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Esikaas:
Andres Tolts, "Piir III", 1996, akrüül/lõuend, 90 x 110 cm

Tagakaas:
Andres Tolts, "Piir I", 1995, akrüül/lõuend, 90 x 110 cm

Kunstnikust:
Andres Toltsi (sündinud 1949) huvitab kaasaegne tsivilisatsioon, eelkõige tehiskeskkonnacl.
Ta armastab väga maalida marmorit ja teisi elegantseid materjale, stiilseid puhta vormiga esemeid. 
Olles erialalt disainer ning saamata end kunagi tegeliku keskkonna kujundajana realiseerida, 
teostab ta oma esteetilisi fantaasiaid maalidel. Ta armastab kombineerida mitte kokkukuuluvaid 
objekte ja fantaasiaelemente, millest osa on reaalsetele sarnased, ning teised täiesti subjektiivsed 
visuaalsed kujundid, nagu näiteks abstraktsed joonstruktuurid. Esemete ja tasapindadega 
määratletud ruumi kasvatab ta lõpmatuseks, mida eraldab tajutavast ruumist tihti ekraanitaoline 
kujund. Tema loomingu püsivamaid tunnuseid on alternatiivse tegelikkuse, "mürast" puhastatud 
isikliku mängumaa ehitamine. Ta on veendunud esteet.

Johannes Saar, kunstikriitik
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Eesti üldandmed
Põhiseadus:

võetud vastu referendumil 28. juunil 1992 . 
Riigikorraldus:

Põhiseadusega on kehtestatud õigusriigi põhimõtted. Põ
hiseadus tunnistab võimude lahusust ja tasakaalu, kohtute 
sõltumatust ja tagab põhilised inimõigused ja -vabadused 
vastavalt üldtunnustatud põhimõtetele ja normidele. Eesti 
on demokraatlik parlamentaarne vabariik, kus kõrgeima 
võimu kandja on rahvas. Rahvas rakendab kõrgeimat või
mu valimisõiguslike kodanike poolt valitud Riigikogu kau
du ja referendumitel osalemise teel. Riigikogu koosneb 101 
liikmest ja talle kuulub seadusandlik võim. Täidesaatev võim 
kuulub valitsusele. Eesti riigipea on Vabariigi President. 
Pealinn:

Tallinn (elanikke 1.01.1995 seisuga 434 763).
Adm in istratiivne jaotus:
Eesti jaguneb 15 maakonnaks, 198 maavallaks,

46 linnaks, 11 alewaIlaks ja 3274 külaks
Valuuta:

Rahvuslik valuuta on Eesti kroon (1 kroon = 100 senti). 
Kroon võeti kasutusele 20. juunil 1992 ja on seotud Saksa 
margaga vahekorras IDEM = 8 EEK.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige 
17. septembrist 1991.

Euroopa Nõukogu liige alates maist 1993-

Ametlik nimetus on täielikul kujul:
Eesti Vabariik,

Lühivorm:
Eesti.

Pindala:
45 227 km2 

Asend:
Eesti asub Läänemere idakaldal. Eesti paikneb Ida-Euroo- 

pa platvormi loodeosas, kus kõrguste vahed on väikesed. 
Kagu- ja Ida-Eestis on maapind kõrgem kui Lääne-Eestis. 
Kõrgeim paik (Suur Munamägi) on 318 meetrit merepinnast 
kõrgemal. Eestis on üle 1500 saare ja rohkem kui 1400 järve.
Elanikkond:

1 491 583 (1.01.1995)
Rahvuslik koosseis:

eestlasi 64,2%, venelasi 28,7%, ukrainlasi 2,7%, 
valgevenelasi 1,5%, soomlasi 1,0%, muid rahvusi 1,9%. 
(1.01.1995)
Usundid:

luterlus, vene õigeusk, baptism ja teised.
Keeled:

eesti (riigikeel), vene ja teised.
Riikliku iseseisvuse taastamine:

20. august 1991.
Vabariigi aastapäev:

24. veebruar.

EESTI )
RAHVUSFMMATUKOGU

3-97-01760



EESSÕNA

Teie ees on järjekordne aruanne Eesti 
inimarengust. Interneti kaudu jõuab aru
anne laia maailma. Leiate siit ülevaate 
1996. aasta probleemidest, millega inim
areng Eestis kokku puutub. Ülevaate on 
koostanud Eesti autorid ÜRO Arengupro
grammi toetusel. Nii koostajaile kui toeta- 
jaile kuulub mu siiras tänu.

Inimareng on termin, mida autorid on 
mõistnud järgmiselt. Iga inimese loomu
likuks sooviks on elada kaua, huvitavalt ja 
kindlustatult. Eluiga sõltub inimese tervi
sest. Raskesti määrateldav huvitavalt ela
mine sõltub haridusest, mis teritab uudis
himu, ja uudishimust, mis ärgitab oma sõ
na sekka ütlema. Kindlustatus ehk inim
väärne elu sõltub inimese tööst. Tegelikus 
elus mõjutavad kõik kolm tingimust üks
teist sedavõrd, et nad põimuvad tervikuks, 
mida võimegi nimetada inimarenguks.

Oleme Eestis kulutanud palju jõudu, 
vahendeid ja aega lihtsate asjade taasta
miseks ja edendamiseks. Nende endast
mõistetavate asjade hulka kuuluvad meie 
riiklik iseseisvus, demokraatlik riigikord, 
poliitilised vabadused, turumajandus. See 
ei ole olnud kerge. Kuid need pingutu
sed olid ja on ka edaspidi vajalikud just 
inimarengu huvides. Ilma demokraatiata 
ja õigusriigita ei ole normaalset inimaren
gut. Mõistagi peab ka turumajanduses 
olema piisavalt sotsiaalset vastutust ja ini- 
mesekesksus tasakaalustama kasumi- 
kesksusega. Õige tasakaalu leidmine ja 
selle säilitamine ongi demokraatliku riigi
korra raskemaid ja ka olulisemaid üle
sandeid, mis on edukalt lahendatavad 
üksnes siis, kui nende lahendamisest on 
huvitatud iga inimene üksikult ja rahvas 
tervikuna.

Huvitatus sõltub inimarengu seisundist.
Seepärast vajamegi tõsist arutelu Eesti 

inimarengu tänase seisu ja homse suuna

ümber. Arutelu olgu võimalikult lai ja 
kriitiline. Demokraatlikus riigis kriitiline 
arutelu on enesekriitiline arutelu. Kõik see, 
mida me hindame positiivseks, on saavu
tatud meie ühise jõu ja ühise arukusega 
ning me võime seda uhkelt enese ja ainult 
enese arvele kirjutada. Tingimusel, et tun
nistame ka selle lause pöördkülge: kõik 
see, mida hindame negatiivseks, on sünd
inud meie ühisel nõul ja ühisel vastutusel, 
ning meil ei ole õigust kedagi süüdistada 
peale iseenda. Niisiis on arutelu Eesti inim
arengu üle samaaegselt ka arupidamine 
Eesti kui riigi ja Eesti kui ühiskonna välja
vaadete üle.

Ma loodan, et käesolev aruanne aitab 
sellele kaasa. Eesti vanasõna, mille saa
dame Interneti kaudu maailma, kõlab 
nõnda: "Kus näed viga laita, seal tule ja 
aita!" Vanasõnad ei vanane, sest neis elab 
rahva ühendatud arukus, mille kaudu 
rahvas kõnelebki isekeskis ja oma riigiga.

Lennart Meri
Eesti Vabariigi president

Kadriorus 27. mail 1996
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SISUKOKKUVÕTE

1. PEATÜKK 
Inimarengu 
suundumus Eestis

duselt eelkõige head kutsealast ettevalmis
tust, mis peaks tagama elus laheda edasi
jõudmise nii sotsiaalses hierarhias kui ai
nelise heaolu mõttes.

Eesti hariduse kõige valusam prob
leem on koolikohuslaste väljalangemine 
põhikoolist. Haridusministeeriumi statis
tikatalituse andmetel ei õppinud 1995/96 
päevases põhikoolis 8-14-aastastest las
test 5348 ehk 3,43% sellesse vanuserüh- 
ma kuuluvatest koolikohuslastest. Eesti 
hariduse edenemist takistab suurel mää
ral ka aineliste vahendite nappus. Väike
se palga tõttu on tekkinud õpetajakut
sega noorte inimeste äravool haridusalalt 
tasuvamatele elualadele. Samasugune on 
olukord kõrghariduses ja teaduses. Raha
puudus ei võimalda piisavalt investeerida 
uude õppetehnoloogiasse. See probleem 
on eriti terav kutsehariduses. Samal ajal 
paelub Eesti avalikkuse tähelepanu järjest 
rohkem idee varustada arvutitega kõik 
Eesti koolid. Sellega loodetakse teha kiire 
hüpe infoühiskonda. Hetketähelepanu 
on suunatud arvutialase hariduse andmi
sele üldhariduse raames ning infotehno
loogia ja andmesidevõrkude pakutavate 
võimaluste kasutamisele üldhariduses. 
Eesti 750 koolis on praegu kokku umbes 
1300 arvutit. Praegu on 20 Eesti kooli 
Internetiga püsiühenduses ja rohkem kui 
150-1 on Internetiga sissehelistamisühen- 
dus. Eesmärk on varustada sajandivahe
tuseks Eesti koolid infotöötlusvahend ite- 
ga (sealhulgas rajada arvutiklassid) ning 
ühendada koolid andmesidevõrkudega. 
Peale selle soovitakse täienduskoolituse 
kaudu anda pooltele kooliõpetajatele pa
rem arusaamine infotöötluse võimalustest.

Mõningate hinnangute kohaselt 1993. a. 
alanud elatustaseme tõus ei ole veel jõud
nud avaldada mõju rahva valdava osa elu
olu paranemisele. Kõrge sotsiaalne hind, 
mida makstakse kiire turumajandusele üle
mineku eest, väljendub keskmise oodatava 
eluea järsus langemises 1950. aastate Eesti 
tasemele. Selline pretsedenditu langus näi
tab veel kord, et majanduse areng ei muutu 
iseenesest sotsiaalseks heaoluks. Teiselt 
poolt on elanike küsitlused näidanud, et 
hoolimata suure osa perede objektiivselt vi
letsast majanduslikust olukorrast, on häm
mastavalt palju inimesi säilitanud optimist
liku meele ja usu Eesti majanduse paremas
se tulevikku. Paraku on see optimism 1995. 
aasta lõpul kahanema hakanud.

Inimarengu indeksi arvutused, mis on 
UNDP 1995. a. metoodika järgi tehtud 
aasta 1991.-1994. kohta, näitavad, et teis
te riikidega võrreldes jätkub Eesti olukor
ra halvenemine. Arenenud riigile koha
selt tuleks Eesti valitsusel teha suuri pin
gutusi sotsiaalolude parandamiseks ja ha
riduse edendamiseks.

2. PEATÜKK 
Haridus
Viimaste aastate kõige olulisem suund on 
hariduse ja õppimise tähtsuse järjekindel 
tõus nii Eesti õpilaste kui ka kogu elanik
konna hulgas. Võrdlevad uuringud näita
vad, et Eesti õppurid hindavad haritust 
isegi kõrgemalt kui nende eakaaslased 
mitmetes teistes riikides. Samal ajal on 
muutunud hariduse väärtuseline sisu. Üld
kultuurilise enesearendamise ja oma tege
vuse ühiskondliku kasulikkuse asemel on 
hakatud märksa rohkem hindama hari
duse kaudu ühiskondliku positsiooni ja 
prestiiži ning ainelise heaolu saavutamist. 
Praegune õppurite põlvkond ootab hari

3- PEATÜKK 
Tööturg ja tööpuudus
Töötus ei ole Eestis plahvatuslikult kas
vanud. Ametlikult registreerunud tööotsi
jate arv on võrreldes viimase kahe aasta
ga isegi vähenenud. Tööpuudusele vas- 
tutoimivad tegurid on olnud majanduse
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kiire ümberstruktureerumine, väike töötu 
abiraha, töö pakkumise vähenemine, pi
kaajaliste töötute osatähtsuse kasv (inime
sed, kes on otsinud tööd rohkeni kui ühe 
aasta, kaotavad õiguse töötu staatuse taot
lemiseks), varimajanduse kiire areng, pas
siivse elanikkonna suur osatähtsus töö- 
ealise elanikkonna koguarvus ning töö
tute siirdumine osaajaga töötajate hulka.

Süveneb tööpuuduse geograafiline di
ferentseerumine. Endiselt on töötuse tase 
kõrge Kagu-Eestis. Uusi töökohti luuakse 
peamiselt suuremates linnades (Tallin
nas, Tartus, Pärnus) ja nende linnade 
naabermaakondades: Harjumaal, Tartu
maal, Pärnumaal. Seetõttu on töötuse ta
se seal keskmisest madalam. Paljudes 
maakondades on tööpuudus suur maa
konnakeskusest kaugemale jäävates val
dades. Ilmneb ka otsene palga- ja tööpuu
duse taseme seos: väiksema tööpuudu
sega maakondades on keskmine palk 
suurem; see süvendab veelgi Eesti re
gioonide erinevusi. Ei aita ka ränne, mis 
suurendab töölerakendumise võimalusi 
eelkõige nende piirkondade elanikel, kus 
need võimalused on niigi keskmisest 
suuremad, sest suurte linnade lähedal on 
töötuse tase madalam. Kõrge töötuse ta
semega maakondade elanike võimalused 
kohapeal tööd leida on märksa väikse
mad, ka teeb keskustest kaugel paikne
mine vähetõenäoliseks migreerumise, mis 
võimaldaks leida paremaid tööleraken
dumise võimalusi. Tööpuudus on seotud 
ka haridustasemega: mida madalam see 
on, seda suurem on tööpuuduseoht.

Tööturupoliitika on Eestis hakanud 
aktiivsemaks muutuma. Aktiivse tööturu
poliitika meetmetest on kasutatavam töö
turuõpe. Selles on 1995. aastast alates pan
dud suurem rõhk ametialase täiend- ja 
ümberõppe kursustele.

hanemine väljendub ka selles, et vaese
ma 40% perede tuluosa kogutulus on 
suurenenud ja rikkama 20% perede tulu
osa vähenenud. Vaeste perede (1. tulu- 
detsiil) hulgas on suhteliselt kõige enam 
paljulapselisi peresid ja töötuga peresid. 
Pensionäre on kõige enam 3. ja 4. detsi- 
ilis. Viimaste olukorda võib pidada samu
ti kehvaks, ent mitte katastroofiliseks.

Maakonniti esineb Eestis üsna selge 
loode-kagu-suunaline arengunihe. Oma
valitsuste tasandil tuleb aga esile linnade 
märksa parem sotsiaal-majanduslik olu
kord. Selgelt väga head näitajad on suur
linnade lähistagamaadel - päevase pen- 
delrände piirkondadel. Kesk- ja Lääne- 
Eestis on pilt valdavalt kirju, kuid eeskätt 
Kagu-Eesti maakondades kerkivad linnad 
väga halvas olukorras oleva maa taustal 
selgesti esile, suutmata siiski võistelda 
suuremate linnade ja eeskätt Tallinnaga. 
Eesti regionaalne areng on eeskätt Tallin
na ja seejärel linnade areng. Need on 
keskused, kus on piisav kriitiline hulk 
elanikke ja rohkesti teenindusettevõtteid 
või milles tegutsevad ekspordiettevõtted 
tulevad hästi toime. Arvestades nii aren
gueeldusi kui ka hetkeolukorda, jätkub 
Eestis regionaalsete erisuste kasv, millega 
halvemas olukorras olevate piirkondade 
võimalused väljarännu tagajärjel halvene
vad veelgi, tuues kaasa laialdaste piir
kondade isearenguvõime kadumise, lum- 
peniseemmise ja sotsiaalkulude kasvu. 
Linnades, eeskätt Tallinnas, tähendab 
kontrollimatu elanikkonna kasv getostu- 
mist, liikluse, saastumise, kuritegevuse jm. 
hälbiva käitumise kasvu. Osa, eeskätt pii
riäärsete piirkondade arengueeldused ja 
hetkeolukord ei anna lootust nende riigi 
strateegiliselt tähtsate piirkondade isearen
guks. Ka rohkete vabatahtlike ühenduste 
(valitsusväliste organisatsioonide) võime 
leevendada varanduslikke ja piirkondlikke 
erisusi pole veel märkimisväärne.4 PEATÜKK 

Majanduslik ja regio
naalne ebavõrdsus

5. PEATÜKK 
Elukeskkond

1994. aasta tulude diferentseerimist võis 
hinnata suhteliselt suureks ja eelmise aas
taga võrreldes kasvavaks, ent 1995. aastal 
on majanduslik ebavõrdsus hakanud 
kahanema. Seda võib jälgida Gini koefit
siendi põhjal, mille väärtus 1995. aastal 
oli 0,371, mis on madalam kui 1994. aas
tal (0,379). Majandusliku ebavõrdsuse ka

Paljude Eesti elanike arvates on keskkon
na seisund Eestis halb või väga halb. 
Õhusaastumus on suurim kirdeosas ja 
linnades. Kirde-Eesti on suursaastajate 
esirinnas ka globaalset kliimasoojenemist 
põhjustava C02 emissiooni poolest. Sel
lega ohustab Eesti suurel määral oma 
naabrite keskkonnaruumi. Eestis suure-
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neb kiiresti autode arv. Paraku on ena
mik autosid vananenud ja saastavad 
keskkonda tavalisest rohkem. Poolt Eesti 
elanikkonda häirib müra. Kõrge müra- 
taust on linnades stressi ja mitmesuguste 
haiguste põhjustaja. Nagu teisteski sotsia- 
lismij argsetes riikides on ka Eestis ener
gia kasutamine äärmiselt ebaefektiivne. 
Lääne-Euroopaga võrreldes kulub sama 
toote valmistamiseks 2-3 korda enam 
energiat. Eesti tehiskeskkonna kvaliteet 
on valdavalt madal, hooned ei pea sooja. 
Põhja-Eestis on 1,75 korda kõrgem lood
uslik kiirgustaust kui Lõuna-Eestis. Üldist 
kiirgustausta suurendab põlevkivi kasu
tamine Virumaa soojuselektrijaamades.

Korteritega varustatuse poolest (korte
reid 1000 elaniku kohta) oli Eesti 1990. 
aastate alguseks keskmiste Euroopa riiki
de tasemel. 1980. aastate teisest poolest 
hakkas ehitusmaht Eestis järsult vähenema 
ja aastail 1990-1995 vähenes elamuehitus 
tervikuna 86%. Riigi- ja munitsipiaalelamu 
ehitus on praeguseks peaaegu lakanud. 
Samal ajal ehitatakse alates 1992. aastast 
stabiilselt umbes 500 eramaja aastas. 
Madalseisu on Eesti elamuehituses põh
justanud maksujõulise tellija puudumine. 
1994. aasta andmete põhjal elas 42% Eesti 
inimestest oludes, kus eluruumi kohta 
tuleb enam kui üks leibkonnaliige. Kõige 
kitsamates oludes elavad väikeste (alla 6- 
aastaste) lastega pered. Suured on elamis- 
olude erinevused maa ja linna vahel. Maal 
on elamispinda rohkem, mugavusi vähem 
ja eluasemele tehtavad kulutused väikse
mad, sest üür on madalam. Keskmiselt 
kulutab Eesti pere 13-16% sissetulekutest 
eluasemele, kusjuures 55% linlaste ja 62% 
maainimeste eluasemega seotud kulu
tustest läheb kütte ja sooja vee eest tasu
miseks. 58%-l inimestest on raskusi elu
aseme eest tasumisel, kusjuures peaaegu 
veerandil on raskusi sageli.

1994. aastal polnud 7,3% Eesti ela
nikest oma elamisoludega üldse rahul. 
Peamised rahulolematuse põhjused seos
tuvad korteri suuruse ja mugavuste vähe
susega. Iga viies Eesti elanik soovib elada 
suuremas ja mugavamas korteris kui 
praegu, iga kahekümnes vajaks praegus
est väiksemat korterit. Korterite vähesuse 
tõttu on eri põlvkonnad sunnitud elama 
koos, eriti linnades.

Ainsa tõsiselt võetava võimalusena 
muuta olukorda, kus riiklik elamuehitus 
oli sattunud raskustesse ja avalik elamu-

sektor oli ülepaisutatud, tuli arvesse era- 
muehituse hoogustamine ja riigile kuulu
va elamispinna erastamine. 1995- aasta 
alguseks oli eraomanduses juba ligi 44% 
elamisfondist. 1994. aastal korraldatud 
küsitluse tulemused lubavad prognoosi
da, et elamureformi lõppedes elab ligi
kaudu 89-90% Eesti elanikest neile kuu
luval (era-) elamispinnal ning 10-11% on 
üürnikud. Siiski võib eeldada, et Eestis ei 
kao nõudlus üürikorteri järele, vaid pi
gem suureneb. Põhjuseks on vana (enne 
1940. aastat ehitatud), halvas seisukorras 
elamufondi suur osa (Eesti elamufond on 
30 % ulatuses amortiseerunud, 45 % ela
mufondist on üle 25 aasta vana) ja muu
tused leibkondade struktuuris. Nimelt 
suureneb nende üksikute inimeste ja las
teta abielupaaride arv, kes on rohkem 
huvitatud elamispinna ajutisest rentimis
est kui ostmisest. Eesti korteriturg on al
les kujunemisjärgus. Peamine takistus on 
olnud piiratud laenusaamisvõimalus.

6. PEATÜKK 
Perekond
Viimase 5 aasta jooksul on Eestis perede 
elutingimused tunduvalt halvenenud. 
Praegu peab end rikkaks 0,1% ja majan
duslikult kindlustatuks 11% Eesti elani
kest, 5 aastat tagasi olid need arvud vas
tavalt 2% ja 59%. Neid, kelle majanduslik 
olukord on nende enese hinnagu põhjal 
endisega võrreldes halvenenud, on ühte
kokku 63%. Keskmine eestimaalane on 
pidanud loobuma isegi paljudest nõuko
gude ajal kasutatud hüvedest. Ainult 5% 
on oma majanduslikku olukorda suutnud 
parandada. Üleminekuaastail “võitnute” 
ja “kaotanute” puhul pole elukohal ega 
sool suurt tähtsust. Määravad on peami
selt vanus ja haridus. “Võitjaid” on roh
kem nooremate inimeste hulgas ning 
kõrgema haridustasemega inimestel on 
paremini õnnestunud oma majanduslikku 
olukorda säilitada või parandada. “Võit
jatel” on vähe lapsi - 22% on lasteta val
lalised, 51% on küll abielus, kuid ainult 1- 
2 lapse vanemad. Ainult 12%-1 “võitjatest” 
on peres üle 2 lapse (“kaotajatest” 35%-l 
on üle 2 lapse). Eestis tehtud katse elus
tada traditsioonilisi soorolle (mees töötab, 
naine on kodus) ei andnud tulemusi, sest 
mees üksinda ei jõua praeguses olukorras 
perekonda ülal pidada. Elatustaseme 
märkimisväärne langus 1990. aastate
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alguses on kaasa toonud nii suure 
demograafilise kriisi, mida Eestis pole ol
nud kogu Teise maailmasõja järgsel ajal. 
Loomulik iive on langenud 3,7-lt 1000 
elaniku kohta -5,3-ni. Isegi siis, kui sündi
vuse langus peatuks, prognoositakse 
2020. aastaks eestlaste arvu vähenemist 
umbes 770 000-ni. Eesti perede elukesk
konna ja demograafilise käitumise muutu
mine oleneb eelkõige sellest, millise 
arengutee Eesti riik valib. Praeguse olu
korra analüüs lubab ennustada kahte või
malikku varianti: varakapitalistliku arengu 
jätkumist või sotsiaalsete ja loodusvarade
ga kooskõlas olevat arengut.

sekäitumine oleneb mitte ainult vajalike 
teadmiste hulgast, vaid ka keskkonna 
toetusest ning võimalustest otsustada ter
visliku valiku kasuks.

