsiaalmajanduslike 

näitajate vahelised seosed 

 

3.1. Eesti ja Ida-Virumaa rahvastik 

 

Antud peatükis tutvustame rahvastiku olukorda Eestis ja Ida-Virumaal Statistikaameti 

andmetel. Aastatel 2005-2015 on Eesti rahvaarv langenud 1358850-lt 1313271-ni. 

Rahvaarv vähenes 3,35 protsenti ehk 45579 inimese võrra. Ida-Virumaal on olukord olnud 

kehvem (tabel 3.1. ja lisa 1). Rahvaarv on vähenenud 170090-lt 147597-ni. Ida-Virumaa 

rahvaarv vähenes 13,22 protsenti ehk 22493 inimese võrra. Vaadates Eestit üleüldiselt, siis 

näeme, et kümne aasta jooksul on ainult Tallinnas ja Harjumaal rahvaarv suurenenud. 

Ülejäänud haldusüksustes näeme langemist. Suurima rahvaarvu vähenemisega paistavad 

silma Järva-, Jõgeva-, Viljandi- ja Ida-Viru maakond. Märkimisväärne on, et Tartus, 

suuruselt teises linnas Eestis, on näha rahvaarvu vähenemist. (RV0282). 

 

Tabel 3.1. Eesti maakondade, Tartu ja Tallinna rahvaarv aastatel 2005 ja 2015 ning 

muutus (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RVR0282) 

Haldusüksus 2005 2015 Muutus, % 

HARJU MAAKOND 540730 575601 6,45 

JÄRVA MAAKOND 35440 30109 -15,04 

JÕGEVA MAAKOND 36130 30841 -14,64 

VILJANDI MAAKOND 54880 47010 -14,34 

IDA-VIRU MAAKOND 170090 147597 -13,22 

LÄÄNE-VIRU MAAKOND 67420 59039 -12,43 

LÄÄNE MAAKOND 27230 24070 -11,60 

VÕRU MAAKOND 37510 33172 -11,56 

VALGA MAAKOND 33850 29944 -11,54 

PÕLVA MAAKOND 30450 27438 -9,89 
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Tabel 3.1. järg 

  

HIIU MAAKOND 9370 8582 -8,41 

PÄRNU MAAKOND 89320 82349 -7,80 

RAPLA MAAKOND 37020 34436 -6,98 

SAARE MAAKOND 33820 31706 -6,25 

TARTU MAAKOND 155590 151377 -2,71 

..Tallinn 400500 413782 3,32 

..Tartu linn 104490 97332 -6,85 

Eesti 1358850 1313271 -3,35 

 

 

Vaadates Eesti rahvaarvu vanuserühmade kaupa (joonis 3.1.) näeme, et suurim 

vähenemine, 41,72 % võrra, on olnud 15-19-ne aastaste noorukite seas ja ümbruskondade 

vanusegruppide hulgas 10-14, 22,45% võrra ja 20-24, 20,77 % võrra .Väga suure muutuse 

on teinud vanusegrupp üle 85 aastased, kasvades 84,65 %. (RV0282). 

 

 

Joonis 3.1. Eesti rahvaarv vanuserühmade kaupa 2005. ja 2015. aastatel (autori poolt 

koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RVR0282) 

Ida- Virumaal on kõige suurema rahvaarvu vähenemisega vanuserühmaks 15-19 aastased, 

45,62 % võrra, samuti nagu me Eesti puhul nägime (joonis 3.2.). Suurima rahvaarvu 

suurenemisega on 85 ja vanemad elanikud, nähes märkimisväärset suurenemist 150 % 

võrra. Seega näeme, nii Eesti kui Ida-Virumaa puhul, vanemaealise rahvastiku suurenemist 

ja nooremate inimeste vähenemist ehk rahvastiku vananemist. (RV0282). 
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Joonis 3.2. Ida-Virumaa rahvaarv vanuserühmade kaupa aastatel 2005 ja 2015 (autori 

poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282) 

 

Eesti puhul näeme, et linnades on rahvaarv vähenenud rohkem, 5,9 % võrra kui valdades, 

1,7 % võrra (tabel 3.2.). (RV0282). 

 

Tabel 3.2. Eesti rahvaarv linnades ja valdades aastatel 2005 ja 2015 ning muutus, % 

(autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282) 

Piirkond 2005 2015 Muutus, % 

Linnad 867860 825 515 -5,9 

Vallad 490 990 487 756 -1,87 

 

Räägitakse küll suurest linnastumisest, kuid järgnevast tabelist (tabel 3.3.) näeme, nagu 

Eestigi puhul märkasime, et Ida-Virumaa linnades elavate inimeste hulk on tunduvalt 

rohkem vähenenud (14,20 %), kui valdades olevate inimeste hulk (9,27 %). (RV0282). 

 

Tabel 3.3. Ida-Virumaa rahvaarv linnades ja valdades aastatel 2005 ja 2015 ning muutus, 

% (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282) 

Piirkond 2005 2015 Muutus, % 

Ida-Viru maakonna linnad 136470 117095 -14,20 

Ida-Viru maakonna vallad 33620 30502 -9,27 
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Vaadeldes Ida-Virumaa olukorda lähemalt, siis kõige suurem rahvaarvu langus on olnud 

Tudulinna -, Lohusuu -, ja Aseri vallas (tabel 3.4.). Kõige paremas seisus on ainukesena 

Alajõe vald, kus rahvaarv kümne aasta jooksul on tõusnud 1,46 % võrra. Kõige vähem on 

langenud Narva-Jõesuu linna ja Aseri valla rahvaarv, vastavalt 3,66 % ning 7,39 % võrra. 

(RV0282). 

 

Tabel 3.4. Ida-Virumaa KOV-id, mis on teinud 2015. aastal võrreldes 2005. aastaga 

suurima ja väiksema muutuse (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) 

(RV0282) 

Rahvaarv 2005 2015 Muutus, % Rahvaarv 2005 2015 Muutus, % 

..Tudulinna vald 650 459 -29,38 ..Alajõe vald 410 416 1,46 

..Lohusuu vald 920 687 -25,33 

..Narva-Jõesuu 

linn 2730 2630 -3,66 

..Aseri vald 2200 1643 -25,32 ..Jõhvi vald 13570 12567 -7,39 

 

Valdavalt on terve Eesti rahvastik perioodil 2005-2015 vähenenud. Vaadates sündide ja 

surmade osakaalu, siis sünde antud perioodil on 162342 ja seda on oluliselt vähem kui 

surmasid 177252, seega on rahvastik vähenenud sündide-surmade osakaalu pealt 14910 

inimese võrra 2005-2015 aastal (tabel 3.5.). Samuti on Ida-Virumaa olukord 2005-2015 

aastal olnud halb, sündinud on 15171 inimest ja surnud 26565 inimest, seega on rahvastik 

vähenenud iibe pealt 11394 elaniku võrra. Kahjuks peab tõdema, et sündide-surmade 

osakaal on kõikides Ida-Virumaa haldusüksustes negatiivne. Kui vaadata Eesti maakondi 

üleüldiselt, siis positiivse iibega paistavad silma ainult Harjumaa, eesotsas Tallinnaga ja 

Tartumaa eesotsas Tartu linnaga. Iive on olnud Harjumaal 13383 ja Tartumaal 3109. 

(RV112; RV401; RV49). 

 

Tabel 3.5. Eesti ja Ida-Virumaa sünnid, surmad ja iive perioodil 2005-2015 (autori poolt 

koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV112; RV401; RV49). 

 Piirkond Sünnid Surmad Iive 

Kogu Eesti 162342 177252 -14910 
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Tabel 3.5. järg 

 

Ida-Virumaal sureb aastatel 2005-2015 inimesi 1,6-1,9 korda rohkem, kui neid juurde 

sünnib (joonis 3.3.). Samas Eestis jääb see näitaja 1,02-1,21 vahele (joonis 3.4.). (RV112; 

RV49). 

 

 

Joonis 3.3. Ida-Virumaa sünnid ja surmad aastatel 2005-2015 (autori poolt koostatud Eesti 

Statistikaameti andmetel) (RV112; RV49) 

 

 

Joonis 3.4. Kogu Eesti sünnid ja surmad aastatel 2005-2015 (autori poolt koostatud Eesti 

Statistikaameti andmetel) (RV112; RV49) 
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Üheks suurimaks teguriks, mida jälgitakse rahvastikuarvu muutumise puhul on sisse- ja 

väljaränne. Vaatame Eesti ja Ida-Virumaa olukorda aastatel 2005-2015 (joonised 3.5. ja 

3.6.). Kui Eestis sisse- ja väljarände puhul väga suurt lõhet ei ole, 2005 aastal isegi 

sisseränne ületab väljarännet, siis Ida-Virumaal kipub väljaränne ületama oluliselt 

sisserännet 1,3-1,8 korda. Kokku on Eesti sisseränne olnud 2005- 2015 aastal 440250 ja 

väljaränne 458505, mis teeb rändeiibeks -18255. Ida-Virumaal on olnud sisseränne 27040 

ja väljaränne 39771, mis teeb 2005.-2015. aasta rändeiibeks -12731. (RVR01). 

 

 

Joonis 3.5. Kogu Eesti sisseränne ja väljaränne aastatel 2005-2015 (autori poolt koostatud 

Eesti Statistikaameti andmetel) (RVR01) 

 

 

Joonis 3.6. Ida-Virumaa sisse- ja väljaränne aastatel 2005-2015 (autori poolt koostatud 

Eesti Statistikaameti andmetel) (RVR01) 

 

Eesti puhul näeme, et 2005-2015 aastal kokku on ainult Harjumaa positiivse rändeiibega 

ehk 33469. Autor pannes tabelit kokku Ida-Virumaa kohta, arvates, et Ida-Virumaal ei 

leidugi positiivse iibega haldusüksusi, pidi oma arvamust muutma. Positiivse rändeiibega 

piirkonnad Ida-Virumaal olid 2005-2015 aastal neli haldusüksust: Alajõe vald 275, 
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Mäetaguse vald 168, Narva-Jõesuu linn 132 ja Vaivara vald 118. Kõige halvemas 

olukorras oli Narva linn, kus rändeiibeks oli -4570 (muidugi on Narva linnas ka kõige 

rohkem elanikke 58375). (RVR01). 