Kuritegevuse tase on viimastel aasta
tel olnud jätkuvalt kõrge. Politseistatistika 
andmete kohaselt kasvas kuritegude arv 
1995. aastal võrreldes 1994. aastaga 11%. 
Kokku registreeriti 1995. aastal 39 570 
kuritegu. Kuritegevuse üldine kasv 1995. 
aastal toimus eeskätt varguste arvu suure
nemise tõttu 14% võrra (vargused moo
dustavad valdava osa kuritegudest). Hu
ligaansuste arv kasvas 38%. Suurenes ka 
kehavigastuste tekitamiste, riisumiste, 
kelmuste ning altkäemaksuga ja tulirelva 
ebaseadusliku hoidmise ja kasutamisega 
seostuvate kuritegude arv. Üha rohkem 
kasutati kuritegude toimepanemisel tuli
relva, oluliselt kasvas pommiplahvatuste 
ja -ähvarduste arv. Varasemast rohkem 
registreeriti 1995. aastal ka narkootikumi
dega seostuvaid kuritegusid.

Raskete isikuvastaste kuritegude arv 
1995. aastal mõnevõrra vähenes. Tapmis
te ja tapmiskatsete arv vähenes 17%, seda 
esmakordselt pärast 1991. aastat. Vähem 
tekitati ka üliraskeid kehavigastusi ning 
vähenes vägistamiste ja vägistamiskatsete 
ning autovarguste ja -ärandamiste arv. 
Kuritegude avastamine 1995. aastal mõ
nevõrra paranes. Registreeritud kuritegu
dest avastati 28,5% (1994.a. 26,7%), seal
juures tapmistest ja tapmiskatsetest 69% 
(1994.a. 53%). Röövimistest avastati 43%, 
salajastest vargustest kokku 21% (sh. kor
terivargustest 19% ja vargustest sõiduki
test 12%).

Küsitlusandmete järgi sai 1994. või 
1995. aasta jooksul kurjategijate käe läbi 
kannatada vähemalt 20-25% küsitletuist 
või nende pereliikmetest (või nende va
rast). Kõige rohkem kardetakse sissetun
gi oma korterisse või majja ja koduse va
ra röövimist. Iga teine autoomanik kartis 
oma auto ärandamist. Suur oli 1995. aas
tal ka nende inimeste arv, kes kartsid 
füüsilist kallaletungi endale või oma pere 
liikmetele. Endiselt on suur kuritegude 
läbi kannatanute rahulolematus politsei 
tööga kuriteojuhtumite lahendamisel. Sa
mal ajal on siiski paranenud arvamus 
politsei professionaalse taseme kohta 
seoses nüüdisaegse koolituse saanud 
politseikaadri tekkimisega. Viimaste 
tate karistuspoliitikat iseloomustab ühelt 
poolt süüdimõistetute arvu kasv, teiselt

7. PEATÜKK 
Tervis ja turvalisus
Majandusprobleemide järel olid Eestis 
1995. aasta andmete põhjal tervis ja kuri
tegevus inimestele muret tekitavate prob
leemide seas teisel-kolmandal kohal. Ai
nult 16% inimestest ei pidanud neid olu
liseks. Eesti rahvastiku tervise halvene
mist 1990. aastate alguses peegeldab ilme
kalt keskmise eeldatava eluea langus. 
Eesti elanike keskmise eeldatava eluea 
erinevus Euroopa riikide keskmisest on 
kasvanud ajavahemikul 1981-1993 4,3 
aastalt seitsmele aastale. Meeste ja naiste 
keskmise eeldatava eluea erinevus on 12 
aastat. Seegi vahe on viimase viie aasta 
jooksul suurenenud. Muret tekitavad ter- 
visearengunäitajad on ka imikusuremus, 
emade suremus, tehisabortide järsk kasv 
alates 1991. aastast, kasvajatesse varajase 
suremuse kõrge tase ning suguhaigustes
se ja tuberkuloosi haigestumise järsk tõus 
pärast 1990. aastat. Eesti ühiskondlikus 
teadvuses on alles viimasel ajal hakatud 
jõudma arusaamisele, et inimese tervis 
sõltub rohkem temast endast ja tema elu
viisist kui sellest, mida arst on võimeline 
tema heaks tegema. Sihipärase tervise- 
poliitika kujundamisel tehakse Eestis al
les esimesi samme. Nende sammude pik
kus oleneb paratamatult sellest, kui kii
resti loobutakse mõttemudelist, et inime
se tervis tähendab ainult haiguste puudu
mist. Eestis 1990-1994 korraldatud tervi- 
sekäitumisuuringutes ilmneb, et kõrvu 
negatiivsega (suitsetamise ja alkoholi ka
sutamise kasv jms.) on tervisekäitumises 
märgata ka positiivset (toore aedvilja söö
mine on sagenenud, või kasutamine lei- 
val-saial vähenenud jms.). Kuid tervi-

aas-
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dusta inimarengut. Väga palju sõltub ini
meste informeeritusest, nende komme
test ja harjumustest ning julgusest vajadu
se korral oma harjumusi muuta. Tulemu
seks on elulaadi mitmekesistumine ning 
inimarengut puudutavate uute võimalus
te ja ohtude esilekerkimine. Uute võima
luste hulka kuuluvad infotöötluse abil 
avanevad perspektiivid eluks ja tööks 
infoühiskonna oludes, mille kasutamine 
või kasutamata jätmine ei saa jätta mõju 
avaldamata inimarengule.

1995. aastal hoogustus Eestis avalik 
väitlus Eesti võimaluste üle osaleda maa
ilma liikumises infoühiskonna poole. Ava
liku arutelu teke seostus eelkõige mujal 
maailmas toimunu jälgimise ning ka Eestit 
mõjutanud Interneti buumiga. Arutatav 
küsimus on Eesti jaoks tegelikult eksis
tentsiaalne: kas Eesti suudab kohaneda 
eluks ja tööks infoühiskonnas või siirdub 
ta maailmasüsteemi perifeeriasse, kus lak
kab tegusalt osalemast rahvusvahelises 
tööjaotuses ja kultuurivahetuses koos kõi
gi sellest tulenevate järelmitega inimaren
gule. Sellel küsimusel on ka Eesti-sisene 
aspekt. Et seni ei ole teadvustatud info
töötluse läbivat rolli kõigis eluvaldkonda
des ega ühiskonnaliikmete ebapiisavat val
misolekut toimuvateks muutusteks, võib 
tekkida sotsiaalne kihistumine infotöötluse 
ja andmesidevõrkude võimalustes orien
teeruvate inimeste ning võhikute vahel.

Praegu Eestis toimuv infotehnoloogia 
ja andmesidevõrkude rakenduste kiire 
areng toetub peamiselt kohalikule, eri
alasele ja eraalgatusele ning kätkeb en
das palju ebamäärast, mille kõrvaldami
seks oleks vaja ka avaliku sektori tähe
lepanu ja tegutsemist. Paraku pole veel 
tehtud muudatusi Eesti seadustes, avaliku 
sektori investeeringutes ega muud laadi 
riiklikes ettevõtmistes. Seetõttu tuleks 
edaspidi kindlasti käsitleda inimarengu ja 
Eesti riigi seisukohalt olulist infoühiskon
na teemat ka valitsuses ja Riigikogus. 
Eestis ei tohi inimareng takerduda.

poolt karistuste leebemaks muutumine: 
kohtud on vähem mõistnud vabaduse
kaotuslikku karistusi ja lühenenud on 
keskmine karistusaeg; sellest tulenevalt 
on vähenenud ka kinnipidamisasutustes 
viibivate süüdimõistetute arv.

Kuritegevuse tõkestamist on seni pee
tud nii elanike hulgas kui ka ametkon
dades peaasjalikult politsei ülesandeks: 
riigiasutuste (politsei jt.) ning kohalike 
omavalitsuste ja elanikkonna koostöö 
võitluses kuritegevusega on olnud vae
valt märgatav. Puudunud on ühtne krimi- 
naalpoliitika ja kriminoloogiaalane tea
duslik uurimistöö, olulised otsused te
hakse sageli pealiskaudse informatsiooni 
põhjal. Seni on peaaegu puudunud iga
sugune kooskõlastatud, ühiskonna eri 
institutsioonide jõupingutusi ühendav 
kriminaalpreventsioonitöö. Valitsuse kor
raldusega kinnitati 1995. aastal kriminaal
preventsiooni riikliku programmi koosta
mise kava. Moodustatud on ametkon- 
dadevahelised konsultatiivkomisjonid 
ühtse kriminaalpoliitika loomiseks ja 
õiguskaitseasutuste omavahelise koostöö 
tõhustamiseks. See programm peab kuju
nema lähematel aastatel riigi kriminaal
poliitika aluseks. Eesmärk on kaasata 
kuritegude ennetamisele ja tõkestamisele 
peale õiguskaitseasutuste ka teised riik
likud ja omavalitsuslikud institutsioonid 
ning rahva omaalgatuslikud liikumised.

8. PEATÜKK

Mõned
tulevikusuundumused
Nüüdseks saavutatud inimarengu taset 
peegeldab tänapäevane elulaad. Teiselt 
poolt avaldab moena leviv elulaad oma
korda mõju ka inimarengule. Võrdse sis
setulekuga inimeste elulaad võib olla eri
nev. Probleem on selles, et kahjuks mitte 
kõik, mida peetakse moodsaks, ei soo
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1. Inimarengu 
suundumus Eestis

Majanduse areng ei transformeeru teata
vasti automaatselt inimarenguks. Selleks 
on tarvis sotsiaalpoliitikat. Viimane võib, 
olenevalt oma laadist, toetada inimaren
gut kas rohkem või vähem. Majandus aga 
jääb valdkonnaks, mis lõppkokkuvõttes 
määrabki (sotsiaalpoliitika kaudu) inim
arengu. Kui riigi majandus ei toimi, ei 
aita ka kõige geniaalsem sotsiaalpoliitika. 
Seetõttu on mõistetav üldine huvi majan
duse käekäigu vastu.

Käesolevas aruandes Eesti majandust 
spetsiaalselt ei analüüsita. Eesti siirdema- 
janduse üldiseloomustuse võib leida aas
ta tagasi avaldatud “Eesti inimarengu aru
ande 1995” kolmandast peatükist. Mis 
puutub viimase aasta jooksul Eestis toi
munusse, siis võib öelda, et ehkki 1995. 
aasta jooksul vahetas Eesti kaks korda 
valitsust, püsisid siiski demokraatlikud 
institutsioonid ja jätkus majandusrefor
mide poliitika. Erastati riigiettevõtteid, 
püüti kiirendada maareformi, inimesed 
erastasid kortereid, riik teostas ranget ra
handuspoliitikat ja viis ellu vabakauban
duse põhimõtteid. Eesti majanduspoliiti
ka peasuunaks oli tihedamate sidemete 
loomine mitmesuguste Euroopa struktu
uridega, eelkõige Euroopa Liiduga. Esi
algsete hinnangute põhjal 1995. aastal 
Eesti majandus isegi kasvas, makroma
janduslikud näitajad paranesid. Olgu 
lisatud, et tavapärased kvantitatiivsed 
makromajanduslikud indikaatorid (GDP, 
tööstustoodangu maht, väliskaubanduse 
bilanss jne.) ei pruugi käsumajanduselt 
turumajandusele üleminekul olla alati 
kõige sobivamad, peegeldamaks majan
duse tegelikku arengut, mis suures osas 
seisneb majanduse sisemises ümberkor
raldamises. Eestis on viimaste aastate 
jooksul asutatud tuhandeid erafirmasid, 
omandatud kaasaegne tootmistehnoloo
gia ja oskus-teave ning on tekkinud kaas
aegne töökeskkond. On leitud uusi tur
gusid ja sõlmitud tuhandeid ärisidemeid. 
Seda kõike on sageli raske statistiliste 
näitajatega mõõta.

Eesti vabariigi aastapäeval 24. veebru
aril 1996. aastal peetud kõnes ütles Eesti 
president Lennart Meri: “Oleme harjunud 
ennast soodsalt võrdlema Kesk- ja Ida- 
Euroopa reformiriikidega, kes olid meiega 
ligilähedaselt samal stardijoonel. Need on 
makromajanduslikud võrdlused, mis ise
loomustavad Eesti reformiprotsesse tõepoo
lest väga soodsalt. Kuid nüüd on aeg 
hakata kasutama mõõdupuid, mille on 
meile kätte andnud Lääne-Euroopa ja kõi
gepealt meie endi põhiseadus. See nõuab 
ka inimarengu ja elukvaliteedi hindamist. 
Võrdlusandmed sellel tasandil on vähem 
soodsad. Kuid nad on vajalikud nii 
kodanikele kui ka Eesti riigile, eriti Euroo
pa Liiduga liitumise otsustaval lõpusirgel. ” 

Tõepoolest, majandusreformide eest 
maksti ka 1995. aastal kõrget sotsiaalset 
hinda. Just see sotsiaalne hind, majan
dustegevuse mõju teistele inimarenguga 
seotud valdkondadele, on käesoleva aru
ande peamine huviobjekt. Eraldi peatükis 
on käsitletud eluaseme probleeme, sest 
need on 1996. aastal ÜRO eestvõttel pal
jude riikide päevakorras.

Tarbijate hinnang Eesti 
majanduslikule arengule

On tähtis, kuidas inimesed hindavad ko
gu riigi majandust ja oma perekonna ma
janduslikku olukorda, sest sellest sõltub 
väga palju nii nende suhtumine ümbrit
sevasse kui ka praktiline tegevus. Enamik 
inimesi ei tunneta majanduselus toimu
vaid muutusi mitte statistilisi aruandeid 
lugedes, vaid oma igapäevase elu kaudu 
ning vastavalt sellele annavad inimesed 
oma riigi ja pere majandusliku arengu 
väljavaadetele kas optimistliku või pes
simistliku hinnangu.

Alates 1991. aastast kasutatakse Eestis 
majanduselu analüüsimiseks ka nn. ma- 
jandustendentside uurimise meetodit 
(■business tendency survey). Igas kvartalis 
tehtakse nii firmajuhtide kui ka tarbijate
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Ka tarbijate hinnang oma pere majan
dusliku olukorra kohta on alates 1993. 
aastast muutunud positiivsemaks. Positiiv
sete ja negatiivsete vastuste saldo oli 1992. 
aastal -36 ja 1995. aastal -14. Huvitav on 
see, et enamikus Euroopa arenenud maa
des hindavad tarbijad riigi majandussituat
siooni kriitilisemalt kui oma pere majan
duslikku olukorda, Eestis on see aga vas
tupidi. Eesti tarbijate arvates on riik teinud 
majanduslikus arengus viimaste aastate 
jooksul olulisi edusamme, oma pere ma
jandusolukorra suhtes ollakse kriitilise
mad. Küsitlustest on ilmnenud, et perede 
rahaline seis on väga pingeline. Nii märkis 
1995. aasta detsembris 6l% küsitletutest, 
et nad tulevad napilt omadega välja, vaid 
14% peredest suutis raha säästa, 9% elas 
varasematest säästudest ja 14% peredest 
elas pidevalt võlgu. Enamikus Euroopa 
maades peavad pered käesolevat aega 
raha säästmiseks sobivaks, kuid Eesti 
pered on selle suhtes väga pessimistlikud 
(1995. aasta detsembris oli saldo -52). 
Kahtlemata on selles oma osa ka viimaste 
aastate rohkem kui 35-protsendisel inflat
sioonil, mis pigem paneb raha kulutama 
kui seda säästma.

Kuna enamikul pole raha, mida säästa, 
siis on suhteliselt väike ka nende perede 
hulk, kes saavad muretseda kallimaid 
püsikaupu. Nii pidas 1995. aasta lõpul 
vaid 15% küsitletutest käesolevat aega pe
rele püsikaupade hankimiseks sobivaks. 
Võrreldes perede poolt 1995. aasta lõpul 
järgmiseks aastaks tehtud püsikaupade 
ostu prognoosi 1992. aasta lõpul tehtud 
prognoosiga, näeme siiski püsikaupade 
ostukavatsuste kasvutendentsi (1992. a. 
saldo -60; 1995. a. -27).

Inimeste majandusliku kindlustunde 
jaoks oluline faktor on kindlus töökoha 
olemasolu suhtes. Eestis on majanduse 
ümberkorraldamisega kaasnenud massili
ne ettevõtete erastamine, likvideerimine 
ja pankrotistumine. Samal ajal on tekki
nud palju uusi väikesi eraettevõtteid, kus 
vabanenud tööjõud on leidnud raken
dust. Nii pole tööpuudus saanud inimes
te arvates Eesti ühiskonnale nii teravaks 
probleemiks, kui neli aastat tagasi karde
ti. 1992. aasta lõpul arvas Eestis 96% täis
kasvanud inimestest, et tööpuudus järg
misel aastal suureneb, 1995. aasta lõpus 
oli aga selliseid inimesi 37%.

Eesti majanduse kriisist väljumine on 
toimunud üsna radikaalsete meetmetega

(tarbijabaromeeter) küsitlusi. Viimased 
iseloomustavad oma pere majanduslikku 
olukorda (sealhulgas pere rahalist seisu, 
säästusid, püsikaupade ostusid), anna
vad hinnangu riigi majandusliku olukor
ra kohta ja prognoosivad lähitulevikku. 
Nende uurimistulemuste alusel võib öel
da, et Eestis olid üleminekuperioodi ma
jandusliku languse alampöördepunktiks
1991. ja 1992. aasta. Need aastad olid 
tarbijatele kõige raskemad. 1991. aastale 
oli iseloomulik rubla ostujõu kiire lan
gus, tarbekaupade turu suur defitsiitsus 
ja sularahakriis. Nii poliitilistel kui ka 
majanduslikel põhjustel hakkasid katke
ma sidemed traditsiooniliste idapoolsete 
turgudega. Tarbija nägi oma säästude 
nullistumist, mida põhjustas kiire inflat
sioon. Elementaarsete toidu- ja tarbekau
pade hankimine oli probleemiks. Kor
terid olid kütuse puudumise tõttu kül
mad, kütusekriisi käes kannatas ka ühis
sõidukite liiklus. Kriisisituatsioon süve- 
nenes kuni 1992. aasta juunikuus toi
munud rahareformini. Hoolimata rahare
formist jätkus Eesti majanduse allakäik
1992. aasta teisel poolel ja 1993. aastal 
(SKP vähenes 1993. aastal 1992. aastaga 
võrreldes püsihindades 8,6%).

Tarbijate küsitlused aga näitasid, et 
vaatamata perede objektiivselt raskele ma
janduslikule olukorrale hakkas neil aastail 
tasapisi suurenema Eesti elanike usk riigi 
majanduslikku arengusse. Stabiilse raha ja 
aktiivse eraettevõtluse tulemusena hakka
sid majanduses ilmnema kvantitatiivse sta
tistikaga raskesti mõõdetavad, kuid tarbi
jate hoiakute ja hinnangute muutumises 
peegelduvad sisemised nihked. Küsitlus- 
tulemuste põhjal saab öelda, et elanike 
hinnang riigi majandusliku olukorra kohta 
ja lähema aasta prognoos hakkasid alates
1993. aastast muutuma optimistlikumaks 
ja positiivsemaks (losing, 1995). 1992. 
aasta lõpul arvas vaid 6% Eesti täiskasva
nud elanikest, et Eesti majanduslik olu
kord on viimase aasta jooksul muutunud 
paremaks (negatiivsete ja positiivsete vas
tuste osatähtsuse vahe (saldo) oli - 65), 
kuid 1995. aasta lõpul oli selliseid peresid 
29% (saldo oli +1). Ka on muutunud tun
duvalt optimistlikumaks Eesti majandus
liku arengu prognoosid. 1992. aasta lõpul 
oli riigi arengut prognoosides positiivselt 
ja negatiivselt hinnanud vastajate protsen- 
tarvude saldo -31 pessimistide kasuks, 
1995. aasta lõpul oli see saldo aga -1.
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ja olnud tarbijatele raske. Arvestades 
suure osa perede objektiivselt viletsat 
majanduslikku olukorda, on hämmas
tavalt palju inimesi säilitanud optimist
liku meele ja usu Eesti majanduse pare
masse tulevikku. See optimism on Eesti 
majanduse arengu oluline tegur, kuid 
arvatavasti on ka temal oma piirid.

Esimest korda pärast 1992. aasta lõppu 
fikseerisid mõned arvamusuuringud (Eesti 
Konjunktuuri Instituut, Saar-Poll) 1995. 
aasta lõpul ja 1996. aasta alguses Eesti 
elanike meeleolus majandusliku optimismi 
märgatava languse. Esialgu ei saa sellest 
veel teha kaugeleulatuvaid järeldusi ega 
öelda, kas on tegemist ajutise kõrvale
kaldega või püsivama tendentsiga. On aga 
võimalik, et paljud inimesed lihtsalt ei jõua 
enam olla optimistid, sest minevikust pärit 
varud (püsikaubad, riided, mitmesugused 
tagavarad, suhetevõrgud jne.) hakkavad 
ammenduma, nende asendamine uutega 
pole paraku jõukohane. Lisaks kuulutab 
ajakirjandus järjest Eesti majanduses ja 
poliitikas toimuvatest skandaalidest, mille
ga tavaline maksumaksja, kes on üldjuhul 
heauskne riikliku iseseisvuse toetaja, ei 
suuda kuidagi harjuda, ehkki talle sele
tatakse, et sellised skandaalid leiavad aset 
ka teistes riikides. Tagajärjeks võib olla 
riiklike institutsioonide maine ohtlik lan
gus, tavakodanike võõrandumine poliiti
kast ja oma riigi käekäigust ning see, et jär
jest suurem hulk inimesi valib individu
aalse ellujäämise strateegia. Rääkimata riigi 
aspektist, oleks niisugune asjade käik äär
miselt ebasoovitav ka inimarengu seisuko
hast, sest kasutamata jääksid selle arengu 
paljud võimalused, mis põhinevad inimes
te ühistegevusel ning kodaniku ja riigi vas
tastikusel usaldusel.

Riikide iga-aastase seisundi kokkuvõt
liku kõrvutamise eesmärk on seega saa
vutatud, kuid nende ajalise arengu võrrel
davus jätab soovida. Seni on indeksi arvu
tamise metoodikat järjest täiustatud ja see
pärast pole erinevate aastate aruannetes 
avaldatud inimarengu indeksite abso
luutväärtused ja vastavad riikide järjes
tused võrreldavad. Dünaamika usal
datavaks kirjeldamiseks tuleks metoodika 
stabiliseerumisel teha varasemate aastate 
kohta indeksi ümberarvutus.

Ka maailma inimarengu 1995. aasta 
aruande koostamisel on indeksi arvutami
se metoodikas tehtud mõned muutused 
(kiil 1.1.). Samas on lähteandmestik jäänud 
1992. aastat peegeldavaks, nagu 1994. aas
ta aruandeski, kuigi seda on täpsustatud. 
Oluline täpsustus, eriti siirderiikide seisun
di tõepärasemaks kirjeldamiseks, on SKP 
andmete viimine 1991. aasta asemel 1992. 
aasta tasemele (tabel 1.1.). Selle tulemuse
na on mitmed majanduslanguseolukorras 
olevad siirdemaad langenud oluliselt 
tahapoole. Tšehhi, Slovakkia, Valgevene, 
Eesti, Läti, Ungari, Poola, Venemaa ja Uk
raina jäävad 63 kõrge inimarenguga riigi 
hulka, asudes järjestuses 38.-54. kohal. 
Oma inimarengu indeksi väärtuse poolest 
on need riigid võrreldavad edukamate 
arengumaadega - näiteks Argentina, Tšiili, 
Uruguai, Mehhiko, Panama, Malta, Fidži, 
Lõuna-Korea, Araabia Ühendemiraatide ja 
Taiga. Ülejäänud siirdemaad on keskmise 
inimarenguga maa seisundis. Arvestades 
seda, et maailma üldise tõusujoones kul
geva arengu taustal on inimarengu alus- 
näitajate halvenemine jätkunud, ka pärast 
1992. aastat mitmes siirderiigis, võib en
nustada nende, sh. ka Eesti langemist järg- 
misteski UNDP aruannetes.

Eesti inimarengu indeks Inimareng Eestis — 
mõõna lõpu ootuses

1990. aastast avaldab ÜRO Arengupro
gramm (UNDP) maailma inimarengu aru
andeid, milles riikide arengu analüüsis ka
sutatakse inimarengu indeksit. Indeks pee
geldab riigi elanike tervist ning haridus- 
ja elatustaset (vt. Eesti inimarengu aru
anne 1995). Inimarengu indeksi alusel 
perioodiliselt avaldatav ülemaailmne rii
kide järjestus võimaldab anda sünteetilise 
hinnangu iga riigi olukorra kohta ja loob 
sellega tausta iga riigi poliitika sihipära
seks kujundamiseks.

Saabuvast infoajastust hoolimata on and
mete kogumine ja töötlemine ülemaailmse
te aruannete jaoks aeganõudev, andmetes 
on palju lünki ja lahkuminekuid riigisiseselt 
kättesaadavatest andmetest. Seetõttu pee
geldavad UNDP amanded tegelikkust pika 
viitajaga ja ligikaudselt. Seda saab osaliselt 
korvata inimarengu indeksi arvutamisega 
riigisiseste värskeimate andmete alusel.

Tabelis 1.2. on esitatud 1991.-1994. 
inimarengu indeksi arvutused UNDP
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Min.

100 /3/

Sünnihetkel eeldatav eluiga (a) 
Kirjaoskus (%)
Koolihõive (%) /1/
SKT ostujõud $

Max.
85
100
100

40 000

Osaindeksid näitavad, millise osa ühiskond on vastava miinimumi ja maksimumi vahemaast “läbin
ud”. Nii annab keskmine eeldatav eluiga 55 a. vastava osaindeksi väärtuseks 0,500, sest 55 a. on 
täpselt “poolel teel” 25 ja 85 a. vahel. Lihtsaim ongi eluea osaindeksi saamine, sest algnäitajaid on 
vaid üks. Harituse osaindeks saadakse kirjaoskuse ja koolihõive osaindeksite kaalutud keskmisena, 
kus vastavad kaalud on kaks ja üks.
Keerulisem on elatustaseme osaindeksi arvutamine. Eeldatakse, et ostujõu ja heaolu kasvu vaheline 
seos pole võrdeline. Seetõttu arvutatakse enne ostujõu indekseerimist selle korrigeeritud väärtus. 
(Selle kujunemisel on mingit kindlat läviväärtust ületavate sissetulekute panus astmeliselt vähenev.) 
Kui ühiskonna SKT ühe elaniku kohta ei ületa läviväärtust (1994.-1995. a. UNDP aruandeis maailma 
1992. a. keskmist-5120$), siis võrdub korrigeeritud ostujõud tegeliku ostujõuga.
Matemaatilises esituses - kui ühe elaniku kohta tuleva SKT ostujõud dollarites on y ja läviväärtus y*, 
siis korrigeeritud ostujõud W(y) on

kui 0< y <y*
Sissetulekute suurenedes väheneb läviväärtust ületavate sissetulekute panus korrigeeritud ostujõudu 
astmeliselt järgmise valemi järgi:

W(y)= y

Vi
kui y*< y < 2y*W(y) = y*+2(y-y*)
Viy2

W(y) = y*+2(y-y*) +3(y-2y*) kui 2y*< y < 3y* jne.

Inimarengu indeks leitakse eluea, harituse ja elatustaseme osaindeksite lihtsa aritmeetilise 
keskmisena.

/1/ Muutus metoodikas, võrreldes UNDP 1994.a. aruandega
121 Koolihõive või õppurite kogumäär {combined primary, secondary and tertiary enrolment ratio) - 6- 
23 a. vanuste koolis käivate laste ja noorte osatähtsus vastavas vanuserühmas. Asendab indeksi 
arvutamisel varem kasutatud keskmiselt koolis käidud aastate arvu.
13/ Varem 200$.

Allikad: Human Development Report 1991-1995. UNDR
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KIIL 1.1.

Inimarengu indeksi arvutamine

Inimarengu indeks on ühiskonna (riigi, regiooni) sünteetilist arengutaset väljendav näitaja, mis ühendab 
endas hinnangud ühiskonna liikmete tervise, teadmiste ja elatustaseme, seega kaudselt ka kõigi neid 
omadusi kujundavate tegurite kohta. Indeks arvutatakse järgmiselt:

Eeldatav eluiga 
sünnihetkel (a) Eluea osaindeks

Kirjaoskajaid 15a. ja 
vanemate hulgas (%)

Kirjaoskuse
osaindeks

Inimarengu
indeks

Harituse
osaindeks

Koolihõive 
osaindeks IM

Koolihõive vanuses 
6-23a. (%) /1,2/

Elatustaseme
osaindeks

Korrigeeritud
ostujõud

SKT ühe elaniku 
kohta (ostujõud $)

Algandmed teisendatakse vastavalt nende eripärale ühe- või kaheastmeliselt osaindeksiteks, mille 
alusel omakorda leitakse inimarengu indeks. Osaindeksite arvutamisel kasutatakse järgmisi kokkulep- 
pelisi näitaja miinimum- ja maksimumväärtusi:

° °
 on



99.0

68 8,090
6,320
6,860

5,229 0.745 0.887 0.959 0.864
5,189 0.735 0.887 0.951 0.858
5,209 0.718 0.887 0.954 0.853

0.698 0.893 (?)

68
68

(?) (?)70 (?)

69.71991
69.11992
68.11993
66.91994

0.934 19
0.925 1
0.929 7

Kõrge inimarengu- 
tasemega maad
1. Kanada
2. USA
3. Jaapan

76 13,605

20,520
23,760
20,520

72.9 95.8

100 0.9977.4 99.0
9576.0 99.0 0.98

99.0 77 0.9279.5

5. Soome 0.9875.7 99.0 96 16,270
22,130
18,32010. Rootsi 78.2 99.0 78 0.92

Allikad: Statistikaamet; Rahvastikustatistika teatmik 2/1995, ESA; 
World Development Report 1994, World Bank;
The World Bank Atlas 1995, World Bank.
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0.888

0.950
0,937
0.937

TABEL 1.2.

Eesti inimarengu indeks 1991-1993
(UNDP 1995.a. metoodika järgi)

Aasta Eeldatav Kirja- Kooli- Riigi kogu-
eluiga (a) oskus hõive toodang

(%) (%) ei. kohta

Kõrri- Eluea Hari- Elatus- Inim-
geeri- osa- tüse taseme arengu

tud ostu- indeks osa- osa- indeks
indeks indeks(ostujõud $) jõud ($)

38. Tšehhi 71.3 99.0 68 0.89 7,690 5,221 0.872

40. Slovakkia 70.9 99.0 71 0.90 6,690 5,199 0.872

42. Valgevene
43. Eesti

69.8 97.9 74 0.90 6,440 5,193 0.866
6,690 5,199 0.86269.3 99.0 70 0.89

69.148. Läti 99.0 68 0.89 6,060 5,181 0.857

67.6 98.252. Venemaa
53. Mehhiko

69 0.89 6,140 5,184 0.849 
7,300 5,210 0.84270.8 88.6 0.8165

Keskmise inimaren- 
gutasemega maad 66.8 79.3 59 2,631 0.632

Madala inimarengu- 
tasemega maad 1,29955.8 48.3 45 0.403

77.622 Kreeka 93.8 78 0.88 8,310 5,233 0.907 21

78.624.Hongkong 91.2 70 0.84 20,340 5,348 0.905 -14

36. Portugal 74.6 86.2 77 0.83 9,850 5,258 0.874 -2

15

TABEL 1.1.

Inimareng Eestis ülemaailmsel taustal 
Inimarengu indeks mõnedes maailma riikides - UNDP 1995

Sünni- Täiskas Kooli- Harituse
hetkel vanute hõive

eeldatav kirja- vanuses indeks elaniku
eluiga (a) oskus 6-23a.

1992.a.

SKT
ühe

Kõrri- Inim- J rk. nr. 
geeri- arengu RKT järgi 

tud indeks ühe ela- 
SKT 1992.a niku kohta 

miinus jrk. 
nr. inim
arengu 
indeksi 

järgi

Riigid järjestatud 
inimarengu 
indeksi alusel

osa-

kohta
(%) (%) (ostu- (ostu

jõud $) jõud $) 
1992.a.

1992.a. 1992.a.
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heaoluks. Arenenud riigile kohaselt tuleks 
meie valitsusel teha tõsiseid pingutusi sot
siaalolude parandamiseks ja hariduse 
edendamiseks.

Kogu Eesti kohta arvutatud inimaren
gu indeksi taga peituvad regionaalsed 
erinevused, mida pole aga võimalik täp
selt kindlaks määrata, sest SKP kohta ei 
ole regiooniti esitatavaid andmeid. Teatud 
ettekujutuse annab regioonide erinevus
test käesoleva aruande neljas peatükk, 
milles on kasutatud regiooniti kättesaa
davaid inimarengu andmeid.

1995. aasta metoodika järgi. Arvutused 
näitavad Eesti positsiooni jätkuvat halve
nemist. Maailmapanga hinnangu järgi 
1993. aastal alanud elatustaseme tõus ei 
ole jõudnud veel mitmekesiste sotsiaal
sete kanalite kaudu avaldada mõju ela
nikkonna valdava osa eluolu parane
misele. Kiire turumajandusele ülemineku 
ränk sotsiaalne hind väljendub keskmise 
oodatava eluea järsus langemises 1950- 
ndate aastate Eesti tasemele. Tänapäeva 
Euroopas on keskmine eeldatav eluiga 
madalam vaid Venemaal. Maailma ulatus
es on sellele lähedane keskmine eluiga 
näiteks Türgis, Süürias, Alžeerias, Filipii
nidel ja Nikaraaguas. Selline pretsedendi
tu langus näitab veel kord, et majanduse- 
areng ei saa olla omaette eesmärk. Ta ei 
transformeeru automaatselt sotsiaalseks

Kirjandus:
Josing, M. 1995. Tarbijabaromeeter. 
Konjunktuur nr. 4 (115). Eesti 
Konjunktuuriinstituut. Tallinn.
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Eesti on teel õppivasse ühiskonda. Vii
maste aastate kõige olulisem tendents on 
hariduse ja õppimise järjest suurenev täht
sustamine nii Eesti õpilaste kui ka kogu 
elanikkonna hulgas. Võrdlevad uuringud 
näitavad, et 14-16-aastased eestlastest 
õppurid hindavad haritust isegi rohkem 
kui nende eakaaslased Lätis, Saksamaal, 
Norras ja Šveitsis (Orn, 1995). Et haritud 
inimestesse on Eestis alati suhtutud aukar
tusega, siis pole see eriti üllatav. Tähen
dusrikas on aga see, et ka haridust ennast, 
samuti kui õppimistegevust, väärtustatak
se Eestis tunduvalt enam kui eespool ni
metatud riikides. Eestis ollakse ületamas 
70. aastatel tekkinud sügavat lõhet hari
tuse prestiiži ja õppimistahte vahel. Hari
tud inimeseks saamise nimel ollakse val
mis järjest rohkeni pingutama. Haritud ini
mest peetakse Eestis üksmeelselt ühiskon
na, sealhulgas majanduse kõige suure
maks arenguvaruks.

Ka noorte inimeste tegelik käitumine 
annab tunnistust õppimistahtest: peaaegu 
kõik kohustusliku 9-klassilise hariduse 
omandanud noored jätkavad õpinguid 
formaalharidussüsteemis. Selle tulemuse
na on Eesti keskhariduse näitarvud ligi
kaudu arenenud riikide tasemel: kogu- 
määr kõigub viimasel paaril-kolmel aastal 
90% ümber. Avardub ka kõrgharidus. Vä
ga kiiresti ja seejuures oluliselt on suure
nenud üldise keskhariduse omandanute 
edasiõppimine kõrgkoolides: 1991.a. jät
kas õpinguid kõrgkoolis 23,7% kevadis
test gümnaasiumilõpetajatest, 1994.a. 
sügisel oli neid juba 39,9%. 1995/96. õ.-a. 
kohta ametlik statistika esialgu veel puu
dub, kuid enneolematult tihe võistlus 
kõrgkoolidesse soovijate vahel 1995. aas
ta sügisel osutab noorte jätkuvale hari- 
duspürgimusele.

Tähele tasub panna asjaolu, et 1994/ 95. 
õ.-a. oli veerand kõrgkooli sissesaanutest 
lõpetanud elukutset andva õppeasutuse. 
See tendents on tekkinud hiljaaegu ning 
kõneleb hariduse demokratiseerumisest 
iseseisvas Eesti Vabariigis. Varasematel

aastatel pärast kutsekooli lõpetamist 
kõrgkooli üldiselt ei tuldud. Teiseneb ka 
kõrgkooli vanuseline koosseis: näiteks 
1993/94. õ.-a. olid üle viiendiku üliõpi
laskonnast 25-aastased või vanemad. Tõe
näoliselt näitab see pidevõppe levimist.

Siiski pole üliõpilaste osakaal rahvasti
kus veel arenenud riikide tasemel. Kui üli- 
õpilasteks lugeda ka need isikud, kes pä
rast gümnaasiumi lõpetamist jätkavad hari
duse omandamist 2 kuni 3,5-aastase õppe
ajaga tehnikumides, siis haridusministee
riumi statistikatalituse andmeil oli õppijaid 
20-24-aastastest 1995.a. 1. jaanuaril seisuga 
30%. Mahajäämus arenenud riikidest on 
kümmekonna aasta ringis. Seesama näitaja 
oli meestel samal ajal 27%, naistel 34%. 
Nende andmete põhjal võiksime öelda, et 
Eesti naised on peaaegu “maailmatase
mel”, mehed aga paraku veel mitte.

Üldine ja selgepiiriline tendents on 
Eesti ja arenenud maade haridusnäitarvu- 
de kiirele ühtlustumisele. Järjepidevalt 
tõuseb Eesti elanikkonna haridustase: 
1989.a. rahvaloenduse andmeil oli Eesti 
tööealiste elanike hulgas kõrgharidusega 
inimesi 11,7%, viimaste sotsioloogiliste 
uuringute andmeil on neid nüüd 13,4%.

Eesti haridusseadustik võimaldab 
1992. aastast luua eraõppeasutusi kõigil 
haridustasemetel. Eraõppeasutuste teke 
on siiani olnud kõige ulatuslikum raken- 
duskõrghariduses: üle poole koolidest on 
erakätes. Ent tänini on eravalduses vaid 
tühine hulk lasteaedadest, ka üldist 
keskharidust ja kesktaseme kutseharidust 
andvate erakoolide hulk ei küüni veel 
10%-ni. Ometi kirendavad päevalehtede 
reklaamiküljed koolituspakkumistest. 
Eestis on tekkinud koolitu sturg.

Suur osa koolitusteenuseid on mõel
dud täiskasvanutele. Hästi on organisee
runud vabaharidusliikumine, koondades 
järjest rohkem inimesi. Haridusstruktuu
rid on loodud mitme Eesti erakonna juu
res. Kõige selle tulemusena laieneb ja 
mitmekesistub kiires tempos täiskasvanu
te haridus.
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nõukogude perioodil, mida ühelt poolt 
iseloomustas suuremastaabiliste riiklike 
haridusprogrammide koostamine, kuid 
teiselt poolt haritlaste töö äärmiselt madal 
väärtustamine (nende töötasu oli keskmi
selt kaks korda madalam kui tööstus- ja 
põllumajandustöölistel), jäi haridus üheks 
ühiskonna põhiväärtuseks. Rahva hari- 
duspüüdluste ja haridusjuhtide ühis
taotluseks oli ka sel perioodil võimalikult 
hea hariduse saamine ja andmine. Nende 
ühispingutuste üks iseloomulik näide on 
see, et Nõukogude tsentraliseeritud hari
duspoliitika üldises nivelleerivas kontek
stis arendati Eestis 1960.-70. aastatel ula
tuslik süvaklasside võrk, milles mõnin
gaid aineid, sealhulgas võõrkeeli, õpetati 
tavalisest suuremas mahus. Nende klas
side põhiülesandena nähti täiendavate 
arenguvõimaluste loomist andekatele ja 
õpihimulistele noortele. Näiteks, 1983. 
aastal oli üldharidusliku keskkooli lõpe
tajatest süvaklassides õppinud ligikaudu 
kuuendik.

Õppimise ja hariduse kõrgest väärtus
tamisest Eesti ühiskonnas viimastel aas
takümnetel annavad tunnistust paljud 
sotsioloogilised uuringud. 1983- aastal 
alustatud Eesti Teaduste Akadeemia ja 
Tartu Ülikooli uurimus “Põlvkonna elu
teed” (M.Titma jt.), mis kajastab kesk
koolide, kutsekeskkoolide ja keskeriõp- 
peasutuste lõpetajate seisukohti, näitas, 
et õppimist peeti üheks kõige tähtsa
maks inimese põhitegevuseks. Neljapal- 
lisel tähtsuse skaalal oli õppimise hin
nangute keskmine 3.21, millest kõrge
malt hinnati ainult perekonnaelu (3-50), 
sõpradega suhtlemist (3.49) ja tööd 
(3.41). Samataolise lõpetajate lennu seas 
tehtud kordusuuringud 1987. ja 1993- 
aastal, näitasid, et õppimise tähtsus teiste 
tegevuste hulgas oli veelgi tõusnud (hin
nangute keskmised vastavalt 3-35 ja 
3.44). Õppimine tõusis vaadeldud tege
vuste hierarhias neljandalt kohalt 
(1983.a.) teisele, olles 1993. a. tähtsuselt 
võrdsel positsioonil sõprade ringiga ja 
jäädes ainult 0.2 palli võrra alla perekon
naelule antud hinnangutele.

Veidi hilisemast ajast pärinev uurimus 
(Orn, 1995) annab tunnistust hariduse ja 
õppimise tähtsuse jätkuvast tõusust käes
oleval kümnendil. 1994. aastal põhikooli 
lõpetajate hinnatud 17 eluvaldkonna seas 
on õppimine ja haridus juba hierarhia ti
pus võrdväärselt kodu ja sõpradega.

Süveneb ja avardub avalikkuse huvi
tatus hariduse käekäigust. 1995.a. toimus 
Eesti hariduskongress, mis kasvas pide
valt toimivaks haridusfoorumiks. Hari
dusfoorumil on õnnestunud kaasata pal
jusid ühiskonna rühmi - õppijaid, õpeta
jaid, koolijuhte, lapsevanemaid, tööand
jaid ning -võtjaid, poliitikuid jt. - haridus
probleemide arutamisse ja lahendamisse.
1995. aasta foorum võttis vastu otsuse 
Eesti vastvalminud haridusseadustiku 
kaasajastamise kohta. Foorum esitas ka 
omapoolse idee: võimalus haridustee- 
nuseid osta peaks olema nii üksikisikul 
kui organisatsioonil, ja seda ka riiklikest 
(kõrg)koolidest. Teisalt aga peaks neil, 
kelle hariduse eest maksab maksumaks
ja, olema lepinguline kohustus töötada 
oma erialal riigile vajalikel töökohtadel.
1996. aasta lõpul kokkutulev haridusfoo
rum taotleb teadvustada hariduse rolli 
inim- ja sotsiaalse kapitali loomisel rõhu
asetusega viimasel. Keskseks tõotab ku
juneda usalduse/usaldamatuse proble
maatika kolmnurgas “õppija - õpetaja - 
lapsevanem”.

Nõukogude ajal ühiskondlikult passiiv
seks muutunud õpetajaskond ei suutnud 
kaua organiseeruda. 1996.a. märtsikuu 
lõpul toimunud Eesti õpetajate kongressil 
taasloodi Eesti Õpetajate Liit. Ka otsustas 
kongress, et õpetajaskond peab senisest 
aktiivsemalt osalema hariduspoliitikas, 
sh. haridustöötajate palga ja karjääri- 
astmestiku kujundamises, tehes oma 
esindajate kaudu koostööd haridusamet
nikega. Haridusega oli olemuslikult seo
tud ka 1996. aasta aprillis toimunud rah
vusliku kasvatuse kongress, mille kesk
mes oli eesti rahvuse ja kultuuri ene
semääratlus nii Eestis kui ka maailmas 
asetleidvate suurte muutuste aegu.

Õppimine ja haridus 
sotsiaalsete väärtuste 
skaalal

Eesti ühiskonna väärtusteadvuses on õp
pimisel ja haridusel olnud auväärne koht 
sõltumata valitsevast poliitilisest rebimist 
ja majanduslikest oludest. Juba 19. sajan
di lõpul saavutati Eestis 91,2-%-line luge
mis- ja 77,7-%-line kirjutamisoskus. 
Riikliku iseseisvuse teise kümnendi kes
kel (1934. a.) oli kirjaoskuse tase 96%. Ka
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Hariduse väärtuseline 
sisu ja selle muutumine
Hariduse tähtsuse üldise tõusuga viimase 
kümmekonna aasta jooksul on kaasne
nud olulised nihked hariduse väärtuselis
es sisus ning see, mida praegusaja õppu
rid ootavad koolilt ja hariduselt, erineb 
suuresti varasemate põlvkondade aru
saamadest.

Sotsioloogiliste uurimuste “Põlvkonna 
eluteed” ja “Eesti noored 1992” (P.Kenk- 
mann jt.) andmed lubavad võrrelda 1983- 
ja 1992.aasta keskkoolide, kutsekeskkoo
lide ning keskeriõppeasutuste lõpetajate 
haridusväärtuste hinnanguid. Nendest 
andmetest ilmneb, et kümne aasta jook
sul on haridusväärtuste hierarhia kardi
naalselt muutunud. Ühelt poolt on järsult 
vähenenud hinnangud sellistele väär
tustele nagu “mõista paremini maailmas 
sündmusi” ning “olla kasulikuni ühiskon
nale”. Niisama järsult on tõusnud hinnan
gud sellistele väärtustele nagu “omanda
da kindel positsioon ühiskonnas”, “saa
vutada aineline kindlustatus”, “elus 
kergemini läbi lüüa” ning “saada puhtale 
ja kergele tööle”. Seega on üldkultuu
rilise enesearendamise ja oma tegevuse 
ühiskondliku kasulikkuse asemel haka
tud märksa rohkem hindama hariduse 
kaudu ühiskondliku positsiooni ja pres- 
tiiži ning ainelise heaolu saavutamist. Ai
nult hariduse professionaalsele küljele on 
antud jätkuvalt kõrge hinnang. Üldista
valt võib tõdeda, et praegune õppurite 
põlvkond esitab haridusele kvalitatiivselt 
uue tellimuse. Hariduselt oodatakse eel
kõige head kutsealast ettevalmistust, mis 
peaks tagama elus laheda edasijõudmise 
nii sotsiaalses hierarhias kui ainelise hea
olu mõttes.

Tervikuna võib noorsoo väärtustead
vuse muutusi Eestis viimase tosina aasta 
jooksul iseloomustada kui väärtustead
vuse enesekeskse pragmatiseerumise 
(■individualistic pragmatisatiori) protses
si. See protsess sai alguse 1980. aastate 
künnisel ja seda võimendasid oluliselt 
hilisemad sotsiaal-majanduslikud muu
tused. Sotsioloogilised uurimused on 
esile toonud pragmatiseerumisprotsessi 
kolm põhidimensiooni:
a) isiklike huvide kasvav eelistamine 
ühiskondlikele,
b) aineliste ja staatuseliste väärtuste 
suurenev eelistamine vaimsetele,

c) hariduse professionaalse külje kasvav 
eelistamine üldkultuurilisele.

Need tendentsid on omased eranditult 
kõigile õppurite ja töötavate noorte põhi
rühmadele sõltumata rahvusest, soost, 
kutsealast jms.

Noorsoo väärtusteadvuse pikaajalised 
uuringud on näidanud, et haridusootuste 
muutused ei ole üksiknähtus, vaid see on 
seotud ühiskondlike väärtuste süsteemi 
kui terviku oluliste nihetega. Eri põlvkon
dade hinnagutes kutsetööle on vähene
nud üldkultuuriline (enesetäiendamisvõi- 
maluste ja töö loomingulisuse hinnang) 
ning ühiskondlik suunitlus (kasu ühis
konnale). Samal ajal on suurenenud kut
setöö ainelise (hea palk) ja staatuselise 
(karjäär, prestiiž (kaasinimeste hulgas) 
külje tähtsus.