 

 

3.2. Ida-Virumaa brutopalk ja osakaal Eesti brutopalgast 

 

Ida-Virumaa keskmine palgatöötaja brutotulu kuus oli 2005. aastal 404,62 eurot (joonis 

3.7. ja lisa 2). Samal ajal Eestis oli see 501,77 eurot ja Tallinnas 571,63 eurot. 2015. 

aastaks on toimunud märgatav muutus. Ida-Virumaa keskmine palgatöötaja brutotulu 

2015. aastal oli 890,26 eurot, Eestis 1013,16 eurot ja Tallinnas 1098,72 eurot. (ST005). 

 

 

Joonis 3.7. Brutotulu Eestis ja Ida-Virumaal aastatel 2005 ja 2015 (autori poolt koostatud 

Eesti Statistikaameti andmetel) (ST005) 

 

Ida-Virumaa suurima palgatöötaja brutotuluga haldusüksus on Toila vald nii 2005. aastal 

kui ka 2015. aastal ja väikseima palgaga on püsivalt nii 2005. aastal kui ka 2015. aastal 

Ida-Virumaa pealinn Narva linn (tabel 3.6.) (ST005). 
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Tabel 3.6. Ida-Virumaa suurima ja väikseima keskmise brutotuluga haldusüksused aastatel 

2005 ja 2015 (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (ST005) 

Suurim palk 2005 Suurim palk 2015 Väikseim palk 2005 Väikseim palk 2015 

..Toila vald 501,83 ..Toila vald 1072,69 ..Narva linn 348,83 ..Narva linn 786,83 

..Sonda vald 474,03 ..Jõhvi vald 986,42 ..Vaivara vald 352,09 ..Aseri vald 808,32 

..Aseri vald 436,58 ..Illuka vald 961,08 ..Alajõe vald 362,83 ..Vaivara vald 814,81 

 

Ida-Virumaa suurima brutotuluga haldusüksus on Toila vald nii 2005. aastal kui ka 2015. 

aastal (kus on rahvaarv vähenenud 11,07 %), talle järgnevad 2005. aastal Sonda vald 

(rahvastiku vähenemine perioodil 20,30 %) ja Aseri vald (rahvastiku vähenemine 25,32 %) 

ning 2015. aastal Jõhvi vald (rahvastik -7,39) ja Illuka vald (rahvastik -22,03 %). 

Väikseima brutotuluga on püsivalt nii 2005. aastal kui ka 2015. aastal Ida-Virumaa pealinn 

Narva linn (rahvastik -11,85 %). Talle järgnevad 2005. aastal Vaivara vald (rahvastik -

14,21) ja Alajõe vald (rahvastiku suurenemine 1,46 %) ning 2015. aastal Aseri vald ja 

jällegi Vaivara vald. (RV0282: ST005). 

Suurima brutotulu muutuse tegi 2005 aasta ja 2015. aasta võrdluses Illuka vald ja 

väikseima Aseri vald (tabel 3.7.) (ST005). 

 

Tabel 3.7. Ida-Virumaa suurima ja väikseima brutotulu muutuse teinud haldusüksused 

aasta 2005 võrreldes aastaga 2015 (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) 

(ST005) 

Suurim muutus, % Väikseim muutus, % 

..Illuka vald 253,63 ..Aseri vald 185,15 

..Alajõe vald 250,03 ..Lohusuu vald 196,27 

..Mäetaguse vald 236,48 ..Sonda vald 192,43 

 

Suurima brutotulu muutuse tegid 2005 aasta ja 2015. aastaga võrreldes Illuka vald 

(rahvastik -22,03%), Alajõe vald (rahvastik +1,46%) ja Mäetaguse vald (rahvastik -

8,25%). Väiksema muutuse Aseri vald (rahvastik -25,32%), Lohusuu vald (rahvastik -

25,33%) ja Sonda vald (rahvastik -20,30%). (RV0282; ST005). 
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Kuna lisaks brutotulule on tõusnud hinnad, siis tuli autoril vaadata, kuidas Ida-Virumaa 

brutotulu on võrdluses Eestiga toiminud (joonis 3.8. ja lisad 1, 3). Antud töös vaadeldakse 

Ida-Virumaa haldusüksuste brutotulu osakaalu Eesti brutopalgast, %.  

Ida-Virumaa kõige suurema kuu keskmise brutopalgaga haldusüksuseks on Toila vald, 

kelle näitaja ainukese Ida-Viru kohaliku omavalitsusüksusena on Eesti keskmisega 

võrreldes on suurem. (ST005). 

 

 

Joonis 3.8. Ida-Virumaa palgatöötaja kuukeskmise brutotulu osakaal Eesti brutotulust, % 

aastatel 2005 ja 2015 (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (ST005) 

 

Toila valla kuu keskmine brutotulu 2005. aastal oli võrreldes Eestiga 100,01 % ja 2015. 

aastaks oli see tõusnud 105,87 % - i peale Eesti keskmisest. Toila valla kuu keskmine on 

tõusnud võrreldes Eesti keskmisega 5,86 %. Arusaamatuks jääb asjaolu, miks rahvastik 
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Toilas väheneb (perioodil -11,07%). Andmete põhjal võiks oletada, et rahvastik väheneb 

just madalama palgaga töötajate osas. Järgmise suurema keskmise brutotuluga 

haldusüksusena paistab silma Jõhvi vald 2005. aastal 85,66 % Eesti keskmisest ja 2015. 

aastaks tõusnud 97,36 %-ni ehk suurenemine 13,66 % võrra (rahvastiku vähenemine 7,39 

%). Huvitav on asjaolu, et Ida-Virumaa keskmine võrreldes Eesti keskmisega on tõusnud 

8,97 % võrra, kuid jääb siiski alla Eesti näitajatele (2005. aastal 80,64 % ja 2015. aastal 

87,87 %). Kõige suuremat keskmise brutotulu tõusu võrreldes Eestiga on näidanud 

Mäetaguse vald 17,11 % võrra (2005. aastal 78,05 % ja 2015. aastal 91,41 %) ja samuti 

Mäetaguse valla puhul näeme rahvaarvu langust 8,25 %. Kui üldiselt Ida-Virumaa 

haldusüksustes on näitajad võrreldes Eestiga tõusnud, siis on kolm valda, kus näitajad on 

langenud. Alustame suurimast, Aseri vallast, langust 8,31 % (2005. aastal 87,01 % ja 2015. 

aastal 79,78 %, samuti näeme rahvastik suurt langust -25,32%). Sonda vald, langust 4,70 

% (2005. aastal 94,47 % ja 2015. aastal 90,03 %, rahvastik -20,30%) ja Lohusuu vald, 

langus 2,80 % (2005. aastal 84,18 % ja 2015. aastal 81,83 %, rahvastik -

25,33%).(RV0282; ST005). 

 

 

3.3. Töötus Ida-Virumaal 

 

Kui Eestis on töötute osakaal tööealisest rahvastikust suurenenud aastatel 2005 võrreldes 

aastaga 2015 (lisa 4, joonis 3.9.), siis Ida-Viru maakonnas on olukord vastupidine.  
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Joonis 3.9. Ida-Virumaa ja Eesti töötute osakaal tööealisest rahvastikust, % aastatel 2005- 

2015 (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti ja Töötukassa andmetel) (Registreeritud 

töötud…2016; RV0282, Statistikaamet 2017) 

 

Jooniselt 3.9. saab näha, et vahepealsed aastad on siiski olnud tõusutrendis, mis viitab 

töötuse suurenemisele majandussurutise aastatel. Ida-Virumaal on märkimisväärse languse 

teinud Lohusuu vald ja Illuka vald. Väga suure tõusu poolest paistab silma Tudulinna vald 

(tabel 3.9., ja lisad 1,4). (Registreeritud töötud…2016; RV0282, Statistikaamet 2017). 

 

Tabel 3.9. Ida-Virumaa töötute osakaal tööealisest rahvastikust, % aastatel 2005 ja 2015, 

väikseimate ja suurimate näitajatega haldusüksused (autori poolt koostatud Eesti 

Statistikaameti ja Töötukassa andmetel) (Registreeritud töötud…2016; RV0282, 

Statistikaamet 2017) 

Suurim töötus 2015 Väikseim töötus 2015 

..Narva linn 8,30 ..Illuka vald 2,49 

..Kohtla-Järve linn 7,43 ..Lüganuse vald 2,79 

..Narva-Jõesuu linn 7,31 ..Avinurme vald 2,88 

Suurim töötus 2005 Väikseim töötus 2005 

..Alajõe vald 9,77 ..Tudulinna vald 0,85 

..Lohusuu vald 8,68 ..Aseri vald 2,54 

..Kohtla-Järve linn 6,96 ..Lüganuse vald 3,03 

Suurim muutus Väikseim muutus 

..Tudulinna vald 387,52 ..Lohusuu vald -66,36 

..Narva linn 38,28 ..Illuka vald -52,00 

..Aseri vald 35,24 ..Avinurme vald -46,75 

 

Ida-Virumaa KOV-idest on töötuse langus olnud suurim Lohusuus, kus töötus on langenud 

66, 36% võrra (rahvastik -25,33%), järgnevad Illuka vald 52 % (rahvastik -22,03%) ja 

Avinurme vald 46,75 % (rahvastik -18,50%). Suurimat tõusu töötuses näitas Tudulinna 

vald 387,52 % (rahvastik -29,38%). Võimalik, et seetõttu, et seal on vähe tööealist 

rahvastikku, 2015. aastal oli 267 inimest ja töötuid oli 11 ja 2005. aastal oli töötuid 3 ja 

tööealist rahvastikku 355. See viitab suurele tööealise rahvastiku väljavoolule ja töötute 

arvu kasvule (mis arvuliselt ei olegi nii suur). Kõige suurema töötute osakaaluga 
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tööealisest rahvastikust (%) haldusüksus 2015. aastal oli Narva linn 8,30 % (rahvastik -

11,85%) ja talle järgnes Kohtla-Järve linn 7,43 % (rahvastik, -14,99%). Eelnevast näeme, 

et töötus on enim langenud suurima rahvastiku langusega KOV-ides ja Ida-Virumaa 

rahvastiku vähenemine jääb jätkuvalt Eesti näitajast olulisel määral allapoole (aastal 2015 

Eesti 3,47% ja Ida-Virumaa 4,89%). (RV0282, Statistikaamet 2017; Registreeritud 

töötud… 2016). 