Kui võrrelda Eesti protsesse Lääne- 
Euroopas toimuvatega, siis on pilt üsna 
paradoksaalne. 1970. aastatel, mil Eesti 
noori iseloomustas kõrge üldkultuuriliste 
ja vaimsete väärtuste ning madal aine
liste väärtuste hinnang, sarnanes see 
väärtuspilt tollases Lääne ühiskonnas 
kujuneva postmaterialistliku väärtussüs
teemiga (post-materialist values). Kui 
aga silmas pidada viimastel aastatel 
toimunud muutusi, siis on tänases Eestis 
tegemist Lääne ühiskonnale vastupidise 
tendentsiga - liikumisega kuuekümnen
date aastate klassikalise heaoluühiskon
na nn. materialistliku väärtussüsteemi 
suunas ja eemaldumisega postmateria- 
listlike tunnusjoontega väärtussüsteemist 
(vt. ka käesoleva aruande 6. peatükki). 
Seda protsessi on iseloomustatud kui 
liikumist nõukogulikult pseudo-postma- 
terialistlikult väärtussüsteemilt kogu 
praegust Ida-Euroopat iseloomustavale 
neomaterialistlikule väärtussüsteemile 
(Lauristin ja Vihalemm, 1994).

Üldkultuurilise ja pragmaatilise vahe
kord hariduses on alati olnud teoreeti
kute vaidlusobjektiks. Kuni viimase ajani 
ei ole see aga kuigivõrd avaldunud Eesti 
ühiskondlikus teadvuses, milles on alati 
domineerinud eelkõige arusaam haridus
est kui rahvuskultuuri püsimise ja arene
mise tagatisest. Viimaste aastate ühis
kondlikud muutused, eriti aga majandus
lik langus, mis puudutab ühiskonna kõiki 
tasandeid, on rohkem kui kunagi varem 
viinud selleni, et hariduses nähakse jär
jest enam vahendit otsese majandusliku 
ja sotsiaalse heaolu saavutamiseks.
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1.98

2.14
1.84

36,7
33,1

2.09
1.92

1.63

1.99
1.87

2.15
2.17

2.11

2.15
1.95

2.10
2.10

1.80

2.12
2.13

2.12
2.03

1.97

2.04
1.83

2.16
2.07

1.94

2.07
1.94

Õpetamise tase 
Üldine kord koolis 
Õpilaste huvi 
õppimise vastu 
Õpetajate suhtumine 
õpilastesse 
Õppeväline tegevus

79691
70177

30709
6832

11027
2870

01.10.91
01.10.94
sealhulgas:

Tallinn
Kohtla-Järve

Narva
Sillamäe

216965
212286

137274
142109

60038
7798

11249
2914

29335
996
222

44

Allikas: Rajangu ja Meriste, 1995, lk.25-26.

Allikas: Tartu Ülikooli sotsioloogiaosakonna andmearhiiv: uurimuse “Eesti 
noored 1992” (projekti juht P. Kenkmann) andmestik

Märkus: Positiivsete hinnangute domineerimise korral on keskväärtus suurem 
kui 2.00, negatiivsete hinnangute ülekaalu puhul sellest väiksem.

TABEL 2.2.

Eesti üldhariduskoolide õpilaste arv 
õppekeele järgi (1991 ja 1994)

Õpivad eesti Õpivad vene Vene keeles
keeles õppijate arv %

Kokku
keeles

TABEL 2.1.

1992.a. koolilõpetajate hinnagud koolis 1990-1992 
toimunud muutustele

(Hinnangute keskmised kolmepallisel skaalal:
3 - muutub paremaks; 2 - pole muutunud; 1 -läheb halvemaks)

Põhi- Kesk- Kesk- Kutse- Eesti Vene
kool kool eriõppe- kool koolid koolid

N=800 N=530 asutus N=210 N=1050 N=590 
N=100

Rahulolu haridusega märkamata ning nagu näitavad tabelis 
2.1. esitatud andmed, on õpilaste arvates 
koolielus leida nii positiivseid kui negati
ivseid nihkeid (positiivsete hinnangute 
ülekaalu korral on tabelis esitatud näitarv 
suurem kui 2.00, negatiivsete domineeri
mise korral sellest väiksem).

Kõige selgemini on kõigi koolitüüpi
de õppurid tajunud õpetamise taseme 
tõusu ja õpetajate paremat suhtumist õpi
lastesse. Ilmselt seondub see jäikade ette
kirjutuste nõrgenemise, uute fakultatiiv- 
kursuste ilmumise, koolide välissuhtluse 
laienemise ja muude sedalaadi uuen
dustega tolle perioodi koolielus. Seevastu 
õpihuvis ja eriti õppevälises tegevuses 
tajusid õppurid olukorra halvenemist. 
Selleks ajaks oli juba alanud vana tüüpi 
õpilasringide ja huvikoolide tegevuse 
taandareng, uusi klassivälise töö vorme 
polnud aga veel kuigi palju. Õpihuvi näi
taja on langenud eelkõige vene koolides 
ja nii oluliselt, et see on negatiivses suu
nas kallutanud kõigi koolitüüpide kesk
mised näitajad. Ainus, mille teatavat para
nemist vene koolide õpilased tajusid, oli 
õpetamise tase ning seda ilmselt samal 
põhjusel, mida tajusid eesti õpilased - 
koolielu teatava uuendumise mõjul. Ilm
selt põhjustas suhtumise üldise halvene
mise vene koolides kaks põhitegurit - 
psühholoogilise ebakindluse suurenemi
ne mittepõhirahvusest elanikkonna hul
gas ja vene õpetajate lahkumine koolist 
seoses võõrvägede järkjärgulise väljavii
misega Eestist (sõjaväelaste abikaasad 
moodustasid olulise osa vene koolide 
õpetajaskonnast). Seoses mitte-eestlaste 
remigreerimisega viimastel aastatel on 
mõnevõrra kahanenud ka vene keeles 
õppijate üldarv (tabel 2.2.).

Sellele vaatamata on Eestis vene keeles 
üldharidust saavate õpilaste arv ning vene 
keelt õppekeelena kasutavate koolide 
hulk märkimisväärselt suur (tabel 2.3.).

Üliõpilaskonna ja noorte haritlaste 
kohta tehtud uurimused näitavad, et õp
purite rahulolu pälvimiseks on reformi- 
misjärgus olevatel kõrgkoolidel teha veel 
palju. Nendest, kes said diplomi Eesti 
kõrgkoolidest 1992.a., andis kaks aastat 
hiljem (1994.a.) korraldatud uurimuses 
“Diplomand 1992” (J.Saarniit jt.) oman
datud haridusele äärmuslikke hinnanguid 
nagu “pole üldse rahul” või “täiesti rahul” 
küll väike osa küsitletutest (vastavalt 2 ja 
5 protsenti), kuid üsna palju (umbes kol-

Käesoleva kümnendi noore põlvkonna 
õpingud toimuvad laiaulatusliku haridus
reformi tingimustes, mille põhisisuks on 
viia hariduskorraldus ja hariduse sisu vas
tavusse turumajandusliku ühiskonna 
nõudmistega. Siiski on suurem osa prae
gustest õppuritest ja ka viimastel aastatel 
koolipingist lahkunud noortest kõik läbi
nud lühema või pikema osa oma hari
dusteest nõukogulikus haridussüsteemis. 
Nii on üsna raske mõista, kuivõrd pee
gelduvad nende hinnangutes omandatud 
haridusele ühe või teise haridussüsteemi 
puudused ja voorused.

1992.a. kooliõpilaste uurimine näitas, 
et esimese paari reformiaasta jooksul 
toimunud muutused ei jäänud õppuritele
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01.10.91 666
01.10.94 741

530 108
598 117

63
68
72
73

92
95

100
99

T P
1992 69 48
1993 73 55
1994 75 59
1995 77 59

Allikas: Rajangu ja Meriste, 1995, lk.23-24.

Selgitus: (T- tüdrukud, P- poisid)

Allikas: Haridusministeerium

TABEL 2.3.

Eesti üldhariduskoolide arv õppekeele järgi (1991 ja 1994)

Kokku Eesti 
õppe

keelega

Vene
õppe

keelega

Eesti ja 
vene 
õppe

keelega

% % %

TABEL 2.4..

Põhikooli lõpetanuist edasiõppijaid 1992-1995 (%)

Päevases Õhtukoolis Kutseõppe- Kokku (T ja P) sealhulgas 
asutuseskeskkoolis läks edasi 

õppima
keskkooli

mandik) oli neid, kes leidsid end olevat 
“mitte eriti rahul”. “Üsna rahuldavaks” 
tunnistas oma hariduse 60 % vastanutest. 
Hiljuti kõrgkooli lõpetanud hindasid 
kõiki õppetöö külgi märksa kõrgemalt 
kui parajasti õppivad tudengid. Selles 
võib ehk mingi annus nostalgiat, kuid 
küllap on läbi paariaastase kõrgkoolijärg- 
se elu- ja töökogemuse prisma antud hin- 
nagud ka mõnevõrra tähenduslikumad. 
Märkimist väärib see, et pärast esimesi 
praktilise eneseteostuse aastaid on noo
red haritlased kõrgeima hinnangu and
nud ülikoolide taseme ühele põhinäitaja
te — eriala õpetamisele.

Käesoleva kümnendi alguse üliõpi
laskond oli üsna rahulolematu õppeka
vadega. Kui uurimuses “Diplomand 
1992” küsiti, mida oli õppekavades liiga 
palju ja mida liiga vähe, siis vastati, et 
puudust tunti eelkõige võõrkeeletun- 
didest ja arvutiõppest (mõlemast 85% 
vastanutest) ning valikainetest (80%). 
Õppevormide kohta arvati, et liiga palju 
oli loenguid (24%) ning liiga vähe prak
tilisi töid (52%), seminare (44%) ja tööd 
kohustusliku kirjandusega (37%). Arves
tades viimastel aastatel ülikoolides toimu
nud muutusi, võib loota, et praegu õppi
vad tudengid enam selliste ebakohtadega 
eriti palju kokku ei puutu. Vahepeal on 
oluliselt täienenud kõrgkoolide arvu- 
tustehniline baas ning rakendunud uued 
õppekavad, mis jätavad ruumi nii eri
alaste valikainete õppimiseks kui ka üld
harivate kursuste jaoks.

Eestis pole lastega perede majanduslik 
olukord sugugi kiita (vt. peatükid 4 ja 6).

Eesti hariduse teine oluline probleem 
on kutseharidusreformi aeglus ja kutse
hariduse prestiiži langus (tabel 2.4.).

Kuigi keskkoolilõpetajatest on ligi 
kümnendik koos küpsustunnistusega 
saanud ka kutsetunnistuse, suureneb jär
jest oht, et lõpetajad jäävad tööta. Teisalt 
võib prognoosida, et tung kõrgkooli
desse suureneb edaspidi veelgi.

Nõukogude Eestis oli kutseharidus 
selgelt suunitletud: kutsekoolidesse läk
sid või suunati need, keda mujale vastu 
ei võetud. See on kindlasti kutsehariduse 
ebapopulaarsuse üks põhjusi. Samas aga 
on erialavalik kutsehariduse madalamatel 
astmetel praegugi aegunud ega paku 
noortele piisavalt väljavaadet tööks per
spektiivsetel kutsealadel (kiil 2.1.). Ses 
suhtes pole probleemivaba ka kõrgha
ridus: puudub analüüs selle kohta, kui 
funktsionaalsed on kõrgkooli õppekavad 
lõpetajate karjäärivõimaluste seisukohalt.

Hariduse funktsionaalsus seostub ha
riduse kvaliteediga. On murettekitavaid 
märke selle kohta, et kodanikuharidus on 
nõrk. Seda juba üldhariduskoolis. Eesti 
põhikooli lõpetaja ei pea isamaa saatust

Hariduse ees 
seisvad probleemid
Eesti hariduse kõige valusam probleem 
on koolikohuslaste väljalangevus põhi
koolist. Haridusministeeriumi statistika
talituse andmeil ei õppinud päevases 
põhikoolis 1993/94 4880 ehk 3,16%, 
1994/95 4977 ehk 3,21% ja 1995/96 5348 
ehk 3,43% 8-14-aastastest koolikohustus
likest lastest.

Isikuregistri puudumise tõttu võivad 
toodud arvud olla ebatäpsed. Kuid mitte 
sel määral, et kummutada tõsiasja: koo
likohustuse täitmata jätmine on Eestis 
probleem. Tõusutendentsi näitab ka 
alaealiste kuritegevus, on tuvastatud seos 
kooli poolelijätmise ja noorte kuritege
vuse vahel. Arvestada tuleb ka seda, et
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dades elavate laste vastuvõtmise Rakvere 
linna koolidesse, sest vallad ei suuda selle 
eest maksta. 1996. aasta märtsi lõpuks oli 
valdade võlg Rakvere linnale ligi 2 miljonit 
krooni. Niisugune otsus on aga vastuolus 
põhikooli ja gümnaasiumi seadusega, mis 
annab lapsevanemale õiguse vabalt valida 
oma lapsele kooli (Sikk, 1996).

Vene õppekeelega koolil on kaks 
olulist probleemi. Esiteks, kuidas korral
dada õppetööd nii, et koolilõpetajad 
oleksid võimelised soovi korral soorita
ma eksamid Eesti kodakondsuse saami
seks ning suudaksid osaleda avaliku elu 
kõigis valdkondades, sealhulgas konku
reerida tööjõuturul. Teiseks, kuidas val
mistada Eestis ette nõutaval arvul peda
googe venekeelsele koolile. Enam ei saa 
loota sellele, et vajalik hulk õpetajaid sõi
dab omaalgatuslikult kohale Venemaalt, 
nagu see oli nõukogude aastatel.

KIIL 2.1.

Intervjuust Eesti Vabariigi haridusministri Jaak Aaviksooga

Kuidas edeneb haridusreform?
“Edeneb. Ütleksin ühe märksõna, mis on haridusministeeriumis prioriteetne- 
kutseharidussüsteem. See on ära lagunenud ja ühiskonna väärtusskaalas ka 
marginaalne. Ollakse arvamusel, et sinna lähevad need, kes kuskil mujal 
hakkama ei saa. See tegelikult ei ole niimoodi, ega tohikski olla, sest enamik 
inimesi peab omama mingeid funktsionaalseid oskusi ja neid kogemusi ja 
oskusi saadakse kutseharidussüsteemist. Kvalifikatsiooninõuded ühiskonnas 
tõusevad...”

Allikas: Tallinna Ülikoolid, nr. 4, 1. märts 1996. Küsitlejad: M. Määrits ja 
U. Reinde

enda jaoks oluliseks probleemiks. Vähe
ne on tema huvitatus poliitikast. Isamaa, 
poliitika ja ühiskond tervikuna ei huvita 
tänast põhikooli lõpetajat ning on tema 
väärtusskaalal hinnatud madalalt. Seevas
tu teeb põhikooli lõpetajat ärevaks iseen
da tulevik. Kahtlemata ei ole see üksnes 
hariduse probleem. Ent hariduse prob
leem on, kuidas tema käsutuses olevate 
vahenditega - laiendades ja süvendades 
sotsiaalõpet - aidata kaasa inimeste polii
tilise kultuuri taseme tõusule ning ühis
konna demokratiseerumisele.

Eesti hariduse edenemist ohustab tõsi
selt materiaalsete vahendite nappus. Kuigi 
enamik Eesti poliitilisi jõude peab just hari
dust prioriteetseks valdkonnaks ja kuigi 
1995.a. avalikest kulutustest moodustasid 
hariduskulud (sisaldab ka kulutusi infras
truktuurile) 24,1%, on haridustöötajate pal
gad ebapiisavad, mistõttu õpetajakutsega 
noored inimesed lähevad haridussfäärist 
tasuvamatele töökohtadele. Seepärast pidi 
valitsus tegema rahalisi soodustusi pen
sionieas õpetajatele. Eriti murettekitav on 
olukord kõrghariduses ja teaduses: kõrg
kooli õppejõudude ja teadlaste liiga väike 
palk võrreldes üld- ja kutsekooli õpetajate 
palgaga on ohtlik haridussüsteemi ja ühis
konna kui terviku arengut silmas pidades. 
Rahapuuduse tõttu ei suudeta piisavalt in
vesteerida uude õppetehnoloogiasse. See 
probleem on eriti terav kutsehariduses.

Rahanappus tekitab hariduse saamisel 
probleeme ka kohalike omavalitsuste ta
semel. Ajal, mil Eesti, Läti ja Leedu hari
dusjuhid on selle poolt, et kõikidel nen
de riikide õpilastel peaks olema õigus 
vabalt valida kooli kogu Baltikumi ulatu
ses, ei saa sellist õigust alati ellu viia isegi 
ühe Eesti maakonna piires. Näiteks on 
Rakvere linnavolikogu keelanud oma 
otsusega 1995. aasta novembrist lähival-

Probleemide
lahendusteed

Juba enne taasiseseisvumist, täpsemalt 
1989/90-ndast õppeaastast, rakendati 
ametlikult üldhariduskooli uut õppekava. 
Õppekavast kaotati kommunistlik ideo
loogia, vene keelt hakati eesti õppekeele
ga koolides õpetama võrdsetel alustel 
teiste võõrkeeltega, loobuti algelisest töö
õpetusest, mille kohaselt keskkooliõpi
lased pidid veetma ühe päeva nädalas nn. 
tootmispraktikal. Õppekavasse lülitati uusi 
aineid (kodaniku-, tervise-, inimeseõpetus 
jm.), suurendati sotsiaalainete ja võõrkeel
te osatähtsust, õppenädalat lühendati 
kuuelt päevalt nädalas viiele, koolidel 
(peamiselt 10-12-ndates klassides) võimal
dati kujundada oma kallak (selleks jäeti 
nende käsutusse ligi kolmandik kogu õp
peajast), kooli algus seostati lapse koo
liküpsusega ja see jäeti vanemate otsustada 
(nüüd võib laps kooli minna kas 6- või 7- 
aastaselt, varem kohustuslikult 6-selt).

Nüüdseks on muudetud ka vene ja 
eesti õppekeelega koolide õppeplaanid 
samaemaks, olulisim on õppeaja võrdsus 
(varem oli vene õppekeelega koolis aasta 
võrra lühem õppeaeg). Vene õppekeelega 
kooli probleemide lahendamiseks on 
eelkõige vaja, et selles koolis oleks vene 
keele ja kultuuri seisukohalt vajalike tead
miste ja oskuste kõrval võimalik õppida ära 
ka eesti keel ning tutvuda Eesti ajaloo ja
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kultuuriga. See võimaldaks õpilastel pärast 
kooli lõpetamist sujuvalt lülituda Eesti 
ühiskonna ja riigi ellu kodanike ja tööta
jatena või jätkata oma haridusteed Eestis. 
Vene õpilaste positiivne motivatsioon eesti 
keele õppimiseks on praegu olemas. Eesti 
keel jääb aga teinekord õppimata õpetajate 
puudumise või nende ebapiisava peda
googilise ettevalmistuse tõttu. Eesti hari
dusjuhtide! ei ole kunagi olnud vaja lahen
dada nii mahukat ja nii tõsiselt püstitatud 
ülesannet eesti keele õpetamiseks teise 
keelena või võõrkeelena. Nõukogude 
Eestis oli eesti keel õppeainena vene 
koolides küll ametlikult olemas, kuid selle 
õpetamata või õppimata jätmine polnud 
probleem, sest Nõukogude Liidus soodus
tad üleminekut vene keelele. Seetõttu ei 
valmistatud ette ei piisavalt õpetajaid ega 
uuendatud ka eesti keele võõrkeelena 
õpetamise metoodikaid. Nüüd tulevad 
need ülesanded lahendada üheskoos ja 
võimalikult kiiresti. Muidu jääbki eri
keelsete kogukondade vahele barjäär, mis 
võib Eesti ühiskonda destabiliseerida.

Ettevalmistamisel on üldhariduskooli 
uus õppekava. Taotletakse muuta õpetuse 
põhialuseid, rõhutades õpilastepoolset 
probleemide nägemise ja lahendamise os
kust, suutlikkust otsustada, otsuste tule
musi ette näha ja tagajärgede eest vastuta
da, koostööd, loovat ja kriitilist mõtlemist 
ning analüüsi- ja sünteesioskusi Erilisel 
kohal on oskused, mis on seotud infor
matsiooni loomise, talletamise, leidmise, 
valiku, interpreteerimise ning leviga. Uue 
õppekava kohaselt peaks õppija valmis- 
teadmiste omandamise kõrval olema suut
eline hankima ka ise uusi teadmisi.

Mis puutub õpilaste põhikoolist väl
jalangemise, siis haridusministeerium on 
kavandanud selle põhjuste selgitamist, et 
seejärel rakendada haldus- ja muid meet
meid olukorra normaliseerimiseks.

Kuigi nihked kutsehariduse õppeka
vades on olnud loodetust väiksemad, on 
olulised muutused siiski aset leidnud. On 
avatud uued erialad, mis enamikus on 
seotud teenindussfääri elukutsetega, vähe
nenud on rasketööstuse ja põllumajandus
like erialade osakaal. Arutletakse selle üle, 
kuidas ja mil määral on otstarbekas pro
fileerida erialati kutsekoolide õppekavade 
üldhariduslikku osa. Probleem on üsna 
keerukas, sest arvestada tuleb ka õppijate 
soovidega. Nimelt võimaldab suurem osa 
Eesti kesktaseme kutseõppeasutus! oman

dada ka üldise keskhariduse, mis annab 
õiguse astuda kõrgkooli, ja üle kolme nel
jandiku kutsekoolide õpilastest eelistab 
programme, mis annavad koos kutsega ka 
üldhariduse. Kutsehariduses on teoksil 
mitu projekti välispartnerite (Taani, Saksa
maa, PEIARE jt.) toetusel, need kiiren
davad kahtlemata kogu süsteemi arengut.

Kõrghariduse kvaliteedi parandamist 
loodetakse kõrgkoolide ja nende õppe
kavade hindamisest, mis algas 1995/96. 
õppeaastal. Põhidokumendid on ette val
mistatud. Nende kohaselt ühendab hin
damine eneseanalüüsi ja sõltumatu välis- 
ekspertiisi; kehtestatud hindamisstandar- 
did on kõrgkooli dünaamilist arengut ar
vestavad ja toetavad.

Hariduse finantseerimise parandami
seks on kavandatud mitmeid koostoimi- 
vaid abinõusid. Esiteks taotleb haridus
ministeerium, et haridusele tehtavad ku
lutused (mis esialgsete arvutuste järgi on 
4,6% sisemajanduse kogutoodangust) 
suureneks ja jõuaksid OECD maade 
keskmisele tasemele. Teiseks on kavas 
suurendada hariduse tõhusust. Eelkõige 
puudutab see ühe õpetaja/õppejõu kohta 
tulevate õppijate arvu suurendamist. Kol
mandaks on kavas suurendada haridus
süsteemi rahastamist maksujõuliste õppi
jate ja/või organisatsioonide poolt, seda 
eriti kõrghariduses. Kindlasti etendavad 
hariduse rahalise olukorra parandamisel 
- ja seda koos kvaliteedi tõusuga - 
kaalukat osa ka teoksil olevad rahvusva
helised programmid (Tempus jt.).

Haridussüsteem ja 
infotehnoloogia
Omaette väärib käsitlemist viimasel paar
il aastal järjest rohkem avalikkuse tähele
panu paeluv idee varustada kõik Eesti 
koolid arvutitega. Sellega loodetakse teha 
kiire nn. “tiigrihüpe” infoühiskonda. Ava
lik arvamus ja spetsialistid on ühel nõul 
selles, et Eestil väikeriigina on selleks 
teatud eeldusi: paindlik ja kiire reageeri
mine aja nõuetele, inimeste suhteliselt 
kõrge haridustase ja tugev õpitahe ning 
hea väljaõppega infotöötajad.

Hariduse kaudu tuleb Eestis luua nii 
valmisolek kui ka vajadus info- ja kom
munikatsioonitehnoloogia pakutavat ka
sutada. Selles osas on hetketähelepanu 
suunatud arvutialase hariduse andmisele
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üldharidusekoolides, samuti infotehno
loogia ja andmesidevõrkude pakutavate 
võimaluste kasutamisele üldhariduskoo
lides. Jaanuaris 1996 haridusministri asu
tatud komitee on seadnud eesmärgiks 
varustada sajandivahetuseks Eesti koolid 
piisava infotehnoloogilise baasiga ning 
ühendada koolid andmesidevõrkudesse.

Eesti 750 koolis on praegu kokku um
bes 1300 arvutit. Võrdlus EiSA-ga näitab, et 
Eesti koolides on esialgu ühe õpilase 
kohta keskmiselt 6,5 korda vähem arvu
teid kui kõige kehvemini ning 23 korda 
vähem kui kõige paremini varustatud USA 
osariikides. Arvestades kogu Eesti arvu
tiseerimise kiiret tempot, võib loota, et 
lähiaastatel Eesti olukord paraneb. Praegu 
on 20 Eesti kooli Interneti püsiühenduses 
ja rohkem kui 150-1 on sissehelistamis- 
ühendus Internetiga. Eesmärk on varusta
da kõik põhikoolid ühe arvutiklassiga, 
milles oleks 10-12 kohta, ning gümnaasiu
mid 2 arvutiklassiga. Teiselt poolt on pro
jekti esmaseid eesmärke ka koolidesse 
vajalike infotehnoloogia tugiisikute kooli
tamine. Lisaks sellele soovitakse täien
duskoolituse kaudu anda pooltele kooli
õpetajatest (umbes 13000) paremad tead
mised infotehnoloogia võimalustest. Pro
jekti koordineeriv komitee on loonud esi
algu järgmised alamtöörühmad:
• koolide sidevõrgu töörühm, kelle üle
sandeks on projekteerida ja välja arenda
da kõiki Eesti koole omavahel ja Inter
netiga ühendav andmesidevõrk;
• infotehnoloogia töörühm, kes tegeleb 
arvutite ostmise, paigaldamise, hoolduse 
ja muude tehniliste probleemide lahen
damisega;
• õpetajate õpetamise töörühm, kelle 
ülesandeks on haridussüsteemi jaoks 
vajalike teadmiste ja oskustega pedagoo
gide koolitamine;
• õppematerjalide, -kavade ja -program
mide töörühm, kes tegeleb sellega, et 
arvutid leiaksid õppetöös maksimaalselt 
kasutust, et arvutite abil omandatud ha
ridus tagaks siiani antava ja paremagi 
teadmistepagasi ning kõik võimalused 
edasiõppimiseks.

1996. aastal on kavas tegelda eelkõige 
protsessi formuleerimise ja hindamisega, 
ning projektile nii riigieelarve kui muude

võimalike toetuste kaudu rahalise katte 
leidmisega. 1997. aastal peaks protsess 
käivituma.

Kui üldharidus- ja kõrgharidussiis- 
teemis pakutakse infotehnoloogiaalast 
haridust, siis hoopis murelikumaks tee
vad täiendõppe võimalused - inimesed, 
kes on saanud põhihariduse infotehno
loogiaga kokku puutumata, seisavad 
praegu võimaliku sotsiaalse tõrjutuse 
äärel. Täiendõppe korraldamiseks on as
tunud juba mõningaid samme aktiivse
mad mittetulundusühingud ja loomeli
idud, püüdes leida oma liikmetele või
malusi täienduskoolituse kulude katteks, 
samuti ollakse valmis avaldama survet 
otsusetegijatele, et likvideerida arvuti
alane kirjaoskamatus.
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_ •_ Tööturg ja tööpuudus

absoluutarvudes isegi vähenenud. Mis on 
olnud tööpuudusele vastutoimivad majan
duslikud tegurid?

• Majanduse kiire ümberstruktureeru- 
mine. Hõive tertsiaalses sektoris on kas
vanud tunduvalt kiiremini, kui hõive on 
langenud primaarses ja sekundaarses 
sektoris.

• Töötu abiraha suurus (180 krooni) 
on püsinud muutumatuna alates 1992. a. 
oktoobrist. Väike töötu abiraha ei stimu
leeri tööotsijaid ennast registreerima. Sel
le puhul tuleb aga vahet teha maapiir
kondade ja linnade vahel. Maal on ini
meste rahalised tulud palju väiksemad ja 
seal on töötu sotsiaalse kaitsega kaasne
vad majanduslikud soodustused (toime
tulekutoetused, tervisekindlustus, eluase
metoetus) ja tagatised oluliselt tähtsamad 
kui linnas.

• Töö pakkumise vähenemine. Töö
turult on viimase 4-5 aasta jooksul lah
kunud ca 100 tuhat inimest. Nendest on 
Eestist lahkunud ca 65-70 tuhat, ülejää
nud 30-35 tuhat on jäänud pensonile.

• Pikaajaliste töötute osakaalu kas
vamine. Inimesed, kes on otsinud tööd 
rohkem kui üks aasta, kaotavad õiguse 
töötu staatuse taotlemiseks, sest nad ei 
vasta enam seadustes esitatud nõuetele, 
(eelneva 12 kuu jooksul peab taotleja

Tööjõu rakendamine
Eesti tööturu areng on viimase paari aasta 
jooksul olnud väga hoogne. Seetõttu va
naneb sellealane statistika kiiresti. Praegu 
annab kõige operatiivsema pildi tööturul 
toimuvast Tööturuameti statistika, mis 
näitab, kui palju on meil töötuid tööotsi
jaid, s.t. kui suur on nende inimeste arv, 
kes otsivad tööd riikliku töövahendussüs- 
teemi kaudu. Võrdlemisi tervikliku pildi 
tööturu olukorrast ja hetkevajadustest an
naks ka vakantsete töökohtade statistika. 
Kahjuks on informatsioon vabadest töö
kohtadest puudulik, eelkõige seetõttu, et 
ettevõtted ei esita sellekohaseid andmeid.

Lisaks Tööturuameti statistikale toimus 
1995. a. kevadel laiaulatuslik Eesti Tööjõu 
Uuring (ETU), mille eesmärgiks oli välja 
selgitada tööturu tegelik olukord (tabel 
3.1.). Küsitlus sisaldas peale 1995. a. 
kevade tööturu seisundi fikseerimise ka 
retrospektiivse osa, mis võimaldas saada 
tagasivaate tööturul toimunule (aastani 
1989). Uuring hõlmas ligi 10 000 inimest.

Kolmandaks allikaks on EMOR-i and
med. EMOR-i pere-eelarveuuringuid hakati 
tegema 1992.a. jaanuarist. Uuringud rajane
vad perepaneelil, mis on koostatud koost
öös Tartu Ülikooli teadlastega 1989. a. rah
valoenduse andmete põhjal. 1993. a. esi
meses kvartalis alustati EMOR-is tööhõive- 
uu ringut perepaneeli perede seas tegelike 
tööotsijate arvu väljaselgitamiseks. Uuringu 
objektiks on pere. Kuulõpuintervjuuga täp
sustatakse uuringus osalenud perede tege
lik suunis ja fikseeritakse andmed vaatlus- 
kuul töötamise ja tööotsimise kohta. 
EMOR-i tööturuandmed annavad teatud 
pildi varjatud töötuse kohta ja ühtlasi ope
ratiivinfol töötuse määra kohta.

TABEL 3.1.

Üldised andmed töötajate, töötute ning 
passiivse rahvastiku kohta

Küsitluse aeg
Küsitlusele vastas tööealisi

I kv. 1995 
7330

Nendest töötas
Hõivatuse määr (töötajate ja tööealistesse suhe)
Töötuid, s.t. ei töötanud ja otsis tööd 
Tööpuuduse määr (tööotsijate ja tööjõu suhe1)
Tööotsijad, kes olid ennast Tööturuametis registreerinud 246 
Nende osakaal kõigist töötutest 
Ilma tööta ja ei otsinud tööd (passiivne rahvastik)
Passiivne rahvastik2 (% tööealisest elanikkonnast)
Ilma tööta ja ei otsinud tööd (lapsehoolduspuhkusel) 290

5179
70,6%
530
9,3%

46%
1474

Tööpuudus 20,5%

1 tööjõu moodustavad tööealised tööotsijad ja hõivatud
2 isikud, kes ei olnud rakendatud ja kes ei soovinudki töötada

Allikas: Eesti Tööjõu Uuring

Töötus ei ole Eestis plahvatuslikult kas
vanud. Ametlikult registreerunud tööotsi
jate arv on võrreldes viimase kahe aastaga
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olema olnud hõivatud 6 kuud). Vastavalt 
ETU esialgsetele andmetele oli kauem 
kui aasta tööd otsinud ligi kolmandik 
kõigist tööotsijatest.

• Varimajanduse kiire areng. Varjatud 
tööturul on hõivatud märkimisväärne osa 
tööjõuvarust. Varjatud tööjõudu kasuta
takse on kõige rohkem sellistes sektorites 
nagu ehitus, põllumajanduslik tootmine, 
kaubandus ja teenindus.

• Üks oluline seletus töötuse suhte
liselt mõõduka kasvu kohta on ka pas
siivse rahvastiku suur osakaal tööealise 
elanikkonna koguarvus. ETU andmetel 
oli 1995. a. kevadel 20,5% küsitletutest 
väljaspool tööjõudu, s.t. nad ei olnud ra
kendatud ega soovinudki töötada.

• Üks põhjus, miks Eesti tööotsijate 
arv on suhteliselt väike võrreldes teiste 
üleminekuperioodi riikide majandusega 
on töötute siirdumine osaajaga töötajate 
hulka. Ligi kolmandik osaajaga töötajat
est ei ole selles staatuses vabatahtlikult. 
Vastavalt ETU uuringule on 6,7 % vali
misse kuulunud töötajatest tööl osalise 
tööajaga. Nendest 33,30//° olid osaajaga 
tööl seetõttu, et ettevõttel ei olnud neile 
piisavalt tööd pakkuda või et nad ei ol
nud leidnud endale täisaajaga töökohta.

Eestis on töötuid registreeritud alates 
1991. a. juunist ja sellest ajast tänaseni on 
olemas ka statistika nende kohta, kes 
saavad töötu abiraha. Töötute arvu muu
tumist näitab joonis 3.1. Jooniselt on nä
ha tööpuuduse hooajalisus, mis tähen

dab, et suvekuudel töötus väheneb ja tal
vel suureneb. See on seletatav ajutiste 
töökohtade arvu suurenemisega suvel 
(põllumajanduses, ehituses, teeninduses).

1995. a. jaanuarist jõustusid mõned 
muutused töötu sotsiaalse kaitse seadu
ses. Sellest ajast alates loetakse töötuks 
inimene, kes otsib tööd, sõltumata sel
lest, kas ta saab töötu abiraha või mitte. 
Nimelt kulub tööotsijal 10 päeva, enne 
kui ta hakkab saama töötu abiraha, mis 
1995. a. jooksul oli ikka veel 180 krooni 
kuus. Kui tööotsija aga on eelmisest 
töökohast lahkunud omal soovil või süül, 
siis hakkab ta töötu abiraha saama alles 
kahe kuu pärast.

Kuna tööotsijate arvestamise korda 
muudeti, muutus ka ametlik töötuse statis
tika. Kui töötute1 arv kiikus 13 ja 16 tuhan
de vahel, siis mittetöötavaid tööotsijaid 1 on 
ca kaks ja pool korda rohkem (tabel 3-2.). 
Seega muutus ka töötuse taseme näitaja 
senisest 1,5-2%-st 4,5-5,5 %-ni. Paraku ei 
ole kõik allikad, mis kasutavad Tööturu
ameti andmeid, kommenteerinud sellist 
“hüpet” ametlikus tööpuuduse statistikas.

Eestis avaldatakse töötuse määrana 
tööealiste ja ametlikult registreeritud töö-

’ vastavalt töötu sotsiaalse kaitse seadusele, 
vt. lähemalt tööturupoliitika osast 
4 Mittetöötav tööotsija on isik, kes registreerib 
elukohajärgses tööhõivetalituses oma soovi 
leida tööd ja o n nõus sobiva töökoha 
tekkimisel kohe täistööpäevaga tööle asuma.JOONIS 3.1.

Töötute ja mittetöötavate tööotsijate arv
Allikas: EMOR
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Töötud tööotsijad 

Töötud

TABEL 3.2.

Töötud tööotsijad

sealhulgas
töötud

Aeg Mittetöötavad
tööotsijad

15108
16123
16778
16806
16719
15525
14361
13404
13232
13643
14948
15604

1995/1
1995/2
1995/3
1995/4
1995/5
1995/6
1995/7
1995/8
1995/9
1995/10
1995/11
1995/12

36319
36622
38399
36307
36183
34534
33246
32974
30937
32614
36741
33903

Allikas: Riigi Tööturuamet
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1483
3009
4042
7536
10147
9506
6489
9145
10624
8996
6591
6715
9158
8436
7510

925 38%
2728 48% 
4688 54% 
7358 49% 
11139 52% 
10087 51% 
8709 57% 
7069 44% 
8897 46% 
7732 46% 
5785 47% 
5955 47% 
7617 45% 
7089 46% 
5722 43%

60%
52%
50%
50%
49%
50%
52%
54%
56%
57%
59%
62%
63%
64%
68%

1448
2979
4367
7431
10468
9797
7838
8763
10908
9506
7292
7806
10532
9979
9061

01.04 1992 
01.07 1992 
01.10 1992 
01.01 1993 
01.04 1993 
01.07 1993 
01.10 1993 
01.01 1993 
01.04 1994 
01.07 1994 
01.10 1994 
01.01 1994 
01.04 1995 
01.07 1995 
01.10 1995

960 40%
2758 48% 
4363 50% 
7463 50% 
10818 51% 
9816 50% 
7360 48% 
7451 46%
8613 44% 
7222 43% 
5084 41% 
4864 38% 
6243 37% 
5546 36% 
4171 32%

Allikas: Riigi Tööturuamet

TABEL 3.3.

Ametlikult registreeritud töötute jagunemine 
soo ja suhtlemiskeele järgi

Aeg Mehed % Naised % Eesti % Vene %

tute arvu suhet tööealistesse elanikesse. 
ETU andmetel töötab tööealistest ca 70 %, 
järelikult kuulub umbes viiendik tööealis
test nn. tööjõuväliste inimeste hulka ja 
neid tööpuuduse määra arvutamisel ei 
arvestata. Mittetöötavate tööotsijate arv 
näitab töötuse perioodilisi muutusi ja 
aitab välja tuua tööpuuduse geograafilisi 
erinevusi. Vastavalt ETU andmetele oli 
kõigist uurimuses küsitletud tööotsijatest 
tööhõivetalitustes registreeritud 46 %.

Ka EMOR-i andmetel otsis ca 50 % 
kõigist tööotsijatest tööd tööhõivetalituste 
kaudu. Seega moodustas varjatud töötus 
suhteliselt suure osa kogu töötusest. Töö
tutest ei olnud EMOR-i andmetel kunagi 
abiraha saanud 1995. a. III kvartalis 59 % 
(II kvartalis 53 %). See näitarv langeb 
kokku päris hästi ka ETU andmetega, 
sest ETU andmetel ei saanud küsitlemise 
hetkel (1995.a. alguses) abiraha 60 % töö
otsijatest.

Töötute rahvuslik koosseis on tasa- 
kaalustumas; kui 1993.a. III kvartalis oli 
Tööturuameti andmetel eesti keelt kõnel
evaid töötu abiraha saajaid 43 %, siis 
1995.a. III kvartalis oli eestlaste osa kõi
gist abiraha saajatest 57,% (tabel 3.3.).

Naiste osakaal registreeritud töötute 
seas on muutunud tõusude ja langustega: 
1992. a. I kvartalis oli naisi töötute 
koguarvust 60%, 1993. a. II kvartalis 50%. 
1995. a. oli naiste osakaal tõusnud 65 %- 
ni. Suure osa töötutest naistest moodus
tavad naised, kes kasvatavad kodus 
nooremat kui 7-aastast last. Tööturuameti 
andmetel on pikaajalistest töötutest nais
test 50% vanuses 25-49 aastat, nendest 
omakorda on veerand alla 7-aastase 
lapsega emad. Praegu kehtivate seaduste 
järgi saavad alla 7-aastase lapsega emad 
ennast korduvalt registreerida töötuna.

Ülalnimetatud isikud, kes saavad 
ennast korduvalt töötuna arvele võtta, on 
toonud endaga kaasa ka registreeritud 
pikaajaliste töötute arvu kiire kasvu. 
Milles seisneb vahe tavaliste pikaajaliste 
ja registreeritud pikaajaliste töötute 
vahel? Eespool nimetatud ETU andmetel 
on ca 30% inimesi otsinud tööd rohkem 
kui üks aasta. Tööturuameti andmetel on 
nende inimeste arv, kes on tööotsijana 
olnud tööhõivetalitustes arvel rohkem 
kui 12 kuud samuti pidevalt kasvanud. 
Märtsis 1995 oli neid 17,4% ja juunis 
22,5%, aga oktoobris juba 27,6% kõigist 
registreeritud tööotsijatest.

Ühe Eesti tööturgu iseloomustava ten- 
detsina võib esitada ka noorte töötuse 
arvu kahanemise. Põhjuseks on ülemi
nekuperioodil tekkinud omapärane olu
kord, kus paljud äsja õppeasutuse lõpe
tanud (või veel õppivad) noored saavad 
väga kõrgepalgalistele töökohtadele. Pal
jud töövõtjad eelistavad vanemaealistele 
ja kogemustega töötajatele nooremaid, 
kogemusteta, samas aga uuendusaltimaid 
noori inimesi. Näiteks oli töötu abiraha 
saajatest vanuses 16-24 aastat 1992. a. I 
kvartalis 26,3%, 1993.a. II kvartalis 20,1%, 
1994.a. II kvartalis 17,5% ja 1995. a. II 
kvartalis 13,9%.

Töötus piirkonniti

Tööpuuduse geograafiline diferentseeru
mine on veelgi süvenenud. Lisaks senis
tele kriisipiirkondadele Lõuna-Eestile ja 
Kirde- Eestile on töötus kiiresti kasvanud 
Läänemaal. Põhjus on selles, et Haap
salus on alles nüüd mitmed endised 
suurettevõtted sattunud suurtesse majan- 
dusraskustesse. Endiselt on töötus suur 
Kagu-Eestis: Võrumaal oli 1995. a töötuid 
tööotsijaid 11,5% tööealisest elanikkon
nast, Valgamaal 5,5%. Kauase kõrge töö
tuse tasemega Ida-Virumaal oli töötuid 
7,6% ja kolmandaks töötuse keskuseks 
on tõusnud Läänemaa 6,6%-se töötusega. 
1995.aastal vähenes tööpuudus mär
gatavalt Jõgevamaal ja Põlvamaal. Uute 
töökohtade loomine on olnud intensiivne
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Jõgeva
Võru
Viljandi
Järva
Valga
Rapla
Lääne
Põlva
Pärnu
Saare
Tartu
Lääne-Viru
ida-Viru

1800
1848
1951
2013
2058
2077
2077
2079
2083
2085
2150
2211
2286

Hiiu 2427
Harju 2966

Allikad: ESA Kuukiri, Nr. 9, 1995; Riigi 
Tööturuameti infovihik, Nr.l, 1995

TABEL 3.4.

Tööpuuduse tase ja keskmine palk 
maakonniti 1995.a. esimesel poolel

Maakond Keskmine palk Töötuse tase 
(EEK) (%)

suuremates linnades. Seetõttu on töötuse 
tase keskmisest madalam nii suuremates 
linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus) kui 
ka nende linnade asukohamaakondades: 
Harjumaal, Tartumaal, Pärnumaal. Ka 
enamikus maakondades on tööpuudus 
geograafiliselt diferentseerunud: tööpuu
dus on suurem maakonna keskusest kau-

puuduse osakaal, sest Tööturuameti and
med kajastavad vaid riiklike tööhõivetali
tuste poole pöördunud tööotsijaid.

Tööturuameti andmed tööotsingute 
kestuse kohta näitavad, et madala tööpuu- 
dusetasemega piirkondades leiab enamik 
tööotsijatest uue töökoha poole aasta väl
tel (Tallinnas 95%, Harjumaal 94%, Lääne- 
Virumaal 85%). Kõrge tööpuudusetaseme- 
ga maakonnas on üldjuhul tööotsingute 
kestus pikem. Nii leiab Põlvamaal vaid 
31% ja Võrumaal 40% tööotsijatest uue 
töökoha poole aasta jooksul; seevastu 
peavad ligi pooled tööotsijatest Põlvamaal 
ja kolmandik Võrumaal kulutama uue töö
koha leidmisele iile aasta (Riigi Tööturu
ameti Infovihik, Nr.l, 1995).

Tabel 3.4. esitab seose töötuse taseme 
ja palgataseme vahel maakonniti. Töötu
te osakaal tööealise elanikkonna hulgas 
on suurim Võrumaal. Samal ajal on palga
tase seal märgatavalt alla Eesti keskmise, 
ületades vaid Jõgevamaa keskmise palga. 
Kuigi Ida-Virumaal on tööpuudus suur, 
on keskmine palk seal märgatavalt kõr
gem kui põllumajanduslikes maakonda
des. Nii Tallinnas kui ka Harjumaal on 
töötuse tase madal, palgatase aga kõrgem 
Eesti keskmisest. Seega ilmneb otsene 
seos palga- ja tööpuuduse taseme vahel 
maakondades: madalama tööpuuduse- 
tasemega kaasneb kõrgem keskmine 
palk. See tendents aga süvendab veelgi 
Eesti erinevate piirkondade erisusi.

Longituuduuringu “Ühe põlvkonna 
eluteed” (kiil 3.1.) andmeil moodustasid 
töötud 1993. aastal kümnendiku küsitle
tutest Ida-Virumaal, Põlvamaal ja Valga
maal. Kolmandik uuritavast põlvkonnast 
pidas tõenäoliseks töökoha kaotamist lä
hema aaasta jooksul. Sealjuures olid piir
kondade erisused väga suured: Harju
maal ja Tallinnas arvas vaid viiendik 
küsitletutest, et nad võivad töökoha kao
tada, kuid Ida-Virumaal oli neid 58%. 
Eelnevast järeldub, et kõrge töötusetase- 
mega piirkondades ähvardab töökoha- 
kaotus inimesi keskmisest rohkem. Samal 
ajal on neis piirkondades uue töökoha 
leidmise võimalused märksa kesisemad 
kui madala töötusetasemega piirkonda
des. Uuringu tulemuste põhjal pidas ligi 
pool tööstustöölistest ja vaid veerand 
spetsialistidest võimalikuks, oma töökoha 
kaotamist. Kuna tööstustööliste hulgas 
olid valdavad muulased, siis ähvardas 
töökohakaotus neid märgatavalt enam

gemates valdades.
Harjumaal koos Tallinnaga oli töötuse 

tase 1,87 %, samal ajal kui kõigist tööhõi
veametite kaudu pakutavatest vakantse
test töökohtadest moodustasid Harjumaa 
vabad töökohad 1995. aasta septembris 
47,6%.

1992. aastal ja 1993. aasta esimesel 
poolel oli osalise tööpuuduse tase (pal
gata puhkusel, sundpuhkusel olijad, osa
lise tööajaga töötajad) väga kõrge, eel
kõige Ida- ja Lääne-Virumaal, kuid 1993- 
aasta lõpuks oli tööpuudus muutunud 
peamiselt täielikuks. Põhjuseks oli ette
võtete pankrotistumine, samuti erastami
ne. Kahtlemata on suur ka varjatud töö-
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KIIL 3.1.

Longituuduuring “Ühe põlvkonna eluteed”

Longituuduuring “Ühe põlvkonna eluteed”, mida teostatakse Eesti TA 
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudis, hõlmab 1964-66. aastal 
sündinutest seda osa, kes omandas 1983. aastal keskhariduse. 1993. aasta 
küsitluse ajal olid nad 27-29-aastased. Uuritav põlvkond peaks olema märksa 
liikuvam kui kogu Eesti elanikkond tervikuna nii oma nooruse kui ka keskmisest 
kõrgema haridustaseme tõttu.
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JOONIS 3.2.
Avalik ja varjatud tööpuudus
Allikas: EMOR

100%

90%

80%

□ Ei vastanud □ Avalik □ Varjatud

potentsiaalne ränne parandab töölera
kendumise võimalusi eelkõige nende 
piirkondade elanikel, kus need võima
lused on niigi keskmisest paremad nii 
madalama töötusetaseme kui ka suurte 
linnade läheduse tõttu. Perifeersete kõrge 
töötusetasemega maakondade elanikud 
on aga “lõksus”: ühelt poolt kohapealsed 
võimalused tööd leida on märksa väikse
mad kui teistes piirkondades, teiselt 
poolt kaugus keskustest teeb migreeru- 
mise paremate töövõimaluste leidmiseks 
vähetõenäoliseks.