 

 

3.4. Ettevõtlus Ida-Virumaal 

 

Antud peatükis vaadeldakse Ida-Virumaal olevate statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete 

arvu 1000 elaniku kohta ja muutust aastatel 2005-2015 (tabel 3.10. joonis 3.10. ja lisad 1, 

5). Jooniselt on näha, et ettevõtete arv Eestis on kasvanud enam kui Ida-Virumaal.  

 

 

Joonis 3.10. Ida-Virumaa ja Eesti ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, aastatel 2005- 2015 

(autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282; ER32) 

 

Tabelist võib näha, et kõikide haldusüksuste puhul on aastatel 2005-2015 ettevõtete arv 

1000 elaniku kohta kasvanud. Ida-Virumaa kasv on siiski olnud Eesti omast madalam. 

Lohusuu vallas on kõige rohkem ettevõtteid lisandunud. 
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Tabel 3.10. Ida-Virumaa ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, aastatel 2005 ja 2015, suurim 

ja väiksem haldusüksus ning muutus (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti 

andmetel) (RV0282; ER32) 

Suurim ja väikseim ettevõtete arv 2005 

..Tudulinna vald 93,85 ..Kiviõli linn 11,87 

..Alajõe vald 60,98 ..Kohtla-Järve linn 15,25 

..Avinurme vald 48,37 ..Sillamäe linn 15,46 

Suurim ja väikseim ettevõtete arv 2015 

..Tudulinna vald 126,36 ..Kiviõli linn 28,71 

..Lohusuu vald 120,82 ..Kohtla-Järve linn 33,37 

..Alajõe vald 105,77 ..Kohtla-Nõmme vald 35,07 

Muutus, % 

..Lohusuu vald 152,61 ..Tudulinna vald 34,65 

..Kiviõli linn 141,80 ..Vaivara vald 44,77 

..Sillamäe linn 134,38 ..Aseri vald 51,46 

 

Ida-Virumaa ettevõtete arv tuhande elaniku kohta on suurenenud aastatel 2005-2015 

78,41% tõustes 35,21-lt 62,82 ettevõtte peale tuhande elaniku kohta. Eesti puhul siiski 

näeme suuremat tõusu 85,85 % 48,10-lt 89,39 ettevõtte peale tuhande elaniku kohta. Mis 

viitab Ida-Virumaa kehvemale olukorrale Eestiga võrreldes ja võib olla põhjuseks Ida-

Virumaa suuremale rahvaarvu vähenemisele kui Eesti puhul näha võib. (RV0282; ER32). 

Ida-Virumaa kõige suurema ettevõtete arvu tuhande elaniku kohta aastatel 2005-2015 

kasvu on teinud Lohusuu vald 152,61 %, kuid näeme siiski suurt rahvaarvu vähenemist 

25,33 %. Teisena Kiviõli linn 141,80 % (rahvaarv -16,23%), kuid arvuliselt on ettevõtete 

arv tuhande elaniku kohta aastal 2015 Ida-Virumaa väikseim 28,71 % ja kolmandana 

Sillamäe linn 134,38 % (rahvaarv -14,33%). Aastal 2015 oli kõige suurem näitaja 

ettevõtete osas Tudulinna vallas, 126,36 ettevõtet tuhande elaniku kohta, kuid rahvaarv 

tuhande elaniku kohta on seal vähenenud 29,38 protsenti, kuid ettevõtete arv tuhande 

elaniku kohta on Tudulinna vallas Ida-Virumaa osas kõige vähem tõusnud 34,65% aastatel 

2005-2015. Teine on Lohusuu vald 120,82 ja kolmas Alajõe vald 105,77 ettevõtet tuhande 

elaniku kohta. Meeldetuletuseks, et Alajõe vald on Ida-Virumaa ainuke vald, kus rahvastik 

on aastatel 2005-2015 tõusnud 1,46 protsenti. Kokkuvõtvalt on näha, et suurimat tõusu 

ettevõtete arvu osas aastatel 2005-2015 Ida-Virumaal on teinud haldusüksused, kus 

ettevõtete arv on olnud väiksem ja väiksem tõus on olnud, kus ettevõtete arv on olnud 
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suurim. Lõppkokkuvõttes ei ole Ida-Virumaa olukord siiski paranenud võrreldes Eestiga. 

(RV0282; ER32). 

 

 

3.5. Maksutulud Ida-Virumaal 

 

Ida-Virumaa maksutulude vaatlemiseks arvutati Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste 

maksutulud elaniku kohta. Selgub, et Ida-Virumaa maksutulud elaniku kohta on tõusnud 

aastatel 2005-2015 (tabel 3.11, joonis 3.11. ja lisad 1, 6). (RV0282; RR30; RR33). 

 

 

Joonis 3.11. Ida-Virumaa ja Eesti KOV-i maksutulud elaniku kohta aastatel 2005-2015. 

(autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282; RR30; RR33) 

 

Jooniselt on näha, et 2013 aastal on Ida-Virumaa maksutulu olnud kõrge just Narva-

Jõesuus, ei oska öelda, mis võib olla põhjus, kuid teistel aastatel on jäänud Eestiga 

võrreldes Ida-Virumaa maksutulu madalamaks. 
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Tabel 3.11. Ida-Virumaa KOV-i maksutulud elaniku kohta aastatel 2005 ja 2015. 

Suurimad ja väiksemad näitajad ja muutus (autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti 

andmetel) (RV0282; RR30; RR33) 

Suurima väiksema näitajaga haldusüksus 2005 

..Sonda vald 344,84 ..Narva linn 202,57 

..Toila vald 344,59 ..Narva-Jõesuu linn 206,85 

..Lüganuse vald* 284,32 ..Lohusuu vald 207,72 

Suurima väiksema näitajaga haldusüksus 2015 

..Alajõe vald 816,15 ..Narva linn 418,34 

..Toila vald 808,11 ..Aseri vald 455,18 

..Tudulinna vald 672,44 ..Kiviõli linn 458,11 

Muutus, % 

..Mäetaguse vald 213,60 ..Aseri vald 76,33 

..Alajõe vald 196,92 ..Sonda vald 90,04 

..Illuka vald 192,77 ..Kiviõli linn 105,38 

 

Kõige rohkem on Ida-Virumaal tõusnud Mäetaguse valla maksutulu elaniku kohta aastatel 

2005-2015 213,60% (rahvastik -8,25). Järgmisena tulevad Alajõe vald 196,92 % (rahvastik 

1,46) ja Illuka vald 192,77 % (rahvastik -22,03 %). Langejatest Aseri vald 76,33 %, 

(rahvastik -25,32%) Sonda vald 90,04 % (rahvastik -20,30 %) ja Kiviõli 105,38 % 

(rahvastik -16,23 %). Kõige suurema maksutuluga elaniku kohta aastal 2015, Eestist 

kõrgemaga, paistavad silma Alajõe vald 816,15 % (rahvastik 1,46%) ja jällegi Toila vald 

808,11 % (rahvastik -11,07 %) maksutulu elaniku kohta. Valdavalt on haldusüksustes, kus 

on rahvastik langenud enim, ka maksutulu elaniku kohta langenud enim. Valdavalt on 

haldusüksustes, kus maksutulu on elaniku kohta tõusnud rahvastiku vähenemine olnud 

väiksem või hoopiski suurem, nagu näeme Alajõe valla puhul. (RV0282; RR30; RR33). 
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3.6. Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste kulud vabale ajale, kultuurile 

ja religioonile 

 

Vaatlemaks Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste kulusid vabale ajale, kultuurile ja 

religioonile arvutati kohalike omavalitsuste kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile 

inimese kohta. 2015. aasta tuli välja jätta, kuna selle kohta Eesti Statistikaametis andmed 

puuduvad. Seega võrreldi aastaid 2005-2014. Jällegi üllatuseks on Ida-Virumaa vallad 

võrreldes Eestiga keskmiselt rohkem pööranud suurt rõhku vaba aja veetmisele, kultuurile 

ja religioonile (tabel 3.12. joonis 3.12. ja lisad 1, 7). (RV0282; RR30; RR33). 