Peamine tööjõu mobiilsuse takistus 
on kahtlemata uue elupaiga leidmise ras
kused. Ääremaade elanikkond on “kin
nistatud” oma praegusesse elukohta, sest 
nendes piirkondades eluasemeturg õigu
poolest puudub. Ka erinevad elamispin
na hinnad regiooniti kuni kümnekord
selt, olles kõrgemad just suurtes linnades 
ja nende linnade naabruses, s.t. just neis 
piirkondades, kus uue töökoha leidmise 
võimalused on paremad.

kui eestlasi. Ilmnes ka seos haridustase
mega: madalama haridustasemega küsit
letud pidasid töökohakaotust märksa tõe
näosemaks kui kõrgema haridustaseme
ga küsitletud.

Seega ähvardab töökoha kaotamine 
eelkõige erihariduseta ja madala kvalifi
katsiooniga töölisi. Samal ajal näitavad 
Riigi Tööturuameti analüüsiosakonna 
tehtud Kagu-Eesti tööjõuvajadust puudu
tava uuringu andmed, et ajalehtedes il
munud ühekordsete tööpakkumiskuulu- 
tuste põhjal vajatakse selles suure töötu
sega piirkonnas kõige rohkem kesk- ja 
kõrgharidusega spetsialiste ning kõrge 
kvalifikatsiooniga oskustöölisi (Riigi Töö
turuameti Infovihik, Nr.l, 1995), s.t. just 
neid kategooriaid, keda ähvardab prae
guse töökoha kaotus kõige vähem.

Tööpuudus ja ränne

Maakondadevahelise rahvastikurände ja 
piirkondliku töötuse näitarvude kõrvuta
misest selgub, et viimastel aastatel on 
rändesaldo olnud negatiivne eelkõige 
nendes piirkondades, kus töötuse tase on 
madal. Sellised piirkonnad on Tallinn, 
Harjumaa ja Tartumaa. Kahtlemata aval
dab nendes maakondades rände ulatuse
le mõju suurte keskuste lähedus. Seevas
tu kõrge tööpuudusetasemega maakon
dades on rändesaldo olnud positiivne. 
Seega ilmneb kaks tendentsi: praegused 
rändesuunad toovad kaasa tööpuuduse 
kahanemise neis piirkonnis, kus tööpuu
dus on niigi väike, ja samal ajal töötuse 
kasvu regioonides, kus see on keskmi
sest suurem.

Samal ajal erineb elanikkonna migrat
siooniline aktiivsus piirkonniti tunduvalt. 
Longituuduuringu “Ühe põlvkonna elu
teed” andmete põhjal oli Harjumaal 43% 
küsitletutest töökohakaotuse korral val
mis elukohta vahetama. Seevastu kõrge 
töötusetasemega Kagu-Eesti maakon
dades (Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal) 
oli vastav protsent vaid 10. Sealjuures on 
kõrgema haridustasemega inimesed 
migratsiooniliselt märksa aktiivsemad: 
keskharidusega küsitletutest oli tööko
hakaotuse korral valmis vahetama elu
kohta iga kuues, kõrgharidusega küsitle
tutest oli seda valmis tegema iga kolmas.

Toodud andmete põhjal avanenud 
pilt tekitab muret. Praegune tegelik ja ka
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KUTSEHARIDUS 
(pärast 8. klassi) 

Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

75 69 25
89 81 11
45 43 55
84 76 16
69 62 31

KUTSEHARIDUS 
(pärast keskkooli)

Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

ÜLDINE KESKHARIDUS 
Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

68 57 32
96 88 4

49 4258
50 1387

46 36 54

67 60 33
79 68 21
57 52 43
93 82 7
70 56 30

KESKERIHARIDUS 
(pärast 8.klassi) 

Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

82 72 18
93 81 7
65 56 35
84 76 16
82 79 18

KESKERIHARIDUS 
(pärast keskkooli) 

Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

LÕPETAMATA
KÕRGHARIDUS

Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

KÕRGHARIDUS
Kõik
Eesti mehed 
Eesti naised 
Vene mehed 
Vene naised

66 3457
85 71 15
61 52 39
80 67 20
67 62 33

5364 36
68 2575

55 43 45
100 67
62 54 38

71 64 29
87 79 13
64 57 36
93 67 7
63 55 37

Allikas: Uurimus “Ühe põlvkonna elutee”

TABEL 3.3.

Noorte tööhõive sõltuvalt haridusest (%)

Töötab Ei
sh. tööta sh.

täis
kohaga

töötu lapse- muu 
puhkusel

Ülalkirjeldatud varjatud tööpuudus 
pakub huvi ka geograafilisest aspektist. 
Varjatud tööpuuduse suur osatähtsus 
torkab silma Tallinnas, Tartus ja ka väik
semates haldusüksustes - eelkõige küla
des. Suuremate linnade (Tallinna, Tartu)

varjatud töötuse kõrgesse näitu peab aga 
suhtuma reservatsiooniga, sest pealinnas 
liigub palju vabu töökohti ja sageli piisab 
töökoha otsijal ajalehekuulutustest ja sõp- 
rade-tuttavate infost vabade töökohtade 
kohta. Probleeme on väikelinnades, küla
des ja alevikes, sest paljud inimesed pea
vad enda tööotsijaks registreerimiseks 
sõitma maakonna keskusesse, kus paik
neb kohalik tööhõivetalitus. Paraku näi
tab üldine tendents, et varjatud töötuse 
osatähtsus üldiselt kasvab. Narvas on ava
liku tööpuuduse suure osatähtsuse põh
juseks piirkonna majandusstruktuur, mis 
ei paku eriti alternatiivseid töökohti suur
tööstusest vallandatud inimestele ja neil ei 
jäägi muud üle kui tööhõivetalituse poole 
pöörduda.

Noorte tööhõive 
ja haridus

Haridus peaks, nagu arenenud riikideski, 
kujunema üheks tähtsaimaks teguriks, 
mis mõjutab inimeste tööhõivet. Ellu 
peaks rakenduma põhimõte, et mida kõr
gem on inimese haridustase, seda kind
lamini peaks ta ennast tundma oma töö
koha säilimisel või vajaduse korral ka 
uue töö leidmisel. Eriti puudutab see 
noori, kelle haridustase on eelmiste põlv
kondadega võrreldes kõrgem ning keda 
ka tööandjad eelistavad nende oletatavalt 
suurema valmisoleku pärast kõige uuega 
kaasa minna. Statistika andmed kinnita- 
vadki, et töötu abiraha saajate hulgas on 
aasta-aastalt vähenenud l6-24-aastaste 
osa, seda on interpreteeritud kui tööpuu
duse vähenemist noorte seas.

Küsimuse sügavamal käsitlemisel ilm
neb aga veidi komplitseeritum pilt. Noor
te kõrgem formaalne haridus ei pruugi 
tööturul tagada neile kõrgemat tööhõivet 
või üldse suuremat kindlust. Tööturuame
ti väitel on näiteks paljudes maakondades 
tegemist olukorraga, kus tööotsijate osku
sed ei ole vastavuses tööpakkujate spetsii
filiste nõudmistega. Noored ei ole selles 
osas erandiks. Just sellega saab seletada 
asjaolu, et sotsioloogilise uurimuse “Ühe 
põlvkonna elutee” (1983. a. keskhariduse 
omandanud põlvkond) andmetel ei olnud 
kümme aastat peale kooli lõpetamist 
noorte tööhõive sugugi kõrgem kui vastav 
näitaja kogu elanikkonna suhtes. Noortest 
töötas nii või teisiti (töötamine täiskohaga,
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lepinguline töö, töötamine osalise tööpäe
vaga, individuaaltöö, ettevõtlus) veidi üle 
70%, mis on EMOR-i andmetel võrreldav 
kogu Eesti elanikkonda iseloomustava 
tööhõi venäita j aga.

Ülejäänud - ligi 30% - kas ei soovinud
ki töötada, olid töötud, jätkasid veel õpin
guid või, noorte naiste puhul iseloomu
likuna, olid väikeste lastega kodus. Need 
proportsioonid (töötab - ei tööta) sõltuvad 
aga suuresti pärast keskhariduse oman
damist valitud haridusteest, soolisest kuu
luvusest ja vastajate rahvusest (tabel 3.3.).

Kõige madalam (64%) oli tööhõive lõ
petamata kõrgharidusega (enamuses üli
õpilased), kõige kõrgem aga keskeriha
ridusega (pärast põhiharidust) noorte 
hulgas. Viimast võiks seletada asjaoluga, 
et eriala omandamine ühelt poolt ja hari
dustee suhteliselt varajane lõpulejõudmi
ne teiselt poolt on jätnud ilmselt aega ja 
võimalusi ennast tööturul kümne aasta 
jooksul sisse seada. Sama ei saa öelda 
kutseharidusega noorte kohta, kellel sa
muti on olnud aega koha leidmisega töö
turul. Erinevuste põhjusi võiks otsida 
ühiskonna vajadusest erineva kvalifikat
siooniga tööjõu järele, lisaks töötavad 
keskeriharidusega inimesed tihti kohta
del, mida põhimõtteliselt võiksid täita ka 
kutseharidusega inimesed. Vaadeldava 
põlvkonna kõrgharidusega noored olid 
olnud tööturul suhteliselt lühikest aega. 
Ilmselt just see mõjutab ka nende tööhõi
vet, pealegi oli üle 1/4 kõrgharidusega 
naistest veel lapsepuhkusel. Sama põhju
se võib madala tööhõive seletuseks tuua 
pärast keskkooli kutsehariduse omanda
nud noorte puhul.

Haridusele lisaks mõjutab noorte töö
hõivet ka sooline kuuluvus. On üsna loo
mulik, et 27-28-aastastest naistest on veel 
paljud väikeste lastega kodus, mis põh
justab ka sunnitud tööpausi ja nende ma
dalama tööhõive. Haridustasemest sõltu
mata moodustas kuni kolmeaastase lapse
ga lapsepuhkusel olevate naiste osa kogu 
põlvkonna naiste seas veidi üle 1/5, see
juures eesti naiste puhul oli see tunduvalt 
kõrgem kui nende vene keelt kõnelevate 
sookaaslaste seas - vastavalt 25% ja 16%. 
Samal ajal oli tööga hõivatud 62% naistest.

Teine soolisest kuuluvusest tulenev 
erinevus seisnes selles, et noored mehed 
olid naistega võrreldes rohkem hõivatud 
täiskohaga töötamises või tegelesid indi
viduaaltööga/ ettevõtlusega, aga naised

olid meestega võrreldes ülekaalus grup
pides, kellel oli ajutine/lepinguline töö 
või kes töötasid osalise tööpäevaga.

Siinjuures tuleks rõhutada kahte rah
vusest tulenevat momenti. Esiteks, eesti 
meeste puhul ületas täiskohaga hõivatute 
osatähtsus kõigis haridusgruppides (välja 
arvatud üldise keskharidusega) vastava 
näitaja nende vene keelt kõnelevate soo
kaaslaste seas. Teiseks, vene keelt kõnel
evad naised, ja jällegi sõltumata haridus
tasemest, töötasid nende eesti sookaas
lastega võrreldes mõnevõrra rohkem mit
tetäieliku tööpäevaga.

Haridustasemest lähtuvalt oli täiskoha
ga töötavaid naisi kõige vähem lõpetama
ta kõrgharidusega (46%) ja kutsekooli- 
haridusega (47%) naiste hulgas, kõige 
rohkem oli neid aga pärast põhikooli 
keskerihariduse omandanud naiste seas 
(60%). Meeste puhul ilmnes veidi teistsu
gune pilt. Kõige vähem oli täiskohaga töö
tavaid mehi lõpetamata kõrgharidusega 
(68%) ja peale keskkooli keskerihariduse 
omandanud meeste (69%) seas, enim aga 
kutseharidusega meeste hulgas (80%).

Kümme aastat pärast keskhariduse 
omandamist on noortel üsna tõsiseks 
probleemiks kujunenud tööpuudus. Nii 
oli eespool mainitud uurimuse andmetel 
vaadeldavast põlvkonnast töötuid 6%. 
Samas tuleb aga rõhutada, et tööpuudus 
oli seotud haridustasemega: mida mada
lam see oli, seda suuremat osa vastavast 
grupist nimetatud probleem haaras.

Vaadeldes tööpuudust soo ja rahvuse 
aspektist lähtuvalt, tuleb tõdeda, et mees
te hulgas tervikuna oli see mõnevõrra 
suurem kui naiste hulgas ning vene keelt 
kõnelevate meeste ja naiste hulgas selgelt 
suurem kui nende eesti sookaaslaste seas.

Eelnevale on täienduseks töötavate 
noorte hinnangud, mida nad on andnud 
ühelt poolt võimalusele kaotada töö, tei
salt aga võimalusele tõusta ametiredelil, 
(tabel 3.4.) Need on nähtused, millest 
esimene peaks üldise arvamuse kohaselt 
puudutama eeskätt vanemat põlvkonda, 
teine aga olema seotud just noorte 
inimestega.

Uurimuse andmetest selgus, et tööko
ha kaotust pidas küsitluse momendist läh
tudes eeloleva aasta jooksul väga tõe
näoliseks iga kaheksas vastanu, üsna 
tõenäoliseks iga neljas. Seega oli kartus 
töötuks jäämise pärast noorte hulgas üsna 
suur. Vene keelt kõnelevate noorte suure-
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TÖÖKOHA OHUSTATUS 
KOGU VALIM 
SUGU 

Mehed 
Naised 

RAHVUS 
Eestlased 
Mitte-eestlased 

HARIDUS 
Kutseharidus 

(pärast 8.klassi) 
(pärast keskkooli) 

Üldine keskharidus 
Keskeriharidus 

(pärast 8.klassi) 
(pärast keskkooli) 

Lõpetamata kõrgharidus 
Kõrgharidus

KARJÄÄRIVÕIMALUSED 
KOGU VALIM 
SUGU 

Mehed 
Naised 

RAHVUS 
Eestlased 
Mitte-eestlased 

HARIDUS 
Kutseharidus 

(pärast 8.klassi) 
(pärast keskkooli) 

Üldine keskharidus 
Keskeriharidus 

(pärast 8.klassi) 
(pärast keskkooli) 

Lõpetamata kõrgharidus 
Kõrgharidus

Allikas: Uurimus “Ühe põlvkonna elutee”

42

42
43

44
33

37
52
39

40
35
46
50

37

38
35

35
43

32
38
41

36
37
33
39

TABEL 3.4.

Töökoha ohustatus ja karjäärvõimalused kümme aastat pärast 
keskhariduse omandamist (%)

Väga Üsna Vähe
tõenäo- tõenäo- tõe näo- üldse 

line line line tõenäo-

Ei ole Ei oska 
öelda

line

oli asjaolu, et õpingutele suuremat tähele
panu pööranute seas oli töökoha kaotust 
kartvaid inimesi mõnevõrra vähem kui 
väiksema haridusega piirdunud inimeste 
hulgas (erandiks oli vaid pärast keskkooli 
kutsehariduse omandanud noorte grupp, 
kelle kartus töökoha kaotuse pärast oli 
võrreldav näiteks kõrghariduse omanda
nud inimestega). Seega võib väita, et pa
rem haridus loob noortele töökoha säil
imise osas optimistlikumad väljavaated, vä
hemalt nende enesehinnangute alusel. Sel
line tendents oli täheldatav ka kogu Eesti 
elanikkonna uurimuse puhul (tabel 3.5.).

Ametialane tõus on vaadeldavas va
nuserühmas üsna aktuaalne küsimus. 
Ometi pidasid noored karjääri tegemise 
võimalusi kümme aastat peale keskha
riduse omandamist suhteliselt väikeseks. 
Nii pidas seda väga või üsna tõenäoliseks 
iga kaheteistkümnes vastanu. Eeldatavalt 
pidasid mehed naistega võrreldes karjääri 
tegemise väljavaateid veidi paremaks. 
Eestlaste ja vene keelt kõnelevate inimes
te vahel aga mainimisväärseid erinevusi 
ei ilmnenud. Küll aga oli jällegi haridusel 
mängida positiivne roll: parema hariduse 
saanud noorte arvates (eriti nende, kel 
ülikool veel pooleli) peaks see tagama ka 
paremad võimalused ametitõusuks.

Kokkuvõttes võib öelda, haridus ja 
töö on omavahel tihedalt seotud. Igapäe
vases töösituatsioonis ei pruugi see veel 
piisavalt selgelt esile tulla, küll aga annab 
töötuse, samuti töökoha võimaliku kao
tuse ja karjääri tegemise perspektiivide 
hinnangute sõltuvus haridustasemest tun
nistust sellest, et haridus hakkab töö- 
maailmas mängima ühe suuremat rolli 
ning ka noored ise on hakanud haridust 
rohkem väärtustama.

mat kartust (võrreldes eestlastega) tööko
ha kaotamise pärast (vastavalt iga viies ja 
iga kümnes) võis eeldada, kuid teatud 
üllatuseks tuleb pidada meeste mõnevõrra 
pessimistlikumaid hinnanguid naistega 
võrreldes. Võimalik, et seda põhjustavad 
analüüsitava vanusegrupi iseärasused. 
Näiteks ei tuvastanud sellist erinevust 
uurimus “Elutingimused Eestis”, mille tegi 
Riigi Statistikaamet 1994. aasta lõpul ja mis 
haaras kogu Eesti elanikkonda. Selle järgi 
pidas töökohta ühel või teisel põhjusel 
ohustatuks võrdne osa mehi ja naisi. Oma 
osa võis mängida ka uurimustes kasutatud 
metoodika erinevus (tabel 3-5.).

Meeldivaks tõdemuseks noorte puhul

Tööturupoliitika

Tööturupoliitika rõhud on Eestis haka
nud muutuma. Varem (1992-1994) oli 
Eestis valdavalt passiivne tööturupoliiti
ka, kuid nüüdseks on suurem osa vahen
ditest kulutatud aktiivsele tööturupoli- 
itikale. Passiivne tööturupoliitika seisneb 
töötule abiraha ja ümberõppestipendiumi 
maksmises. Töötu abiraha suurus oli 
1996. a. juunis 180 krooni. Töötu abiraha 
makstakse kuni 9 kuu jooksul. Töötu abi
raha saamise tingimused on ranged ja see 
on ka üks põhjus, miks ametlikult re-
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KOGU VALIM 
SUGU 

Mehed 
Naised 

RAHVUS 
Eestlased 
Mitte-eestlased 

HARIDUS 
Ilma hariduseta 
Algharidus (4-6 klassi) 
Põhiharidus (7-9 klassi) 
Keskharidus 
Keskeriharidus 
Lõpetamata kõrgharidus 
Kõrgharidus 
Teaduslik kraad

Allikas: Riigi Statistikaamet

TABEL 3.5.

Töökoha ohustatus lähemate aastate jooksul (%)

Jah,
koon

damine

Jah, Jah,
ette- muud
võtte põhju-
sulge- sed
mine

Ei Ei oska 
öelda

gistreeritud töötute arv on suhteliselt väi
ke. Selleks, et saada töötu abiraha, peab 
taotleja vastama järgmistele tingimustele. 
•Isik peab olema tööealises vanuses 
(16.a. kuni pensioniiga).
•Ta peab aktiivselt tööd otsima.
•Enne tööhõivetalitusse pöördumist 
peab isik 12 kuu jooksul olema hõivatud 
6 kuud.

Hõivega võrdsustatakse veel ettevõt
jana tegutsemine, päevases õppes õppi
mine, kaitseväes teenimine, lapsinvaliidi 
või alla 7-aastase lapse kasvatamine, 
haiglaravil viibimine, vanuri või invaliidi 
hooldamine ja kinnipidamiskohas viibi
mine. Töötu ümberõppestipendiumi 
makstakse maksimaalselt 6 kuu jooksul ja 
selle suuruseks on 450 krooni. Lisaks 
makstakse töötutele ettevõtlustoetust, 
mille suurus oli 1995. a. lõpus 8000 kroo
ni. Toetuse saamiseks peab töötu läbima 
vastavad ettevõtlusalased kursused või 
peab tal olema teatud ettevõtlusalaseid 
kogemusi. Tööandjale võidakse maksta 
tööturutoetust juhul, kui ta võtab tööle 
väiksema konkurentsivõimega töötu. Sel
listeks töötuteks nimetatakse puuetega 
isikuid, naisi, kes kasvatavad alla 6-aatasi 
lapsi, 16-20-aastasi noori jne.

Aktiivse tööturupoliitika meetmetest 
on kõige enam kasutusel tööturuõpe. 
Õppes osalenute arv on vähenenud, seda 
eelkõige põhjusel, et vastavalt 1995. a. 
jõustunud töötu sotsiaalse kaitse seadu
sele saab koolitust anda ainult registreer
itud töötutele. Teiseks põhjuseks on töö- 
turuõppe suunitluse muutumine: 1994. a. 
ja enne seda oli põhirõhk nn. tööturu- 
alasel üldõppel (keeleõpe, arvutiõpe, 
toimetuleku kursused jne.), ent alates 
1995. a. on suurem rõhk pandud ame
tialastele täiend- ja ümberõppe kursus
tele, mis on aga hinnalt kallimad. Töötu- 
ruõppe efektiivsuse suurenemisest annab 
tunnistust fakt, et 1994. a. jooksul rak
endus kursuste lõpetanutest tööle 31%, 
aga 1995. a. jooksul juba 51%. Raken
datakse ka hädaabitöid. Hädaabitööd on 
tööhõivetalituste poolt töötutele korral
datav ajutine töö, mille tegemiseks ei ole 
üldjuhul vaja vastavat erialast ettevalmis
tust. Hädaabitöödel saadava palga alam
määr oli 1995. a. lõpus 1,6 krooni tunnis. 
Eestis osales 1995. a. jooksul hädaabi
töödel kokku 5740 tööotsijat. Aktiivsete 
meetmete hulka tuleks lugeda ka ülal
mainitud stardiraha (8000 krooni) maks

mist, mis peab võimaldama ettevõtluse 
alustamist.

Tööturupoliitika peaks tulevikus ole
ma rohkem eesmärgipärastatud. Jääb 
mulje, et tööturupoliitika ellurakendami
sel puuduvad kaugemad perspektiivid ja 
pikaajaline strateegia. Paljuski käitutakse 
hetke turusituatsiooni muutumise ajendil. 
Vastavad ametkonnad (eriti sotsiaalminis
teerium) peaksid rohkem tähelepanu 
pöörama tööturu arendamise perspekti
ividele. Aktiivse tööturupoliitika meet
metest rääkides võiks ka Eestis rakenda
da ettevõtluse inkubaatorite ideed: vasta
vates keskustes luuakse alustajatele ette
võtjatele minimaalselt vajalikud eeldused, 
selleks, et alustada äritegevust ja ühtlasi 
luua uusi töökohti. Lisaks tuleb lähitule
vikus hakata tegelema pikaajaliste töö
tutega, kes enam töötu abiraha saajate 
kategooriasse ei kuulu.

Kui vaadata pikemas perspektiivis, 
siis ilmselt muutuvad kunagi aktuaalseks 
spetsiaalsed koolitusprogrammid noorte
le, sest noorte seas hakkab töötus tulevi
kus kindlasti kasvama. On vaja mitmesu
guseid tugiprogramme teiste riskirühma
de (kinnipidamisasutustest vabanenute, 
invaliidide, pensionieelses eas inimeste 
jne.) töölerakendamiseks. Ka töötu abira
ha vajab suurendamist, sest praeguse abi
raha suurus jääb allapoole vaesuspiiri 
(sotsiaalset elamismiinimumi).
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Koos tööturupoliitika aktiviseerimi
sega on vaja pöörata rohkem tähelepanu 
ka sellele keskkonnale, milles tööd te
hakse. Tööprotsess läheb järjest rohkem 
erakapitali kontrolli alla ning muutub üha 
intensiivsemaks ja töötegijatele ohtliku
maks. Riigi töökeskkonnaameti andmetel 
registreeriti 1995. aastal Eestis 2296 töö
õnnetust, mis on peaaegu kaks korda 
rohkem kui 1994. aastal. Surmaga lõppes 
61 tööõnnetust, 290 korral tekitasid õn
netusjuhtumid suuri tervisekahjustusi. 
Kõige rohkem oli surmajuhtumeid auto
juhtide (9), traktoristide (9) ja valvurite 
(7) hulgas, suuri tervisekahjustusi oli 
enim ehitustööliste (36), autojuhtide (25), 
tislerite (20), lukkseppade (18), elektri
kute (17) ja traktoristide (14) seas. Surma 
ja suurte tervisekahjustustega lõppenud 
tööõnnetusi olid põhjustanud töö vale 
korraldus (16% juhtudest), ohutusnõuete 
eiramine (20%), liikluseeskirjade rikku
mine (15%), tööterritooriumi ebarahuldav 
seisukord (11%) ning masinate ja sead
mete rikkisolek (6%) (Sõnumileht, 
22.01.1996).

saajate kategooriast välja. Pikaajalise töö
tuse kasv muutub tõsisemaks prob
leemiks neis piirkondades, kus töötus on 
viimase paari aasta jooksul traditsioo
niliselt kõrge olnud. Sellised piirkonnad 
on eelkõige Lõuna-Eesti ja teised keskus
test kaugel asuvad ääremaad. Suurene
vad töötuse regionaalsed erinevused. 
Põhjuseks on ääremaade aeglane areng 
ja Tallinna ja tema ümbruse majanduse 
ülekuumenemine. Kerkivad esile uued 
regioonid, kus tööpuudus hakkab kiirest 
kasvama.

Pikemas perspektiivis suureneb töö
tus maal ja tulevikus võib ta olla seal suu
rem kui linnas. Peamine põhjus selliseks 
prognoosiks on linna ja maa suhteliselt 
suur elukalliduse ja majanduse arengu 
kiiruse vahe. Töötu staatus on mõnel 
pool maapiirkondades väga oluline, sest 
sellega kaasnevad mitmed tuntavad sotsi
aalsed garantiid.

Samuti võib prognoosida varjatud 
tööpuuduse osatähtsuse vähenemist, sel
le põhjuseks on tööhõivetalituste töö pa
ranemine ja töötu abiraha oodatav tõus", 
mis peaks suurendama tööhõivetalituste 
poole pöördujate arvu.

Tööturu prognoos
Kirjandus:

Eesti inimarengu aruanne 1995. Tallinn: 
UNDP, 1995.

Eesti Sotsiaalstatistikat 1994. ESA, 1994. 
ESA Kuukiri, nr. 9, 1995.
Riigi Tööturuameti Infovihik, nr.l, 1995.
Sõnumileht, 22. jaanuar 1996. 

“Tööõnnetuste arv on suurenenud kaks 
korda” (BNS).

Kuna majanduses ei ole ette näha suuri 
vapustusi, siis reaalne tööpuudus ei muu
tu oluliselt ja peaks jääma järgmise aasta 
lõpus 9-10 % piirimaile. Kindlasti püsib 
suhteliselt kõrge pikaajaline töötus, sest 
paljudel töötutel saab täis töötu abiraha 
saamise aeg, ja kui nad vahepeal raken
dust ei leia, langevad nad töötu abiraha

" Põhimõtteliselt on ametiühing ja valit
sus leppinud kokku tõsta töötu abiraha 
tnäära 1996.a. 1. juulist 240 kroonini 
kuus.
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4. Majanduslik ja 
regionaalne ebavõrdsus

Käesolevas peatükis vaadeldakse lähemalt 
Eesti elanike majanduslikku ebavõrdsust 
(sealhulgas vaesuse probleemi), samuti 
ebavõrdsust, mis on seoses Eesti eri piir
kondade arengu iseärasustega. Peatüki 
lõpuosas on püütud hinnata ebavõrdsuse 
vähendamise võimalusi praegu Eestis reg
istreeritud omaalgatuslike valitsusväliste 
organisatsioonide, seltside ja muude 
ühenduste tegevuse kaudu.

Vaesuspiiri kehtestanud valitsuse määru
ses (septembrist 1992) oli ette nähtud 
korrigeerida vaesuspiiri 2 korda aastas, 
lähtudes tarbijahinna indeksina väljen
datud elukalliduse muutusest. Vaesuspiiri 
kehtestamine ei toonud veel kaasa abira
ha süsteemi loomist. Sellised abirahad 
toimetulekutoetuste nime all rakendati 
aprillis 1994. Toimetulekupiiriks loeti 
seni kehtinud vaesuspiir 280 krooni üksi 
elava täiskasvanud inimese kohta. 
Toetusi maksti pere kogutulu alusel, kui 
see ei ületanud järgmise valemi abil arvu
tatud summat:

Tulu = 280 (perekonnapea) + (0,7 X 
280) X ülejäänud vähemalt 14-aastased 
pereliikmed + (0,5 X 280) X ülejäänud 
alla 14-aastased pereliikmed

Sotsiaalpoliitika

Nõukogude ajal käsitleti vaesust nähtuse
na, mis kuulus üksnes nn. kapitalistlikku 
maailma. Kuigi üldine elustandard oli 
suhteliselt madal, garanteeris miinimum
palk kõigile normaalse elatustaseme sub
sideeritud toidu, eluaseme, ühissõiduki
liikluse ning tervishoiu tõttu.

1993- aastani oli Eesti sotsiaalpoliitika 
põhiline näitaja miinimumpalk. Selle täht
sus oli eriti suur 1992. aastal, kui miin- 
imupalgaga seoti paljusid tululiike (pen
sione, stipendiume ja riigieelarvelisi pal
ku). See seos kaotati uute seadustega 
1995. aasta alguses.

Teistes Balti riikides on sotsiaalpoliiti
ka aluseks võetud ka muid näitajaid. Läti 
sotsiaalpoliitika lähtus minimaalse ostu
korvi maksumusest. Et majanduslikke 
ressurse polnud selle tagamiseks piisa
valt, siis defineeris Läti sotsiaalministeeri
um 1992. a. kriitilise ostukorvi, mida vaa
deldi minimaalset elatustaset tagava tulu- 
tasemena. Palgad ja pensionid põhinesid 
miinimumpalgal. Leedus on palgad seos
tatud miinimumpalga ja minimaalse ela
tustasemega, pensionid üksnes minimaal
se elatustasemega.

Eestis oli esimeseks sammuks vaeseid 
toetavas sotsiaalpoliitikas valitsuse keht
estatud vaesuspiir 280 krooni üksi elava 
inimese kohta, mis jõustus septembris 
1993. Sel ajal kehtinud miinimumpalk 
300 krooni (alates oktoobrist 1992) ei 
seostanud tulude suurust pere suurusega.

Niisugune toimetulekupiir kehtestati 
seepärast, et koos elaval perel on alati 
ühiseid kulutusi, mis vähendavad sum
maarseid väljaminekuid. Arvestatud oli 
ka väikelaste väiksemat toidutarvidust. 
Arvestades EMOR-i perede valikvaatlusel 
põhinevat keskmist pere suurust ja koos
seisu, oli toimetulekupiir keskmiselt 231 
krooni pereliikme kohta.

Toimetulekutoetuste saamiseks tuleb 
esitada mitu tõendit (kõigi täiskasvanud 
pereliikmete tulu kohta viimase 3 kuu 
jooksul, pere suuruse kohta), nende saa
mine võib olla seotud kulutustega (näi
teks sõit vallavalitsusse).

Septembris 1993, kui kehtestati vae
suspiir, sai keskmist tulu pereliikme koh
ta alla 280 krooni umbes 10% peredest. 
Aprillis 1994, kui määrati toimetulekupiir, 
sai keskmist tulu pereliikme kohta alla 
280 krooni ligikaudu 8-9% elanikkonnast. 
Et vaesed pered on suhteliselt paljulapse
lised ja väikesed lapsed viivad toetust lu
bava piiri madalamale, siis võis aprillis 
1994 potentsiaalseid toimetuleku toetuse 
saajaid olla ligikaudu 4-5%.

Teine komponent üldisest sotsiaalpo
liitikast, mis samuti vaeseid peresid abis
tab, on eluasemetoetus, mis kehtestati
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1994. aasta alguses ja mis tegelikult rak
endus alates märtsist-aprillist. Eluaseme
toetus määratakse juhul, kui pere maksed 
üüri ja kommunaalteenuste eest (siia 
kuulub ka kütuse ost era- või riigimaja
des) ületavad 30% pere kogutulust ja pe
re kasutab teatavast normpinnast väikse
mat eluaset. Eluasemetoetust ei saa sula
rahana, vaid määratud toetuse ulatuses 
vähendatakse vastavaid makseid. Eluase- 
metoetusi kasutas 1994. aastal EMOR-i 
andmetel ligikaudu 14% peredest. Kesk
mine toetuse suurus oli 100 krooni pere
liikme kohta. Eluasemetoetust määratak
se vaid peredele, kellel pole suuri üüri- 
võlgnevusi.

Sotsiaalministeeriumi andmetel eralda
ti 1994. aastal eluasemetoetusteks 241,6 
milj. krooni, sellest kulutati ära 232,8 milj. 
krooni. Taotlejaid oli kuus keskmiselt 
105,1 tuhat peret (16% perede üldarvust). 
Ühe toetuse saaja kohta maksti eluaseme
toetust keskmiselt 185 krooni kuus.

1995. aastaks eraldati eluasemetoetus
teks 142,6 milj. krooni, vähem kui eelmi
sel aastal, kuigi oli ette teada, et üürid ja 
küttekulud suurenevad. Esimesel pool
aastal maksti kogu see summa juba välja, 
kusjuures toetuse taotlejaid oli rohkem 
kui eelmisel aastal (keskmiselt 108 000 
peret kuus). Keskmine abi suurus ühe 
taotluse kohta kasvas 220 kroonini kuus. 
Koos täiendavate eraldistega oli 1995. 
aastal eluasemetoetusteks planeeritud 342 
milj. krooni, millest 9 kuu jooksul maksti 
välja 185,1 milj. krooni. Eluasemetoetuste 
osas pole suuri erinevusi Sotsiaalministee
riumi andmetes ja EMOR-i valikvaatlustes.

Juulis 1994 muudeti toimetulekutoe
tuse saamiseks vajalikku pere kogutulu 
ülempiiri arvutamise valemit. Toetus 
määratakse, kui pere kogutulu ei ületa 
järgmist summat:

Sotsiaalministeeriumi andmetel sai
1994. aastal toimetulekutoetust keskmi
selt 3,7% peredest. Kui aastaks oli riigiee
larvest eraldatud 86,7 milj. krooni, siis te
gelikult maksti välja 60,4 milj. krooni, 
keskmiselt 314 krooni pere kohta kuus. 
Üheks summade alakasutamise põhju
seks oli toetuste maksmisega viivitamine 
aprillini, teiseks ei osatud prognoosida 
abisaajate arvu.

Arvatavasti eelmiste summade ala
kasutamise tõttu eraldati 1995. aastal 
riigieelarvest toimetulekutoetusteks 70 
milj. krooni, millest esimesel poolaastal 
kulutati 44 milj. krooni. Taotlejaid oli 
keskmiselt 21 900 peret kuus (3,8% pere
dest). Keskmine toetus pere kohta oli 335 
krooni. Poole aastaga on kulutatud 62,8% 
kogusummast, seepärast on taotletud va
litsuselt 23,9 milj. krooni lisaks. Tegeli
kult suurendati toimetulekutoetuste eel
arveliste toetuste fondi 79,8 milj. krooni
ni, millest 9 kuu jooksul maksti välja 60,8 
milj. krooni. Toetuse taotlejate keskmine 
arv kuus kasvas 22 300-ni.

Toetuse saajate arvu ja toetussumma 
kasv näitab informeerituse paranemist 
vaeste hulgas ja seda, et on kujunemas 
kindel elanikkonnakihi, kes ei suuda enam 
iseseisvalt oma majanduslikku olukorda 
parandada. Selle kihi tulude ja vaesuspiiri 
lõhe (vaesusvajak) suureneb üha.

Kui 1994. aastal sisuliselt korrigeerid 
vaesuspiiri (toimetulekupiiri) 2 korda, siis
1995. aastal selle muutmist valitsus ei 
arutanud. See on vastuolus vaesuspiiri 
kehtestanud määrusega, sest tarbijahin
naindeks kasvas 1994. aasta septembrist 
(viimase vaesuspiiri kehtestamise aeg) 
1995. aasta detsembrini 34,3%.

Sotsiaalpoliitika äsja nimetatud osa oli 
rakendatud elanikkonna kõige vaesema 
osa raske olukorra leevendamiseks, pen
sionid, lastetoetused ja töötu abiraha on 
seevastu määratud kindlapiirilistele elani- 
kerühmadele (riskirühmadele). Kõige roh
kem on edu saavutatud pensionipoliitikas. 
Kui 1992. ja 1993. aastal maksti elatusra
hasid välja veel võrdsustavalt st. elatusra
ha polnud seoses vanuri kunagise tööpa
nusega, siis viimasel ajal on pensionid dif
erentseeritud põhiliselt väljateenitud töö
aastate järgi. Samuti on keskmine pension 
tõusnud kiiremini kui lastetoetus ja töötu 
abiraha. Pensioniseaduse valmimisel peaks 
olukord veelgi paranema, kuid see eeldab 
ühiskondliku kokkuleppe saavutamist.

Tulu = 280 (perekonnapea) + (0,7 X 
280) X ülejäänud pereliikmete arv

Seega võrdsustati väikesed lapsed 
ülejäänud pereliikmetega.

Septembris 1994 suurendati toime
tulekupiiri 320 kroonini üksi elava inime
se kohta. Arvestades pere keskmist suu
rust, vastab see piir ligikaudu 286 krooni
le pereliikme kohta. Pere kogutulu arvu
tamise valemit ei muudetud. Potentsiaal
seid toimetulekutoetuse saajaid oli sep
tembris 1994 ligikaudu 7-8% peredest.
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2.79
0.75

37.7
45.9
11.3

9.3
8.8

5.3

42.2
32.9

3.61
1.53

Keskmine pereliikmete arv 
Keskmine laste arv
1 tulutooja (%-des peredest)
2 tulutoojat (%-des peredest)
3 tulutoojat (%-des peredest)
Pensionäriperesid (%-des peredest)
Majanduslikult mitteaktiivseid peresid (%) 19.4

Allikad: EMOR, Eesti Panga Bülletään, 1995, nr. 10.

3.78
1.78

48.0
28.7

2.6
1.1

TABEL 4.2.

Äärmuslike tuludetsiilide perede koosseis 1995. a.

I detsiil II detsiil X detsiil

Vaesemad pered (40%)
Rikkamad pered (20%)
Rikkamate ja vaesemate (20%) 
perede tulude erinevus

Allikad: EMOR, Eesti Panga Bülletään, 1995, nr. 10.

18.1%
44.7%

17.4%
45.9%

18.0%
45.4%

6.7 korda 7 korda 6.6 korda

TABEL 4.1.

Vaesemate ja rikkamate perede osa kogutulus

1995.a. 
9 kuud

1994.a.
keskmine

1993.a.
keskmine

Lastetoetuste abil saaks parandada 
perepoliitikat: paljulapseliste perede olu
kord paraneks, kui lastetoetused suure
neksid märgatavalt kolmanda ja enama 
lapse puhul. Tegelikkuses on lastetoe
tuse kasv pere iga järgmise lapse kohta 
tühine. Ka jääb lastetoetuste kasvutempo 
inflatsioonist tublisti maha.

JOONIS 4.1.

Gini koefitsiendi dünaamika

0.4

0.39

0.38

0.37

i l il
0.36

0.35
Majanduslik ebavõrdsus

0.34

0.33Kui 1994. aasta tulude erinevust võis hin
nata suhteliselt suureks ja eelmise aasta
ga võrreldes suurenevaks (vt. “Eesti inim
arengu aruanne 1995”), siis 1995. aastal 
on majanduslik ebavõrdsus hakanud 
vähenema. Seda võib tõdeda, võrreldes 
eri aastate sama kvartali Gini koefitsenti 
(joonis 4.1.).

Viimase aasta keskmine Gini koefit
sient oli 0,371, mille järgi tulud on vähem 
diferentseerunud kui 1994.a., mil Gini 
koefitsent oli 0,379- Siiski oli majanduslik 
ebavõrdsus Eestis suurem kui näiteks 
Leedus (Gini koefitsient 1995. a. II kvar
talis 0,344).

Majandusliku ebavõrdsuse kahanemi
ne väljendub ka vaesemate perede (40%) 
tuluosa suurenemises ja rikkamate 
perede (20%) tuluosa vähenemises kogu
tulus (tabel 4.1.). Seejuures on rikaste 
perede tuluosa langenud oluliselt kiirem
ini. Et maksimaalne (11,9 kordne) erine
vus 10. tuludetsiili ja 1. tuludetsiili perede 
tulude vahel jäi 1995. aastal muutuma
tuks), siis on ebavõrdsuse langus saavu
tatud üksnes vahepealsete tulugruppide, 
sealhulgas kujuneva keskklassi tulude 
mõningase suurenemisega.

Perede tulud väljendatuna USA 
dollarites on 1995. aastal kiiresti kas
vanud (45,3%). See oli tingitud nii dol
lari odavnemisest 1995. aastal kui ka 
Eesti stabiilsel rahasüsteemil koos reaal
palga kiire kasvuga 1995. aastal. 
Keskmine palk ületas 1995. a. II kvar
talis 200 USD piiri. Pere keskmine tulu 
USA dollarites oli 1995. a. 11 kuu jook
sul 1172 USD pereliikme kohta või 3634 
USD pere kohta.

Kui jälgida äärmuslike tuludetsiilide 
perede koosseisu (tabel 4.2.), siis selgub, 
et 1995. aastal on vaesemate perede hul
gas oluliselt vähenenud pensionäripere
de osatähtsus. Pensionärid moodustavad 
nüüd põhilise osa 3- ja 4. tuludetsiili

0.32

0.31
1993.a.

I kv. II kv III kv. IV kv. I kv.
1994.a.

II kv III kv. IV kv. I kv.
1995.a.

II kv III kv.

peredest. Kui 1994. aastal oli üksnes 1. 
tuludetsiili peredele iseloomulik suur 
laste arv, siis nüüd on suhteliselt palju 
lapsi nii 1. kui ka 2. tuludetsiili peredes. 
Samuti on nendele peredele iseloomulik 
majanduslikult mitteaktiivsete perede 
suurem osatähtsus.

Tulukomponentidest on 1995. aastal 
vaeseima tuludetsiili perede tulude struk
tuuris kahanenud sotsiaalkindlustuse tu
lude ja suurenenud kättesaadud töötasu 
osatähtsus (joonis 4.2). See tuleneb sell
est, et 1994. a. lõpus tõsteti miinimum
palka (450 kroonini), samal ajal kui töötu
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8.4

5.9
4.2

10.1

40.5
22.6

Liha
Kala
Juust
Piim
Munad (tükki)
Suhkur
Toiduõli
Või
Kartul
Juurvili
Puuvili
Leib

6.1
1

Allikad: EMOR ja Eesti Pank

TABEL 4.3.

Minimaalse toidukorvi sisaldus 
(kilogrammides kuus)

Eesti 
1989. a.

Leedu 
1993. a.

abiraha (180 krooni kuus) pole muutu
nud 1992. aastast saadik ja ka lastetoe
tused pole kasvanud proportsionaalselt 
inflatsiooniga. Pensionide suhteliselt kiire 
tõusu tõttu on pensionäride osatähtsus 1. 
tuludetsiili perede hulgas kahanenud.

Samal ajal on rikkaima tuludetsiili pe
rede tulude struktuuris kättesaadud töö
tasu ja tootmistegevusest saadud tulu osa 
kahanenud, kuid muude tulude osatäht
sus on kasvanud.

Võrreldes perede tegelikke toiduku- 
lusid füsioloogilise toidukorvi maksumu
sega, tuleb tegelikele toidukuludele lisa
da ka omakasvatatud toiduainete maksu
mus. Eestis kasvatab suurem osa maape
redest ja paljud linnapered olulise osa 
puu ja köögiviljast ise. Statistikaameti 
hinnangul moodustas omakasvatatud toit 
1993.-94. a. keskmiselt 25% toidukulu- 
dest. Maamaksu kehtestamisel ja maade 
tagastamisel endistele omanikele nn. ho- 
bitalunike osatähtsus kindlasti kahaneb, 
teiselt poolt aga võib arvata, et vaesed 
pered kasutavad iga võimalust oma kulu
de vähendamiseks ja kaudsete tulude 
suurendamiseks. See on kaudne põhjen
dus vaeste perede arvestuslike toiduku- 
lude sisseviimiseks (tegelikud toidukulud 
korrigeeritud koefitsiendiga 1,25).

Füsioloogilise toidukorvi maksumust 
on hinnatud alates 1992. aastast. Selle 
maksumus (joonis 4.3.) on hooajati muu
tuv tõusva trendiga funktsioon.

Toidukorvi maksumus langeb juulist 
oktoobrini ja kasvab novembrist juunini. 
Võrreldes erinevate tuludetsiilide perede 
keskmisi tegelikke toidukulusid füsioloo
gilise toidukorvi maksumusega, näeme, et 
toiduainete hindade alanemise perioodil 
augustist oktoobrini on tegelikud toidu
kulud alla füsioloogilise toidukorvi mak
sumust umbes 30% peredel (septembris 
1995 vaid 20% peredel). Kevad-suvel, kui 
toiduhinnad on maksimaalsed, ületab 
füsioloogilise toidukorvi maksumus 60% 
perede keskmisi tegelikke toidukulusid. 
Kui me ei arvestaks omakasvatatud toidu-

JOONIS 4.2.

Äärmuslike tuludetsiilide perede tulu struktuur
(Allikad: EMOR ja Eesti Pank)
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Vaesuspiiri hinnang
Eestis kehtestatud toimetulekupiir vastab 
absoluutse vaesuse definitsioonile1 ja 
seetõttu tuleb hinnata, kas sellele vastava 
tulutasemega saab rahuldada inimese hä
datarvilikke vajadusi. Kõige olulisem 
vaeste perede kulukomponent on toidu
kulud. Eestis kehtestati juba 1989- a. min
imaalne füsioloogiline toidukorv, mis si
saldab valdavalt kodumaiseid toiduai
neid. Selline toidukorv annab päevas 
energiat 2400 kcal, mis vastab pensionäri 
keskmisele toiduvajadusele ja ületab väi
kelapse energiavajaduse. Eestis koosta
tud füsioloogiline toidukorv on koosta
tud vägagi tagasihoidlikult võrreldes näi
teks Leedus kehtivaga (tabel 4.3.).

1 Absoluutseks vaesuseks nimetatakse 
tulutaset, mis tagab üksnes hädavaja
likke kulutusi (toidule, riietele ja elu
asemele) inimese minimaalseks ära
elamiseks.
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aineid, siis võiks väita, et 30 - 60% pere
dest toitub halvemini minimaalsest nor
mist. Samas on jooniselt 4.3. näha, et toi
dukohade osas on 1995. a. teatav parane
mine eelmiste aastatega võrreldes.

Sama kehtib ka arvestuslike toiduku- 
lude kohta. Kui 1995. a. kevadsuvel olid 
arvestuslikud toidukulud füsioloogilise 
toidukorvi maksumusest madalamad ligi
kaudu 20-25% peredel, siis eelmisel aastal 
oli selliseid peresi umbes 35%. Suhteliselt 
madalate toiduhindade perioodil oli selli
seid peresid 12-16% ja jõulukuul kõigest 
10%. Toimetulekupiir (320 krooni üksi 
elava täiskasvanud inimese kohta või 286 
krooni keskmiselt pereliikme kohta) ei 
taganud 1995. aastal vaestele toitumist 
isegi minimaalse toidukorvi ulatuses.

Inimene ei ela mitte ainult leivast, vä
hemalt mitte Eesti laiuskraadil. Kui elu
aseme eest tasumisel võib veel arvestada 
mõningas ulatuses eluasemetoetusega, 
siis mingil ajal vajab täiendamist ka gar
deroob, tasuda tuleb ühissõidukiga sõit
mise, arstirohtude, laste koolitarvete eest 
jne. Perede hädatarvilike kulutuste selgi
tamisel on võimalik lähtuda tegelike ku
lutuste muudust eri hüvisegruppides sõl
tuvalt jaotatavast tulust ja vastava hüvise- 
grupi hinnamuudust. Selliste püsikulude 
määramisest selgus, et püsivad toiduku
lud moodustavad 70% püsivatest kogu
kuludest. Tööstuskaupadele ja teenustele 
jäävast püsikomponendist (30% kogu tar
bimise püsikomponendist) moodustavad 
omakorda 70% eluasemega seotud ku
lud. Perede hädatarvilikud kulutused 
moodustasid 1995. a. novembris 380 
krooni pereliikme kohta, mis ületab 35%

võrra kehtivat vaesuspiiri. Kuna vaeste 
perede eluasemekulusid tasutakse elu
asemetoetuse kujul vaid sissetulekuid üle 
30% ületavas osas, siis toimetulekupiiri 
eluasemekulude arvel kahandada ei saa.