 

 

Joonis 3.12. Ida-Virumaa ja Eesti KOV-i kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile 

inimese kohta aastatel 2005-2014(autori poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) 

(RV0282; RR30; RR33) 

 

Tabel 3.12. Ida-Virumaa KOV-i kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile inimese 

kohta aastatel 2005 ja 2014, suurima ja väikseima näitajaga allüksus ja muutus (autori 

poolt koostatud Eesti Statistikaameti andmetel) (RV0282; RR30; RR33) 

Suurima ja väiksema näitajaga haldusüksus 2005 

..Kohtla-Nõmme vald 445,94 ..Kohtla vald 39,29 
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Tabel 3.12. järg 

..Vaivara vald 308,50 ..Tudulinna vald 39,46 

..Illuka vald 222,14 ..Iisaku vald 62,38 

Suurima ja väiksema näitajaga haldusüksus 2014 

..Illuka vald 556,12 ..Tudulinna vald 43,44 

..Mäetaguse vald 348,99 ..Alajõe vald 53,61 

..Vaivara vald 237,57 ..Lohusuu vald 74,61 

Suurim ja väikseim muutus, % 

..Iisaku vald 250,72 ..Kohtla-Nõmme vald -75,05 

..Kohtla vald 208,67 ..Alajõe vald -34,29 

..Mäetaguse vald 172,37 ..Lohusuu vald -23,19 

 

Kõige rohkem on oma kulutusi vabale ajale, kultuurile ja religioonile suurendanud aastatel 

2005-2014 Iisaku vald 250,72 % (rahvastik -18,47%), seejärel Kohtla vald 208,67 % 

(rahvastik -10,49%) ja Mäetaguse vald 172,37 % (rahvastik -8,25%). Kõige suuremad 

kulutused vabale ajale, kultuurile ja religioonile inimese kohta on teinud 2014. aastal Illuka 

vald 556,12 eurot (rahvastik -22,03%), seejärel Mäetaguse vald 348,99 eurot (rahvastik -

8,25%) ja Vaivara vald 237,57 eurot (rahvastik -14,21%). KOV-i kuludes vabale ajale, 

kultuurile ja religioonile inimese kohta ei ole näha seoseid rahvastiku muutusega, ehk see 

oleneb iga valla omast soovist ja eripärast oma rahva heaolule panustada. (RV0282; RR30; 

RR33). 

 

 

3.7. Mitmese regressioonmudeli koostamise tulemused 

 

Mitmese regressioonmudeli jaoks kasutati Excelit. Rahvastiku andmete analüüsiks kasutati 

asustustihedust, et muutuja oleks standardiseeritud. Parema ülevaate saamiseks andmeid ei 

eemaldatud. Töö käigus prooviti eemaldada, kuid see paremat efekti ei andnud. Saadi 

järgnev tabel: 
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Tabel 3.13. Esialgse mitmese regressioonanalüüsi tulemused (autori koostatud Eesti 

Statistikaameti ja Eesti Töötukassa andmetel) (Registreeritud töötud…2016; ER32; RR30; 

RR33; RV0282; RVR01; ST005) 

Regressiooni statistikud 

Mitmene korrelatsioonikordaja 0,64 

Determinatsioonikordaja 0,41 

Determinatsioonikordaja nihketa hinnang 0,39 

Jääkstandardhälve 302,25 

Vaatluste arv 200,00 

 

Käesoleva regressioonvõrrandi puhul (tabel 3.13.) t tabeli väärtus on 1,97 ja kõigi t 

statistikute arvväärtused, peale maksutulu elaniku kohta, on sellest suuremad. Seega 

Regressioonanalüüsi 

tulemuste dispersioonanalüüs Vabadus- 

astmete arv 

Hälvete 

ruutude 

summa Keskruut 

F-

statistik 

Mudeli 

olulisuse 

tõenäosus 

(p) 

Regressioonisirge 6 12299496,67 2049916,11 22,44 

5,52718E-

20 

Prognoosijäägid 193 17631049,95 91352,59     

Kokku 199 29930546,63       

Regressiooni-
võrrandi 
kordajate 
analüüs 

Parameetri 
hinnang 

Hinnangu 
standardviga 

t-
statistik 

Parameetri 
olulisuse 
tõenäosus 

Alumine 95 
%-line 
usalduspiir 

Ülemine 95 
%-line 
usalduspiir 

Asustustihedus 2076,16 268,97 7,72 0,00 1545,66 2606,65 

Töötute 
osakaal 
tööealistest 14,83 6,75 2,20 0,03 1,51 28,15 

Brutotulu 
osakaal Eesti 
brutotulust -25,18 3,92 -6,42 0,00 -32,92 -17,44 

Brutotulu 0,99 0,23 4,33 0,00 0,54 1,44 

Ettevõtete arv 
1000 elaniku 
kohta -7,12 0,87 -8,16 0,00 -8,84 -5,40 

Maksutulu 
elaniku kohta -0,03 0,04 -0,77 0,44 -0,11 0,05 

KOV-i kulud 
vabaaeg, 
kultuur, 
religioon 
elaniku kohta -0,42 0,13 -3,15 0,00 -0,68 -0,16 
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uuritud faktornähtused, peale maksutulu elaniku kohta, on statistiliselt olulised. Käesolev 

mudel kajastab 39 protsenti asutustiheduse hajuvusest. 

 

Tabel 3.14. Esialgse korrelatsioonanalüüsi tulemused (autori koostatud) (Registreeritud 

töötud…2016; ER32; RR30; RR33; RV0282; RVR01; ST005) 

Korrelatsiooni

-analüüs 

Asustus-

tihedus 

Töötute 

osakaal 

töö-

ealistest 

Brutotulu 

osakaal 

Eesti 

bruto- 

tulust 

Bruto- 

tulu 

Ettevõtete 

arv 1000 

elaniku 

kohta 

Maksu-

tulu 

elaniku 

kohta 

KOV-i 

kulud 

vabaaeg, 

kultuur, 

religioon 

elaniku 

kohta 

Vabaliige 1             

Töötute osakaal 

tööealistest 0,20 1           

Brutotulu 

osakaal Eesti 

brutotulust -0,41 -0,10 1         

Brutotulu -0,18 0,10 0,69 1       

Ettevõtete arv 

1000 elaniku 

kohta -0,44 0,03 0,20 0,33 1     

Maksutulu 

elaniku kohta -0,07 0,05 0,13 0,24 0,12 1   

KOV-i kulud 

vabaaeg, 

kultuur, 

religioon 

elaniku kohta -0,11 -0,04 0,19 0,20 -0,21 -0,01 1 

 

Antud tabeli puhul multikollineaarsust ei esine, kuna kõik näitajad on alla 0,85 (tabel 

3.14). 

Kuna eelneva põhjal selgub, et maksutulu elaniku ei kohta ei ole oluline, siis mudeli 

koostamiseks ja tulemuste välja kirjutamiseks tehti ka mudel, kust jäeti see tunnus välja. 
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Tabel 3.15. Lõplik mitmese regressioonanalüüsi tulemused (autori koostatud) 

(Registreeritud töötud…2016; ER32; RR30; RR33; RV0282; RVR01; ST005) 

Regressiooni statistikud 

Mitmene korrelatsioonikordaja 0,64 

Determinatsioonikordaja 0,41 

Determinatsioonikordaja nihketa 

hinnang 0,39 

Jääkstandardhälve 301,93 

Vaatluste arv 200,00 

Regressioonanalüüsi 

tulemuste dispersioonanalüüs 

Vabadus- 

astmete 

arv 

Hälvete 

ruutude 

summa Keskruut 

F-

statistik 

Mudeli 

olulisuse 

tõenäosus 

(p) 

Regressioonisirge 5 12244705,12 2448941,02 26,86 

1,34508E-

20 

Prognoosijäägid 194 17685841,51 91164,13     

Kokku 199 29930546,63       

Regressiooni-

võrrandi 

kordajate 

analüüs 

Parameetri 

hinnang 

Hinnangu 

standardviga t-statistik 

Parameetri 

olulisuse 

tõenäosus 

Alumine 95 

%-line 

usalduspiir 

Ülemine 

95 %-line 

usalduspiir 

Vabaliige 2073,69 268,67 7,72 0,00 1543,80 2606,65 

Töötute 

osakaal 

tööealistest 14,75 6,75 2,19 0,03 1,44 28,15 

Brutotulu 

osakaal Eesti 

brutotulust -25,06 3,92 -6,40 0,00 -32,79 -17,44 

Brutotulu 0,96 0,23 4,26 0,00 0,52 1,44 

Ettevõtete arv 

1000 elaniku 

kohta -7,14 0,87 -8,20 0,00 -8,85 -5,40 

KOV-i kulud 

vabaaeg, 

kultuur, 

religioon 

elaniku kohta -0,42 0,13 -3,12 0,00 -0,68 -0,16 

 

T tabel väärtus on 1,97 ja kõik t-statistilised on sellest suuremad (tabel 3.15). Seega on 

mudel väärtused statistiliselt olulised. Antud regressioonmudel kajastab 39 protsenti 

asutustiheduse hajuvusest. Kuna tegemist on mitmese regressioonvõrrandiga ja 

asutustihedused eri valdade vahel on suured, siis võib tulemusega rahul olla. 
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Koostati regressioonmudel: 

Y=14,75x
1
-25,06x

2
+0,96x

3
-7,14x

4
-0,42x

5 

Kus: 

 Y= asustustihedus Ida-Virumaal; 

 X
1
= töötute osakaal tööealisest rahvastikust Ida-Virumaal; 

 X
2
= Ida-Virumaa brutotulu osakaal Eesti brutotulust; 

 X
3
= Ida-Virumaa brutotulu; 

 X
4
= Ida-Virumaa ettevõtete arv tuhande elaniku kohta; 

 X
5
= Ida-Virumaa KOV-i kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku 

kohta. 

Käesoleva mitmese regressioonmudeli põhjal saab teha järgmised järeldused: 

 Kui töötute osakaal tööealisest rahvastikust Ida-Virumaal suureneb ühe ühiku 

võrra, siis asutustihedus suureneb 14,75 elaniku võrra km
2
 kohta. 

 Kui Ida-Virumaa brutopalga osakaal Eesti brutopalgast suureneb ühe protsendi 

võrra, siis asutustihedus väheneb 25,06 elaniku võrra km
2
 kohta. 

 Kui Ida-Virumaa brutotulu suureneb ühe euro võrra, siis elanike arv km
2
 kohta 

suureneb 0,96 elaniku võrra. 

 Kui Ida-Virumaa ettevõtete arv tuhande elaniku kohta suureneb ettevõtte võrra, siis 

asutustihedus km
2
 kohta väheneb 7,14 elaniku võrra. 

 Kui Ida-Virumaa KOV-i kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta 

suurenevad euro võrra, siis elanike arv väheneb 0,42 elaniku võrra km
2
 kohta. 

Mitmese regressioonanalüüsi tulemustest selgub, et kuuest sotsiaalmajanduslikust näitajast 

viis olid statistiliselt olulised ehk mõjutavad asustustihedust. Nendeks on töötute osakaal 

tööealisest rahvastikust, kohaliku elaniku kuu keskmise brutotulu osakaal Eesti brutotulust, 

kuu keskmise brutotulu suurust, kohalike ettevõtete arv tuhande elaniku kohta, kohalikud 

kulud vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta. Üks sotsiaalmajanduslik näitaja 

ehk kohalik maksutulu elaniku kohta ei olnud statistiliselt oluline ehk ei avalda statistilist 

mõju asutustihedusele. 
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Teises peatükis ehk metoodika osas püstitati kuus hüpoteesi, millest kaks leidis kinnitust. 

Esimese hüpoteesina püstitati, et mida suurem on kohalike omavalitsuste brutotulu, seda 

suurem on asustustihedus kohalikes omavalitsustes, mis leidis ka kinnitust. Antud fakti 

kinnitab ka kirjandus, mille alusel inimesed liiguvad suurema palgaga piirkonna suunas. 

Esimese hüpoteesina püstitati, et mida suurem on haldusüksuse brutotulu, seda suurem on 

asustustihedus KOV-is, mis leidis kinnitust ja vastab teooriale, et inimesed liiguvad 

parema palgaga piirkondadesse (peatükk 1.4.). 

Teise hüpoteesina püstitati, et mida suurem on töötute osakaal tööealisest rahvastikust, 

seda suurem on antud piirkonna asustustihedus, mis leidis kinnitust. See näitab seda, et 

töötus on suurem Ida-Virumaa suurem asustustihedusega KOV-ides, milleks on linnad. 

Seega ka suuremad sotsiaalsed probleemid on kontsentreerunud Ida-Virumaal linnadesse. 

Kolmanda hüpoteesina püstitati, et mida suurem on Ida-Virumaa palgatöötaja kuu 

keskmine brutotulu võrdluses Eesti keskmisega, seda suurem on antud piirkonna 

asustustihedus. Mis kinnitust ei leidnud, vaid seos on negatiivne ehk mida suurem on Ida-

Virumaa palgatöötaja kuu keskmine brutotulu võrdluses Eesti keskmisega, seda väiksem 

on antud piirkonna rahvastik. Põhjus on asjaolus, et Ida-Virumaa linnades pole brutotulu 

suurem kui valdades. Selle viitas ka joonis 3.8. kust oli näha, et suurimate linnade, nagu 

Narva, Kohtla- Järve, puhul on brutotulu võrreldes Eesti keskmisega madalam kui näiteks 

paljudes Ida-Virumaa valdades, mille rahvastikuarv ja asutustihedus on nendest oluliselt 

madalam. 

Neljanda hüpoteesina püstitati, et mida suurem on ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, seda 

suurem on KOV-i asustustihedus, mis ei leidnud kinnitust. Seos on negatiivne ehk 

ettevõtete arv 1000 elaniku kohta oli suurem väiksema asustustihedusega KOV-ides, 

milleks olid enamasti vallad. Selle seletuseks võib olla, et e suurema asutustihedusega 

linnadesse on koondunud oluliselt suuremad ettevõtted. Ida-Virumaa eripära on väga 

suurte tööstusettevõtete olemasolu. Suurem ettevõtete arv väga madala asustustihedusega 

valdades võib ka näidata vajadusettevõtlust 

Viienda hüpoteesina püstitati, et mida suuremad on KOV-i maksutulud elaniku kohta, seda 

suurem on antud KOV-i asustustihedus. Mis ei leidnud kinnitust ja antud näitaja ning 

asustustiheduse vahel ei esinenud statistilist seost. 
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Kuuenda hüpoteesina püstitati, et mida suuremad on KOV-i kulud vabale ajale, kultuurile 

ja religioonile inimese kohta, seda suurem on antud KOV-i asustustihedus. Antud hüpotees 

kinnitust ei leidnud ja seos on negatiivne ehk väiksemad KOV-id (väiksem asutustihedus) 

tegid keskmiselt suuremaid kulutusi vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta 

kui suurema asustustihedusega KOV-id. Ida-Virumaa on eriline piirkond, kus osad 

omavalitsused saavad riigilt toetusi halbade elamistingimuste tõttu (kaevandused) ja nad 

saavad seda kasutada vabaaja veetmise võimaluste parandamiseks. Just väiksemad KOV-id 

on tihti aktiivsemad toetama oma elanike vabaaja tegevusi, et ka läbi selle kohalikku 

elukeskkonda parandada. 

Võttes kokku ka eelnevates alapeatükkides toodud näitajad, on näha, et kohalik areng Ida-

Virumaal on väga prioriteetne teema, millele riik peab tähelepanu pöörama. Ainult ühes 

KOV-s (Alajõel) on rahvaarv väga vähesel määral suurenenud. Ainult ühes KOV-s – 

Toilas, on palgatöötaja keskmine brutotulu võrreldav Eesti keskmisega. Mitmed 

negatiivsemad arengud (töötus, madalamad sissetulekud jms) on just kontsentreerunud 

maakonna kõige suurematesse linnadesse. Samas on ka vallad väga erinäolised, sh on väga 

problemaatiline, et osad vallad on väga palju rahvastikku kaotanud väga lühikese ajaga. 

Positiivsemat arengut näitab aga väiksema asutustihedusega KOV-de suur ettevõtete arv 

1000 elaniku kohta, suuremad kulutused vabaaja jms arendamisele. Sotsiaalmajanduslike 

ja rahvastikuarengute suured erinevused KOV-de vahel teevad keerulisemaks efektiivsete 

lahenduste leidmise, sest kohalike suurte linnade vajadused on väga erinevaid neid 

ümbritsevate KOV-de omast. Arvestades, et praegu on Eestis käimas haldusreform, on 

aktuaalne küsimus, mis mõju on väga erinevate arengute ja vajadustega KOV-de 

ühendamisel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ida-Virumaa on võrreldes teiste maakondadega nii rahvastiku kui majanduse poolest 

erinäoline. Arvestades, et tegemist on Eesti jaoks strateegiliselt olulise piirkonnaga, on 

selle rahvastiku ja sotsiaalmajandsulike arengute uurimine vajalik.  

Käesolevas bakalaurusetöös uuriti Ida-Virumaa rahvastiku- ja sotsiaalmajanduslike 

arengute vahelisi seoseid aastatel 2005-2015. Rahvastiku andmeteks kasutati analüüsis 

elanike arvu ja regressioonanalüüsi koostamisel rahvastiku asustustihedust. Vastavalt Eesti 

Statistikaameti võimalustele valiti sotsiaalmajanduslikeks näitajateks töötute osakaal 

tööealisest rahvastikust, kohaliku brutotulu osakaal Eesti brutotulust, brutotulu suurus, 

kohalike ettevõtete arv tuhande elaniku kohta, maksutulu kohaliku elaniku kohta, kohalike 

kulusid vabale ajale, kultuurile ja religioonile elaniku kohta. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on sotsiaalmajanduslikud arengud mõjutanud 

rahvastikuarenguid Ida-Virumaa aastatel 2005-2015. Võrdluseks kasutati protsentjaotusi, 

keskmisi ning mitmest regressiooni.  

Töö esimene peatükk on uurimistöö teoreetiline osa, kus uuriti rahvastiku puudutavaid 

definitsioone, rahvastiku muutusi põhjustavaid tegureid ja nende mõju rahvastikule. 

Rahvastik on ühes piirkonnas elavate inimeste arv. Inimeste erinev koosseis ja arv on iga 

piirkonda mõjutavaks ja piirkonna elu käimashoidvaks teguriks. 

Rahvastiku muutusi uurib rahvastikuteadus ehk demograafia. Rahvastiku muutusi 

põhjustavateks olulisemateks teguriteks on sündimine ja suremine ning sisseränne ja 

väljaränne. Inimeste halb majanduslik olukord (sissetulek ja töökoha olemasolu) mõjutab 

suuresti inimeste pere planeerimist (laste arvu) ja on määravaks inimeste elukoha valikul. 

Inimesed hakkavad lahkuma parema palgaga piirkondadesse ja Eesti suurematesse 

linnadesse ning nende ümbrusesse. Kohalike omavalitsuste valmisolek piirkonnas elavatele 

inimestele teenuseid pakkuda sõltub laekuvate maksude suurusest. Teatud tingimustes on 
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inimesed valmis väiksema sissetulekuga, kui elukoht suudab pakkuda sobivamat 

elukeskkonda ja vaba aega. 

Töö teine peatükk annab ülevaate metoodikast. Välja on toodud, mis rahvastiku ja 

sotsiaalmajanduslikke näitajaid mitmeses regressioonis kasutati. Analüüsi teostamiseks 

vajalikud andmed saadi Eesti Statistikaameti ja Eesti Töötukassa andmebaasidest. Analüüsi 

jaoks sõnastati kuus hüpoteesi. 

Uurimistöö kolmandas peatükis toodud empiirilises osas anti ülevaade antud 

bakalaureusetöös analüüsitud rahvastiku ja sotsiaalmajanduslikest näitajatest. Peatükis 

kirjeldatakse kõigepealt rahvastiku muutusi ja sotsiaalmajanduslikke muutusi aastatel 

2005-2015 ja teostatakse mitmene regressioonanalüüs aastatel 2005-2014, kuna puuduvad 

2015 aasta kohta osad sotsiaalmajanduslikud andmed. 

Käesolevas töös selgub, et Ida-Virumaa rahvastik on vähenenud neli korda rohkem kui 

Eesti rahvastik. Ida-Virumaal on linnade rahvastik vähenenud suuremal määral kui 

maaliste piirkondade rahvastik. Ida-Virumaa sisse- ja väljarände iive on negatiivne, mis 

viitab lahkumisele piirkonnast. Sotsiaalmajanduslikest tulemustest selgub, et halvemate 

sotsiaalmajanduslike tulemustega piirkondades on rahvastiku muutused negatiivsemad. 

Eriti paistab silma Narva linna, kui suurima linna, halb majanduslik olukord võrreldes 

teiste Ida-Virumaa KOV-dega. 

Töö eesmärgi saavutamiseks koostati mitmene regressioonanalüüs, selgitamaks 

asustustiheduse ja sotsiaalmajanduslike näitajate vahelist seost aastatel 2005-2014. 

Analüüsis püstitati teises peatükis kuus hüpoteesi ja teostati mitmene regressioonanalüüs, 

millest kaks leidis kinnitust ja neli lükati tagasi. Töötute osakaal tööealisest rahvastikust ja 

kuu keskmise brutotulu suurus avaldasid asustustihedusele positiivset mõju. Negatiivset 

mõju aga avaldasid kohaliku brutotulu osakaal Eesti brutotulust, kohalike ettevõtete arv 

tuhande elaniku kohta, maksutulu kohaliku elaniku kohta, kohalikud kulud vabale ajale, 

kultuurile ja religioonile elaniku kohta. Regressioonanalüüsi käigus selgus, et kuuest 

sotsiaalmajanduslikust näitajast viis olid statistiliselt olulised Ida-Virumaa asutustiheduse 

muutuste kirjeldamiseks. Mudelis ei olnud ainult maksutulu kohaliku elaniku kohta 

statistiliselt oluline. 

Analüüsi tulemused viitavad sellele, et Ida-Virumaa seisukohast on väga problemaatiline 

just negatiivsed arengud kõige suuremates linnadest. Võrreldes mitmete väiksemate 
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valdadega on töötus suurem, brutotulu väiksem, vabaaja kulutused elaniku kohta ning 

maksutulu väiksem just Narvas ja Kohtla-Järvel. Samas arengud valdades on väga erinevad 

– enim rahvastikku kaotanud valdades on rahvastik vähenenud 10 aasta jooksul kuni 25%-

30%, mis on väga drastiline muutus. Väga erinevad sotsiaalmajanduslikud arengud 

näitavad, et nendele on vaja suunata ka eritüüpi meetmeid.  
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THE LINKS BETWEEN IDA-VIRUMAA ADMINISTRATIVE 

UNITS POPULATION AND SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

IN 2005-2015 
 

 

Summary 

 

In comparison with other Estonian counties, Ida-Virumaa stands out with its population 

and economy. The region is strategically very important foe Estonia, and therefore it is 

important to study its population and socioeconomic development. 

The present BA thesis studies the connections between population and socioeconomic 

developments in Ida-Virumaa county in the period of 2005-2015. Population in the local 

governments of the county was used as the indicator for population developments. In the 

regression analysis, population density was used as the indicator for population. On the 

basis of data available from Statistics Estonia, following indicators were used for 

socioeconomic developments: share of unemployed; average gross monthly income of an 

employee; the share of the income of employee in Estonian average; number of enterprises 

per 1000 inhabitants; average tax revenue per inhabitant; local governments’ expenditure 

on leisure, culture and religion per inhabitant.  

The aim of the thesis was to analyse how did the socioeconomic developments impact 

population in the period of 2005- 2015. For the analysis, percentages, average indictors and 

multiple regression analysis was used.  

The first chapter of the thesis contains theoretical overview on definition of population, 

factors affecting population change and their impact of the population. Population refers to 

the number of people living in a region. The population size and structure are factors that 

affect the region and that hold it alive. Population changes are studied by the field of 

demography The most important changes in population stem from births, deaths and 

migration. The economic situation (e.g. incomes, jobs) affect the family decisions and the 
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choices where to reside. Typically people leave from the regions with lower incomes and 

move to the larger cities in Estonia and to the hinterlands of those. The services provided 

by the local governments depend on their tax revenues. In certain situations, people are 

willing to accept lower incomes in a region if is provides a better living environment and 

more leisure time.  

The second chapter of the thesis gives an overview on the methodology and describes the 

indicators used in the multiple regression analysis. Sources for the data are Statistics 

Estonia and Unemployment Insurance Fund. Six hypothesis are formed for the analysis.  

The third chapter contains the empirical analysis and provides an overview on the 

population and socioeconomic developments in the region. Firstly, a description on the 

population changes and socioeconomic developments is provided for the period of 2005- 

2015. Secondly, a multiple regression analysis is conducted for the period of 2005- 2014, 

as not all data was available for the year 2015.   

The analysis shows that the population in the Ida-Virumaa region has decreased four times 

faster than in Estonia on average. The decrease was faster in local towns than in rural 

municipalities. The outmigration is larger than immigration. Socioeconomic developments 

have been worse in areas with highest population losses. Even though Narva town is a 

large town, it stands out from other local governments in the regions with many negative 

developments.  

In order to achieve the aim of the thesis, multiple regression analysis was sued to study the 

connections between population density and the selected socioeconomic indicators. Six 

hypothesis were formed – four of them were confirmed and two rejected. There were 

significant links between share of unemployed and average gross income of employees as 

those were higher in local governments with higher population density. The connections 

between share of employees’ income in Estonian average, number of enterprises per 1000 

inhabitants, tax revenue per inhabitant and expenditure on leisure, culture and religion per 

inhabitant had negative connection with population density. In the multiple regression 

analysis five indicators out of six were significantly connected with population change. 

Only tax revenue per inhabitant was not statistically significant in the model.  

The results indicate that for the future of Ida-Virumaa region, it is very problematic that the 

towns in regions (with higher population density) have been characterised by more 
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negative developments. In comparison with smaller rural municipalities in Narva and 

Kohtla-Järve especially, the share of unemployed has been higher; average incomes per 

employee lower; tax revenue and expenditure on leisure, culture, and religion per 

inhabitant lower. At the same time the developments in rural municipalities have been also 

been diverse – some of those have lost 25-30% of their population in a decade and that is 

very drastic change. The differences in socioeconomic developments show that diverse 

measures are needed to address those.  
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Lisa 1. Rahvaarv Ida-Virumaal ja Eestis aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rahvaarvu 

muutus, % 

..Kiviõli linn 6570 6350 6170 6040 6010 5870 5680 5872 5768 5635 5504 -16,23 

..Kohtla-Järve linn 43080 42420 41690 40970 40350 39470 38650 38373 37961 37198 36622 -14,99 

..Narva linn 66220 65900 65080 64330 63330 63080 62200 60454 59888 59049 58375 -11,85 

..Narva-Jõesuu linn 2730 2760 2790 2720 2740 2760 2760 2749 2703 2655 2630 -3,66 

..Sillamäe linn 16300 15980 15780 15540 15250 15020 14680 14632 14376 14122 13964 -14,33 

..Alajõe vald 410 400 390 380 380 370 370 358 362 390 416 1,46 

..Aseri vald 2200 2120 2060 1980 1970 1900 1840 1845 1788 1707 1643 -25,32 

..Avinurme vald 1530 1530 1500 1490 1450 1430 1400 1318 1313 1271 1247 -18,50 

..Iisaku vald 1440 1370 1370 1380 1330 1260 1250 1205 1192 1182 1174 -18,47 

..Illuka vald 1180 1110 1080 1060 1000 980 950 913 909 913 920 -22,03 

..Jõhvi vald 13570 13400 13170 12930 12770 12550 12440 13101 12856 12696 12567 -7,39 

..Kohtla vald 1620 1620 1630 1630 1650 1610 1600 1425 1450 1435 1450 -10,49 

..Kohtla-Nõmme vald 1140 1100 1120 1040 1040 1040 1010 1051 1032 1020 998 -12,46 

..Lohusuu vald 920 900 870 850 890 870 830 693 690 699 687 -25,33 

..Lüganuse vald 3670 3530 3520 3380 3360 3310 3240 3248 3158 3028 2941 -19,86 

..Mäetaguse vald 1660 1610 1610 1640 1680 1660 1670 1501 1518 1497 1523 -8,25 

..Sonda vald 990 950 900 880 830 840 860 814 804 811 789 -20,30 

..Toila vald 2430 2390 2380 2380 2390 2420 2360 2203 2201 2184 2161 -11,07 

..Tudulinna vald 650 640 610 600 570 510 510 469 468 463 459 -29,38 

..Vaivara vald 1780 1890 1820 1830 1850 1850 1810 1492 1472 1528 1527 -14,21 

Ida-Virumaa kokku 170090 167970 165540 163050 160840 158800 156110 153716 151909 149483 147597 -13,22 

Kogu Eesti 1358850 1350700 1342920 1338440 1335740 1333290 1329660 1325217 1320174 1315819 1313271 -3,35 



 

57 

 

Lisa 2. Brutopalk Ida-Virumaal ja Eestis aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutus, % 

..Kiviõli linn 380,08 437,09 546,19 654,71 627,93 636,54 664,13 699,82 734,25 793,19 818,16 215,26 

..Kohtla-Järve linn 382,77 437,73 547,08 657,97 638,86 645,94 680,38 725,03 784,13 816,79 853,28 222,92 

..Narva linn 348,83 393,31 488,67 586,84 580,89 603,90 631,25 661,57 703,73 744,26 786,83 225,56 

..Narva-Jõesuu linn 388,84 459,97 563,19 657,33 649,47 642,48 663,11 706,76 761,12 812,88 858,98 220,91 

..Sillamäe linn 364,30 414,40 520,18 603,13 584,92 617,42 668,05 725,09 771,22 809,92 850,14 233,37 

..Alajõe vald 362,83 450,83 565,55 674,33 628,63 606,14 668,92 739,22 788,94 844,65 907,19 250,03 

..Aseri vald 436,58 506,88 602,18 690,18 653,43 642,35 656,38 680,24 733,05 780,94 808,32 185,15 

..Avinurme vald 390,18 468,92 573,16 657,14 633,75 635,29 652,88 697,07 740,29 762,49 824,96 211,43 

..Iisaku vald 401,11 461,44 583,32 694,59 671,07 691,37 709,33 751,62 814,37 855,78 917,90 228,84 

..Illuka vald 378,93 454,67 577,89 708,14 682,51 701,44 721,26 807,63 891,25 935,00 961,08 253,63 

..Jõhvi vald 429,81 501,83 622,05 741,69 723,67 741,32 781,52 829,41 894,83 941,14 986,42 229,50 

..Kohtla vald 425,08 490,01 601,28 722,78 700,41 683,63 713,19 762,54 811,86 862,45 903,20 212,48 

..Kohtla-Nõmme vald 434,09 511,93 653,62 771,16 733,00 732,50 757,61 804,62 845,30 900,15 953,29 219,61 

..Lohusuu vald 422,39 534,11 646,27 712,87 671,90 686,17 697,94 737,55 763,61 803,83 829,03 196,27 

..Lüganuse vald 425,63 495,55 617,19 716,45 671,67 681,92 729,19 769,18 800,31 860,74 901,87 211,89 

..Mäetaguse vald 391,65 464,19 587,16 700,86 694,78 696,33 731,01 754,38 830,11 899,41 926,16 236,48 

..Sonda vald 474,03 569,20 660,72 741,38 718,94 727,84 759,36 800,61 867,46 898,28 912,18 192,43 

..Toila vald 501,83 578,98 713,83 859,23 804,84 797,42 839,17 902,50 959,13 1023,17 1072,69 213,75 

..Tudulinna vald 401,30 464,38 557,25 687,18 681,17 659,09 687,00 739,11 776,13 887,84 918,66 228,92 

..Vaivara vald 352,09 419,52 525,35 620,33 593,61 605,60 632,69 701,30 736,90 780,02 814,81 231,42 

Ida-Virumaa  404,62 475,75 587,61 692,91 667,27 671,73 702,22 749,76 800,40 850,65 890,26 220,02 

Kogu Eesti 501,77 582,11 704,75 805,61 770,58 766,78 797,65 844,44 900,11 954,02 1013,16 201,92 
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Lisa 3. Ida-Virumaa brutopalga osakaal Eesti brutopalgast, % aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Muutus 

% 

..Kiviõli linn 75,75 75,09 77,50 81,27 81,49 83,01 83,26 82,87 81,57 83,14 80,75 6,61 

..Kohtla-Järve linn 76,28 75,20 77,63 81,67 82,91 84,24 85,30 85,86 87,12 85,62 84,22 10,40 

..Narva linn 69,52 67,57 69,34 72,84 75,38 78,76 79,14 78,34 78,18 78,01 77,66 11,71 

..Narva-Jõesuu linn 77,49 79,02 79,91 81,59 84,28 83,79 83,13 83,70 84,56 85,21 84,78 9,41 

..Sillamäe linn 72,60 71,19 73,81 74,87 75,91 80,52 83,75 85,87 85,68 84,90 83,91 15,57 

..Alajõe vald 72,31 77,45 80,25 83,70 81,58 79,05 83,86 87,54 87,65 88,54 89,54 23,83 

..Aseri vald 87,01 87,08 85,44 85,67 84,80 83,77 82,29 80,56 81,44 81,86 79,78 -8,31 

..Avinurme vald 77,76 80,56 81,33 81,57 82,24 82,85 81,85 82,55 82,24 79,92 81,42 4,71 

..Iisaku vald 79,94 79,27 82,77 86,22 87,09 90,17 88,93 89,01 90,47 89,70 90,60 13,33 

..Illuka vald 75,52 78,11 82,00 87,90 88,57 91,48 90,42 95,64 99,02 98,01 94,86 25,61 

..Jõhvi vald 85,66 86,21 88,27 92,07 93,91 96,68 97,98 98,22 99,41 98,65 97,36 13,66 

..Kohtla vald 84,72 84,18 85,32 89,72 90,89 89,16 89,41 90,30 90,20 90,40 89,15 5,23 

..Kohtla-Nõmme vald 86,51 87,94 92,75 95,72 95,12 95,53 94,98 95,28 93,91 94,35 94,09 8,76 

..Lohusuu vald 84,18 91,75 91,70 88,49 87,19 89,49 87,50 87,34 84,84 84,26 81,83 -2,80 

..Lüganuse vald 84,83 85,13 87,58 88,93 87,16 88,93 91,42 91,09 88,91 90,22 89,02 4,94 

..Mäetaguse vald 78,05 79,74 83,31 87,00 90,16 90,81 91,65 89,34 92,22 94,28 91,41 17,11 

..Sonda vald 94,47 97,78 93,75 92,03 93,30 94,92 95,20 94,81 96,37 94,16 90,03 -4,70 

..Toila vald 100,01 99,46 101,29 106,66 104,45 104,00 105,21 106,88 106,56 107,25 105,87 5,86 

..Tudulinna vald 79,98 79,78 79,07 85,30 88,40 85,96 86,13 87,53 86,23 93,06 90,67 13,37 

..Vaivara vald 70,17 72,07 74,54 77,00 77,03 78,98 79,32 83,05 81,87 81,76 80,42 14,61 

Keskmine 80,64 81,73 83,38 86,01 86,59 87,60 88,04 88,79 88,92 89,16 87,87 8,97 
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Lisa 4. Ida-Virumaa töötute osakaal tööealisest rahvastikust, % aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutus % 

..Kiviõli linn 5,93 4,09 4,83 7,26 15,13 13,52 10,26 10,29 8,74 5,81 5,29 -10,72 

..Kohtla-Järve linn 6,96 3,99 3,63 6,40 13,59 11,89 10,05 8,01 6,66 5,71 7,43 6,68 

..Narva linn 6,00 3,06 2,99 6,51 16,44 13,22 11,48 10,23 8,05 6,87 8,30 38,28 

..Narva-Jõesuu linn 5,79 3,14 3,14 3,77 9,14 10,01 8,77 7,83 7,56 6,90 7,31 26,24 

..Sillamäe linn 6,40 3,43 4,04 5,67 13,11 10,19 7,56 6,39 4,59 4,53 5,30 -17,12 

..Alajõe vald 9,77 6,37 7,29 7,54 12,95 9,31 8,72 15,79 15,15 10,80 6,06 -37,94 

..Aseri vald 2,54 1,24 1,44 6,70 16,31 11,96 10,27 5,74 3,78 2,77 3,44 35,24 

..Avinurme vald 5,41 0,99 1,55 2,14 4,07 3,20 4,87 4,53 3,63 3,74 2,88 -46,75 

..Iisaku vald 4,25 2,11 1,75 4,63 8,11 5,70 4,77 4,99 4,57 2,80 3,49 -18,05 

..Illuka vald 5,19 3,52 2,39 3,10 6,42 6,32 5,33 4,61 3,24 3,59 2,49 -52,00 

..Jõhvi vald 5,95 3,18 2,46 5,07 10,32 9,08 7,24 5,43 4,78 4,24 4,67 -21,40 

..Kohtla vald 3,62 2,00 2,08 4,10 8,40 7,93 5,93 5,57 5,43 4,03 4,64 28,04 

..Kohtla-Nõmme vald 4,80 2,68 1,69 4,34 8,27 7,56 7,47 5,24 5,14 4,42 4,98 3,72 

..Lohusuu vald 8,68 4,66 2,31 3,00 4,87 6,70 6,18 5,78 3,73 1,70 2,92 -66,36 

..Lüganuse vald 3,03 1,53 1,93 3,85 9,43 8,31 4,95 4,54 4,21 3,52 2,79 -8,05 

..Mäetaguse vald 5,34 2,71 1,57 4,55 8,92 12,31 8,08 8,86 7,49 5,24 5,69 6,46 

..Sonda vald 4,33 2,14 1,55 4,87 9,51 7,14 7,72 7,53 3,34 5,58 5,37 23,95 

..Toila vald 3,56 2,08 1,89 4,33 9,26 8,99 6,47 5,44 4,14 4,20 3,64 2,28 

..Tudulinna vald 0,85 2,62 1,47 2,99 6,03 5,90 3,93 7,09 3,60 3,58 4,12 387,52 

..Vaivara vald 6,63 4,08 4,78 6,31 13,50 11,84 11,00 9,90 8,00 7,25 6,90 4,13 

Ida-Virumaa 5,25 2,98 2,74 4,86 10,19 9,05 7,55 7,19 5,79 4,86 4,89 -6,97 

Eesti 2,41 1,31 1,54 3,34 9,66 7,26 5,31 4,48 3,83 3,19 3,47 44,27 
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Lisa 5. Statistilisse profiili kuuluvate ettevõtete arv tuhande elaniku kohta aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Muutus, 

% 

..Kiviõli linn 11,87 12,76 14,26 14,90 17,14 25,55 26,76 26,74 27,39 26,80 28,71 141,80 

..Kohtla-Järve linn 15,25 15,98 17,87 19,26 21,14 28,63 30,01 30,86 30,72 32,31 33,37 118,80 

..Narva linn 19,80 20,82 23,29 23,99 26,54 33,13 33,71 35,51 37,29 38,58 39,13 97,63 

..Narva-Jõesuu linn 27,84 26,45 31,90 31,99 34,31 44,93 40,94 44,74 45,14 47,83 50,19 80,29 

..Sillamäe linn 15,46 16,52 18,95 19,95 22,62 32,29 31,61 33,83 35,06 34,98 36,24 134,38 

..Alajõe vald 60,98 62,50 64,10 78,95 78,95 132,43 143,24 142,46 138,12 125,64 105,77 73,46 

..Aseri vald 27,73 31,60 32,04 32,83 31,98 36,84 33,70 34,15 36,91 37,49 42,00 51,46 

..Avinurme vald 48,37 45,10 48,00 47,65 48,28 64,34 63,57 70,56 71,59 76,32 76,18 57,51 

..Iisaku vald 42,36 47,45 49,64 52,90 56,39 72,22 72,80 81,33 84,73 89,68 92,84 119,18 

..Illuka vald 24,58 27,03 27,78 29,25 25,00 30,61 36,84 39,43 48,40 46,00 43,48 76,91 

..Jõhvi vald 38,54 41,87 46,09 49,65 50,90 63,27 64,31 64,12 64,64 68,37 69,71 80,86 

..Kohtla vald 32,10 40,12 38,04 37,42 33,94 43,48 45,63 51,23 53,10 53,66 55,17 71,88 

..Kohtla-Nõmme vald 15,79 18,18 17,86 21,15 20,19 25,96 23,76 24,74 29,07 28,43 35,07 122,11 

..Lohusuu vald 47,83 50,00 41,38 48,24 50,56 87,36 93,98 114,00 126,09 117,31 120,82 152,61 

..Lüganuse vald 33,51 35,41 35,80 37,57 38,99 49,55 49,69 47,72 49,08 53,17 56,10 67,40 

..Mäetaguse vald 38,55 41,61 45,34 41,46 39,88 50,60 51,50 57,96 64,56 68,80 68,29 77,12 

..Sonda vald 40,40 47,37 42,22 44,32 45,78 51,19 54,65 51,60 55,97 56,72 65,91 63,12 

..Toila vald 34,57 37,24 46,22 46,22 46,86 52,89 58,47 59,01 59,06 60,44 60,62 75,37 

..Tudulinna vald 93,85 92,19 81,97 88,33 96,49 123,53 119,61 123,67 128,21 114,47 126,36 34,65 

..Vaivara vald 34,83 35,45 42,31 37,16 40,54 44,32 46,41 57,64 55,71 47,12 50,43 44,77 

Ida-Virumaa 35,21 37,28 38,25 40,16 41,32 54,66 56,06 59,56 62,04 61,21 62,82 78,41 

Eesti 48,10 52,57 56,71 58,24 61,32 75,16 78,09 82,16 85,41 86,46 89,39 85,85 
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Lisa 6. Ida-Virumaa maksutulud KOV-ide maksutulud elaniku kohta aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutus, % 

..Kiviõli linn 223,05 270,76 351,07 427,45 370,26 345,00 369,39 376,57 393,17 430,89 458,11 105,38 

..Kohtla-Järve linn 210,73 256,28 336,91 420,67 368,61 335,75 357,86 392,86 442,69 473,49 496,77 135,74 

..Narva linn 202,57 234,28 307,14 373,36 311,03 272,08 295,44 319,68 21,29 388,81 418,34 106,52 

..Narva-Jõesuu linn 206,85 263,12 368,01 444,49 418,90 388,49 404,48 421,41 7892,49 534,24 546,50 164,20 

..Sillamäe linn 210,98 250,14 323,49 387,28 338,74 320,29 361,33 401,94 443,02 476,85 497,40 135,76 

..Alajõe vald 274,87 455,10 548,61 688,75 558,40 757,78 723,47 761,28 819,26 827,62 816,15 196,92 

..Aseri vald 258,14 325,33 418,12 473,57 385,93 336,77 346,21 341,93 394,68 433,53 455,18 76,33 

..Avinurme vald 209,89 260,09 324,80 385,07 363,64 347,21 370,06 400,69 448,20 495,90 559,61 166,61 

..Iisaku vald 261,06 328,57 416,96 487,22 447,50 432,08 453,94 526,94 585,27 606,79 642,41 146,07 

..Illuka vald 226,10 284,32 357,31 468,95 388,56 384,76 422,86 490,66 551,18 613,27 661,96 192,77 

..Jõhvi vald* 250,39 302,06 391,19 488,80 433,51 412,51 442,40 454,33 504,68 541,93 579,12 131,29 

..Kohtla vald 263,20 338,45 421,26 495,08 439,14 402,71 428,26 535,47 340,83 632,63 661,81 151,45 

..Kohtla-Nõmme vald 228,02 303,36 378,56 496,77 434,53 415,78 436,76 437,97 811,86 535,97 575,75 152,50 

..Lohusuu vald 207,72 294,00 357,35 413,63 349,75 363,25 392,00 455,59 487,87 504,66 516,99 148,89 

..Lüganuse vald* 284,32 352,52 445,86 532,77 455,44 435,12 475,02 498,95 548,78 605,10 641,87 125,75 

..Mäetaguse vald 211,19 281,64 363,92 446,02 404,75 384,55 418,43 501,80 558,92 632,60 662,29 213,60 

..Sonda vald 344,84 414,45 515,11 596,66 552,73 511,33 540,99 556,24 592,75 640,99 655,35 90,04 

..Toila vald 344,59 420,14 542,22 657,89 595,99 559,76 590,09 681,01 719,39 787,66 808,11 134,52 

..Tudulinna vald 266,09 315,97 382,15 448,97 410,18 461,97 481,56 510,24 565,65 626,33 672,44 152,71 

..Vaivara vald 250,63 283,21 366,41 424,63 376,79 361,84 391,15 515,68 570,50 638,14 634,11 153,01 

Ida-Virumaa  246,76 311,69 395,82 477,90 420,22 411,45 435,09 479,06 884,62 571,37 598,01 142,35 

Eesti 328,70 401,37 503,35 593,40 517,91 487,69 523,08 553,69 601,62 654,47 705,29 114,57 
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Lisa 7. Ida-Virumaa kulud vabale ajale, spordile ja kultuurile elaniku kohta aastatel 2005-2015 ja muutus 

Haldusüksus 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutus, % 

..Kiviõli linn 89,35 105,95 136,18 141,72 145,03 122,93 127,74 125,71 127,26 143,00 60,05 

..Kohtla-Järve linn 89,11 93,93 126,02 151,47 118,65 102,83 190,05 113,49 150,36 220,69 147,66 

..Narva linn 102,71 120,91 134,92 148,09 144,34 126,59 124,76 129,63 212,19 219,64 113,84 

..Narva-Jõesuu linn 101,40 128,76 104,98 129,02 103,82 98,63 100,56 97,48 101,45 109,59 8,08 

..Sillamäe linn 88,47 123,50 125,81 165,18 139,82 146,42 216,26 154,94 237,40 172,23 94,67 

..Alajõe vald 81,59 69,12 108,85 72,29 107,32 67,11 75,20 60,74 74,40 53,61 -34,29 

..Aseri vald 136,46 139,23 237,25 205,15 251,03 321,19 404,52 197,07 175,88 186,28 36,50 

..Avinurme vald 116,18 115,57 113,75 172,87 147,65 121,88 127,57 86,26 115,64 127,38 9,64 

..Iisaku vald 62,38 88,93 107,46 118,39 113,62 112,30 112,22 125,51 183,07 218,76 250,72 

..Illuka vald 222,14 268,68 1122,89 1263,53 585,89 864,09 814,66 635,58 921,84 556,12 150,34 

..Jõhvi vald 110,92 130,08 145,84 175,29 165,78 158,17 158,53 153,91 166,92 169,08 52,43 

..Kohtla vald 39,29 71,02 288,24 151,44 94,69 84,61 107,78 145,83 141,85 121,26 208,67 

..Kohtla-Nõmme vald 445,94 188,45 146,49 171,98 440,31 311,81 116,60 109,84 113,37 111,24 -75,05 

..Lohusuu vald 97,14 71,47 73,99 80,29 58,20 52,80 51,34 58,76 61,75 74,61 -23,19 

..Lüganuse vald 104,47 111,12 107,33 172,58 263,74 168,41 203,11 192,72 164,62 182,17 74,38 

..Mäetaguse vald 128,13 158,28 339,83 219,19 303,53 257,20 392,07 864,07 367,58 348,99 172,37 

..Sonda vald 91,72 104,76 117,96 135,30 167,34 159,44 98,78 119,11 136,51 174,84 90,63 

..Toila vald 129,85 134,43 118,88 151,48 137,71 135,15 142,57 315,82 533,53 212,64 63,77 

..Tudulinna vald 39,46 84,41 47,62 69,62 47,97 51,14 48,09 38,01 41,48 43,44 10,09 

..Vaivara vald 308,50 101,94 141,83 195,60 159,99 148,69 156,79 227,58 330,06 237,57 -22,99 

Ida-Virumaa 129,259 120,527 192,307 204,525 184,821 180,569 188,46 197,603 217,857 184,157 42,47 

Eesti 100,642 120,206 138,033 161,575 130,004 122,501 121,296 125,486 153,388 157,82 56,81 
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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) 

 