Eestis ei ole toimetulekupiir auto
maatselt indekseeritud tarbijahinna in
deksiga ega mõne muu hinnamuuduga. 
Sobiv aeg toimetulekupiiri korrigeerimi
seks on aasta algus, sest selleks ajaks on 
lõppenud toiduhindade alanemise hoo
ajaline mõju ja vaestel peredel on ees 
suhteliselt raske periood. Selleks ajaks 
tuleb selgeks teha ka eelarve võimalused 
sotsiaalabi toetusteks ja prognoosid tule
vaks aastaks. Toimetulekupiiri tõstmine 
tuleks siduda vähemalt toidukaupade 
hinnatõusuga, sest vaeste perede tarbi
misest moodustab 70% toit.

Vaeste perede tulude 
struktuur ja dünaamika

Riigi Statistikaameti eluoluuuringu 
(1994.a. IV kvartalis) põhjal hindas 20% 
ankeedile vastanutest ennast vaeseks, 
10% arvas end tulevat toime pingevabalt, 
ülejäänud olid arvamusel, et tulevad ots 
otsaga kokku (Elutingimused...., 1995) 
Oma heaolu 5 aastat tagasi hindas 60% 
vastanutest, et nad tulid toime lahedalt 
(muulastest 71% ja eestlastest 55%). Siin 
mõjutab hinnangute erinevust peale ma
teriaalse olukorra halvenemise ka teatav 
privileegide kadumine. Tuleviku kohta 
olid vastajad küllaltki optimistlikud, loo
tes lähema 5 aasta jooksul majandusliku 
kindlustatuse olulist kasvu.

JOONIS 4.3.
IV ja VI tuludetsiili perede keskmiste toidukulude võrdlus minimaalse toidukorvi mak
sumusega.
Allikas: EMOR
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2 Suhtelist vaesust mõõdetakse kindla 
tulutasemega, mis on määratud vaese
mat tuludetsiilide tuluga või siis mingi 
osana keskmisest tulust. Rahvusvahelistes 
võrdlustes on kriteeriumiks tihti 50% 
keskmisest netotulust või netotulu medi
aanist.

Linna ja maa erinevuste interpreteer
imisel on maaelanike ja eestlaste hinnan
gud sisuliselt kattuvad (eriti oleviku hin
damisel). Minevikuolusid peavad maain
imesed pisut paremaks kui eestlased 
keskmiselt ning hindavad tulevikku sa
mavõrra pessimistlikumalt.

Ametliku vaesuspiiri (toimetulekupii
ri) kehtestamisel elas sellest tasemest all
pool 10% elanikest. Suhteliselt kiire 
inflatsiooni korral ja toimetulekupiiri aeg
lasel tõstmisel vaeste perede hulk isegi 
kahaneb, kuigi see ei tähenda vaesuse 
kahanemist. Tulude puudumisel võib 
toetussumma tulude tõstmisel toimetule
kupiirini (nn. vaesusvajak) isegi kasvada. 
Eesti puhul on õigustatud vaeste perede
na vaadelda 10% vaesemaid peresid (I tu- 
ludetsiil).

Hinnates toimetulekupiiri kooskõla 
minimaalse toidukorvi maksumusega, 
olid tegelikud toidukulud füsioloogilise 
toidukorvi maksumusest väiksemad (sõl
tuvalt kuust) 30- 60% peredel. See näitab, 

, et vaesus on tunduvalt üldisem kui 
toimetulekupiiriga määratud tuluga pere
des. Tinglikult võib selliste perede klassi 
nimetada kehvadeks peredeks ja piiritle-

JOONIS 4.4.

Vaeste perede tulude dünaamika
(Allikas: EMOR)
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da nad 4 vaesema tuludetsiiliga. Selline 
käsitlus annab võimaluse jagada kõik 
pered lihtsustatult 3 tuluklassi:

- kehvad pered (1. - 4. tuludetsiil);
- keskmised pered (5. -8. tuludetsiil);
- jõukad pered (9. - 10. tuludetsiil).
Selline käsitlus vastab suhtelise vae

suse määratlusele2. Vaeste perede tulude 
dünaamika (joonis 4.4.) näitab tulude 
kasvu pidurdumist, eriti netotulu puhul. 
See tuleneb sellest, et alates 1995. aastast 
moodustavad maksud vaestes peredes 
üha arvestatavama kulutuse.

Maksuvaba miinimumi (300 krooni) ei 
korrigeeritud 1994. a. jaanuarist 1996. a. 
jaanuarini, siis kehtestati selleks 500 
krooni kuus. Vaeste perede keskmine 
kättesaadud töötasu kasvas 1995. a. I 
poolaastal 74% ja selle põhjuseks võib 
pidada 1994. a. septembrist uue miini
mumpalga - 450 krooni - kehtestamist. 
Sama aja jooksul suurenesid vaeste 
perede maksud 191%. Kõik ülejäänud 
tulukomponendid on vaestel peredel 
kasvanud vähem (9 - 27%) või on nende 
osa vaeste perede kogutulus alla 1% 
(näiteks stipendiumid). Tarbijahinna
indeks muutus 1995. a. juuniks eelmise 
aasta sama ajaga võrreldes 27,3%. Seega 
on vaeste perede netotulu komponenti
dest reaalselt suurenenud vaid töötasu.

Vaeste perede sotsiaalkindlustuse tu
lude keskmine osatähtsus oli 1995. a. I 
poolaastal 34,2%, samal ajal kui aasta ta
gasi oli see näitaja 43,2%. Et sotsiaalkind
lustusest saadud tulud jäid ligikaudu eel
mise aasta tasemele, siis nende osatäht
suse kahanemine näitab, et sotsiaalabi ja 
pensionide kasvutempo jäi alla töötasude 
kasvutempole.

Kehvade perede (tuludetsiilid 1.-4.) 
tulude kasv on ühtlasem (joonis 4.5.). 
Aasta alguses pöörati suuremat tähelepa
nu pensionäride olukorrale, seejärel toi
munud pensionide tõus on viinud üksik- 
pensionärid ühiskonna kõige vaesemast 
osast (1. ja 2. tuludetsiil) veidi kõrgemale 
(3- ja 4. tuludetsiil). Riskirühmadeks on 
jäänud paljulapselised pered (tihti ühe 
tulu toojaga) ja töötuga pered. Töötu abi
raha suurus on jäänud muutumatuks 
1992. a. oktoobrist. Lastetoetust jagatakse 
kõigile lastele, sõltumata vanemate jõu
kusest, seda pole suudetud proportsio
naalselt tarbijahinna indeksiga tõsta.

Kehvade perede põhilistest tulukom- 
ponentidest on 1995. a. I poolaastal kii-
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remini kasvanud töötasu (51%) ja sot
siaalkindlustusest saadud tulud (40%). 
Samal ajal on tulu ettevõtlusest 26% 
kahanenud. Et sellesse tululiiki kuuluvad 
põhiliselt põllumajanduslikud tulud, siis 
võib järeldada, et maal on ettevõtlus ta
kistatud. Selle põhjuseks võib olla maa 
võõrandamine kasutajalt (tagastamine 
omanikule), liiga kõrged maksud maa 
kasutamise eest või põllumajanduse vä
hene tulukus.

JOONIS 4.5.
Kehvade perede (1.-4. tuludetsiil) tulude dünaamika
Allikas: EMOR
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kohta suurtel peredel suurem kui kesk
mistel, siis linnaperedel on vastupidi: 
suurte perede kogutulu pere kohta on 
väiksem kui keskmistel peredel. See näi
tab maal laste suurt osa kodustes majapi
damistöödes, samal ajal kui linnas pole 
pereemadel tihti suure pere eest hoolit
semisel enam aega rahateenimiseks. Nii 
moodustab suurtes linnaperedes tulu pe
reliikme kohta 56% keskmise pere omast, 
maaperes on see suhe pisut parem (62%).

Linna- ja maaperede kulutustes erine
vad põhiliselt toidukulud. Et maaperedes 
kasutatakse rohkem omakasvatatud toidu
aineid, siis on toidukulude osa maal tun
duvalt madalam kui linnas. Samuti erineb 
keskmise ning paljulapselise pere toidu
kulude osatähtsus maal vähem kui linnas.

Kõige raskem on olukord suurtes pe
redes. Kuigi maaperedes on toidukulud 
pereliikme kohta väiksemad, katab vahe 
omakasvatatud toiduainete suurem tar
bimine. Samas aga ei tule omakasvatatud 
toit sugugi tasuta, sest suurimad erine
vused perede väljaminekutes on kulu
tustes tootmistegevuseks. Need on maa
peredes 6 korda suuremad kui linna-
peres.

Rahaline tulu tootmistegevusest on ül
diselt väiksem kui sellele tehtavad kulu
tused, ainult suurtes maaperedes on olu
kord vastupidine. Seega on omakasvata
tud toiduained peredele mitte ainult tulu
allikas, vaid seotud ka oluliste väljamine
kutega.

Raskes olukorras on lastega pered ühe 
tulutoojaga (tavaliselt üksikemad), kus 
toidukulud pereliikme kohta on 15% väik
semad kui kõikidel peredel keskmiselt või

Riskirühmad

Vaeste perede (1. tuludetsiil) hulgas on 
suhteliselt kõige enam paljulapselisi pe
resid ja töötuga peresid. Pensionäre on 
kõige enam 3. ja 4. detsiilis, seega võib 
nende olukorda pidada samuti kehvaks, 
kuid mitte katastroofiliseks. Samas on 
nende hulgas kõige rohkem rahulolema
tuid. Seda võib pidada subjektiivse vae
suse1 ilminguks, sest pensionärid, arves
tades ka mõne klassi privilegeeritust 
(sõjaväe- ja personaalpensionärid), said 
sotsialismiajal riigilt keskmist või isegi 
sellest suuremat tulu. Praegu moodus
tavad nende tulud umbes 40% keskmi
sest netopalgast ja neil on väga raske 
oma tulusid suurendada. Järgnevalt vaa
tame põhilisi riskirühmi - paljulapselised 
pered ja töötuga pered 
erinevused maal ja linnas.

tuues välja

Paljulapselised pered

Kui võrrelda linna- ja maaperesid, siis töö
tasu osatähtsus pere kogutulus on suurem 
linnaperes (60%), maaperes lisandub tulu 
tootmistegevusest, mis peab kompensee
rima maatöödel väiksemad palgad. Nii 
moodustub maaperedel küllalt oluline osa 
tuludest kodumajapidamises.

Tulu struktuuris pole suuri erinevusi 
suurel perel (üle 3 lapse) ja keskmisel 
perel. Paljulapseliste! peredel on sotsi
aalkindlustusest saadavate tulude osa las
tetoetuse tõttu loomulikult suurem. Kui 
maaperedel on keskmine kogutulu pere

Subjektiivne vaesus kujuneb inimeste 
subjektiivsest hinnangust oma tulude 
piisavuse kohta.
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22% väiksemad kui 2 või enama tulutoo- 
jaga majanduslikult aktiivsetes peredes.

Tööstuskaupade ja teenuste tarbimisel 
on kõige suuremad raskused väikeste 
(alla 3-aastaste) lastega peredel, kelle 
vastavad kulutused on 20% väiksemad 
kui kõikidel peredel keskmiselt või 25% 
väiksemad kui majanduslikult aktiivsetel 
peredel. Olukord ei parane ka siis, kui 
väikelastega peredes on mitu tulutoojat. 
See tähendab, et noored pered peavad 
rahapuudusel paljude vajalike majapi
damistarvete ostmise edasi lükkama.

Pere suuruse järgi saavad kõige enam 
palka tulutoojad 4-liikmelisest perest. 
Suuremate perede tulutoojate palk lan
geb kiiresti. Arvatavasti on siin tegemist 
sellega, et suurte perede puhul on tege
mist osalise tööajaga vähemalt 1 vanema 
(pereema) puhul.

Kõige suurem töötasu on 25 - 40-aas- 
tastel meestel, kellele järgnevad 40 - 50- 
aastased mehed ja kuni 25-aastased 
naised, kes tulude poolest ületavad sa- 
mavanuseid mehi. See võib olla üks vii
mase aja iibelanguse põhjusi.

Seejuures maal oli keskmisest sagedami
ni tegemist töökoha kaotamisega tööle
pingu lõppemise ja töö sesoonsuse tõttu, 
aga linnas koondamiste ja ettevõtete sul
gemistega.

Eluolu uuringu andmetel oli töötuga 
peredel sissetulek leibkonna liikme koh
ta alla 300 krooni 62% peredest, sealhul
gas linnaperedes ja maaperedes olulist 
erinevust pole, kuigi keskmine tulu leib
konna liikme kohta oli linnas 598 krooni, 
maal 386 krooni.

Oma hinnangutes majanduslikule olu
korrale väidab 56% töötuist, et nad tulevad 
ots otsaga kokku ja 39% neist hindab end 
vaeseks. Hinnangud majanduslikule olu
korrale 5 aasta pärast on töötud suhteliselt 
pessimistlikud: vaid 26% arvavad, et nad 
on tulevikus majanduslikult kindlustatud ja 
29% ei oska selle kohta midagi öelda.

Üldiselt ei ole meie töötu klassikalises 
mõttes töötu, sest töötu abiraha (180 
krooni alates oktoobrist 1992) on ärae
lamiseks täiesti ebapiisav. Töötu töine 
sissetulek on keskmiselt 2,5 korda ma
dalam kui keskmine töötasu. Ta on liht
salt valmis tegema (juhuslikke) tööotsi 
tunduvalt madalama tasu eest.

Töötuga perede tulude ja tarbimise 
analüüs toetub Statistikaameti leibkon- 
dade igakuise küsitluse andmetele (III 
kvartal 1995). Kõik rahalised näitajad on 
esitatud pereliikme kohta.

Töötuga perede puhul ei saa hinnata 
nende üldarvu ja vastava valikvaatluse 
vastavust ametliku töötuse statistikaga: 
Eesti ametlik töötu määratlus ei ühti 
üldinimlikult arusaadava (ja mingis osas 
isegi rahvusvaheliselt aktsepteeritava) 
töötu staatusega, sest inimesed ise tun
nistavad end töötuks sagedamini kui ka
jastab ametlik statistika. Erinevus võib 
olla isegi kuni 4 korda.

Võrreldakse analoogilisi maa- ja lin- 
naperesid. Kui maaperedest on majan
duslikult mitteaktiivsed peaaegu pooled 
töötu pered (see tähendab, et peres ei 
ole töötasu saavaid inimesi), siis lin
naperedes on mitteaktiivsete töötuga 
perede osatähtsus 40%.

Maal moodustab töötuga perede neto
tulu 81% analoogilise linnapere tulust, 
kusjuures kättesaadud töötasu moodustab 
kõigest 50%. Samal ajal on maaperes toot
mistegevuse tulu 5,8 korda suurem, nii et 
summaarselt moodustab tulu töisest tege
vusest maaperes 87% linnapere omast.

Töötuga pered

Riigi Statistikaamet korraldas 1994. a. IV 
kvartalis elanikkonna eluolu uuringu. 
Selle töötuid puudutava osa järgi on 
mittetöötavaid inimesi, kes on küsitlusele 
eelnenud nelja nädala jooksul otsinud 
tööd, 6,5% vastavas eas elanike üld
arvust. Eesti elanikkonnale laiendatuna 
tuleks siis mittetöötavaid tööotsijaid kok
ku ligikaudu 100 000 inimest. Töötutest 
väitis end olevat pöördunud uue tööko
ha otsinguil tööhõivetalitusse 29%, mis 
annaks laiendusena 29 tuhat inimest. 
Tööturuameti andmetel oli 1994. aasta 
lõpukuudel selliseid inimesi 35-36 tuhat. 
Töökoha leidmiseks pöördutakse ühe
võrra tööhõivetalituste, otse tööandjate ja 
sõprade-tuttavate poole.

Tööotsimise kestuse järgi olid alla ühe 
kuu tööd otsinud 15%, 1-6 kuud 46% 
ning üle poole aasta 39% töötutest. See
juures oli maal üle poole aasta tööd otsi
nud 43% töötutest, linnas 37% töötutest.

Töökoha kaotamine oli tingitud koon
damisest 26%, lahkumisest omal soovil 
20%, töölepingu lõppemisest 18%, töö 
hooajalisusest 16%, ettevõtte sulgemisest 
11% ja muudest põhjustest 9% juhtudest.
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Pikaajalised arengunäita- 
jad — omavalitsuspiir- 
kondade elanikkonna 
vanusestruktuur4

Kuigi sotsiaalkindlustusest saadava tu
lu osa kogutulus on töötuga peredes suh
teliselt suur, on töötu abiraha eba
normaalselt väike: linnaperes 25 krooni 
kuus, maaperes 36 krooni kuus pere 
kohta. See näitab, et suur osa ennast töö
tuks nimetanud inimestest ei saa töötu 
abiraha. Nii tuleb töötutel olla vahel isegi 
oma pensionärist vanemate ülalpidamisel 
(maaperes on pensionide osa tuludes 
tunduvalt suurem kui linnas). Töötu 
abirahast oli suurem isegi sotsiaalabi: lin
nas 50%, maal 100% võrra.

Linnas on töötu perele oluline abialli- 
kas laenuvõtmine (9,3% netotulust), maal 
pole seegi tihti võimalik (1,7% netotu
lust). Laenude tagasimaksmisel on linna- 
ja maapered võrdsed.

Maapere kogutarbimine 86% lin- 
naperel tarbimisest (vastavalt 862 ja 744 
krooni pereliikme kohta). Põhilised eri
nevused töötuga perede tarbimises seis
nevad järgmises. Linnaperel moodusta
vad toidukulud kogutarbimisest 45% ja 
maaperel 41%. Samas on maaperes kulu
tused alkoholile ja tubakale 50% suure
mad kui linnas, see väljendab laialdast 
depressiooni ja allakäiku maal.

Kulutused eluasemele olid linnas 2,5 
korda kõrgemad kui maal (86 krooni 
võrra). Teiselt poolt on maal tunduvalt 
kõrgemad (97 krooni võrra) kulutused abi
majapidamisele ja tootmistegevusele. See 
on hind, mis tuleb maksta omakasvatatud 
(“tasuta”) põllumajandussaaduste eest.

Võrreldes tööealiste elanike osatähtsust 
omavalitsuspiirkondades, kerkivad eriti 
kontrastselt esile linnad, kus pensioniea
liste osatähtsus on märgatavalt väiksem. 
Vaid mõned Lõuna- ja Kesk-Eesti tradit
siooniliste põllumajanduspiirkondade väi
kelinnad, nagu Antsla, Abja-Paluoja ja 
Suure-Jaani, ning monostruktuursed töös- 
tusasulad, nagu Mõisaküla, Järvakandi ei 
kuulu selles mõttes linnade kilda.

Linnadest veelgi troostitumas demo
graafilises olukorras on ida- ja kagupiiri- 
äärsed maavallad, kus tööealisi on alla 
poole elanikest ja pensioniealiste prot
sent üle 30.

Ettevõtlusealiste (25-44) osa on Eesti 
väikelinnades märksa väiksem. Samas on 
linnades 1950.-1970. aastate sisserände 
tulemusena 40-55-aastasi elanikke Eesti 
keskmisest rohkem. Iseloomulikeks näi
deteks võib tuua Tapa ja Tamsalu; neist 
esimene oli 1950. aastatel rajoonikeskus 
ning sai olulisi tootmis-, sotsiaalsfääri ja 
elamumajanduse investeeringuid, teise 
ehitati suur teraviljakombinaat - seepärast 
tuli nendesse asulatesse suur rühm noori 
elanikke. Kui investeeringud lõppesid, 
seiskus asulate majandusareng ja koha
peal kasvanud noored elanikud on olnud 
sunnitud otsima tööd mujal.

Samalaadne on ühe vanusegrupi esi- 
letulek Kirde-Eesti kaevandusasulates, 
Peisi-äärsetes ja Lõuna-Eesti väikelin
nades. Tegemist on nn. demograafilise 
pommiga, sest peagi on need linnad Mõi
saküla- ja Antsla- taolised pensionäride 
asulad, kus kohalikud majanduspoliiti
lised väärtushinnangud ei võimalda uute 
investeeringute sisenemist ega elanikkon
na noorenemist.

Kõige kõrgem ettevõtlusealiste kont
sentratsioon on suurlinnade, peale selle 
mõnede maakonnalinnade eeslinnapiir- 
kondades või siis endiste edukate suur
majandite aladel, kus 1980. aastatel toi-

Regionaalne ebavõrdsus

Kui 1995. aasta Eesti inimarengu aruan
des analüüsiti vabariiki maakondade 
kaupa, siis omavalitsuste tasemel on või
malik analüüsida arengulisi erinevusi 
maakonnasiselt. Eesti omavalitsuste sotsi
aalmajandusliku olukorra hindamisel on 
arvestatud tööpuuduse taset, sissetuleku
te suurust ning elanike väljarannet antud 
piirkonnast. Hinnangu metoodika ning 
konkreetsed tulemused omavalitsuste 
kaupa on ära toodud käesoleva aruande 
lisades sellekohaste tabelite ja kaartidena.

Ehkki kasutatud on 1994.aasta 1.jaanuari andmeid ja neid oleks võimalik uuendada 
1995.aasta andmetega, ei ole aastased nihked siinses analüüsis määravad, eriti arves
tades väga suurt illegaalse sissekirjutusega elavate inimeste osa.
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mus intensiivne elamuehitus. Ka kahes 
uues maakonnakeskuses, Põlvas ja Jõge
val, ehitati palju ja sinna suundus noori.

Siin tuleb aga vahet teha individuaal
ehituse ning riigi ja kolhooside ehi
tustegevuse vahel. Individuaalehitus oli 
ilmselgelt hoogsam Tallinna ja Pärnu 
tagamaal, kuid ka Lääne- ja Põhja-Eesti 
tugevamates rajoonikeskustes ja nende 
tagamaal, mis tähendab, et seal elavad 
võimekamad noored pered. Ka jõukatel 
kolhoosidel, riigimajandeil ja ettevõtetel 
oli võimalik kaadrit valida ja neile pere- 
elamuid ehitada, kuid ka maal ehitati 
valdavalt korterimaju, kusjuures nii ühte 
kui ka teist tehti majandi kulul. Siiski 
võib väita, et pereelamutele panuse tei
nud majandite aladel on inimpotentsiaal 
oluliselt tugevam: võimalus saada oma 
maja oli võimekamatele spetsialistidele 
oluliseks motiiviks sinna piirkonda ela
ma asuda. Seega oli nõukogude perioo
dil asustusstruktuuri kujunemisel väga 
oluline elamupoliitika: noored liikusid 
eeskätt sinna, kus oli pakkuda elamis
pinda ja/või olid eeldused elamis
tingimusi edasi parandada. Võimekamad 
noored koondusid aga eeskätt piirkon
dadesse, mille ettevõtted olid kas seda
võrd heal järjel, et said pakkuda korra
likku elamispinda või tagada teeni
misvõimalusi (eriti oluline oli 1980. aas
tatel mitteametliku lisateenistuse või
malus), mis samuti lõpuks võimaldas 
ehitada peremaja.

ühe haru raskuste korral on töötajail või
malik õppida uut ametit.

Ümbestruktureerumisraskustesse sat
tunud piirkondade taaselustumist ja uute 
töökohtade teket võimaldab Eesti prae
guses olukorras eeskätt uute elujõuliste 
ettevõtete asutamine. Johtuvalt paljude 
tegurite koostoimest, millest olulisimad 
on elanike haridustase ja vanuseline 
struktuur, kujuneb ka ettevõtluslik aktiiv
sus ja uute töökohtade pakkumine.

Paraku on nii varasem majan
dusstruktuur kui ka uusettevõtluse elu
jõuliseks arenguks vajalikud eeldused 
oluliselt soodsamad linnades, eeskätt nn. 
polüstruktuursetes, suure teeninduspo- 
tentsiaaliga innades. Üleminekuperioodil 
on raskustesse sattunud need piirkon
nad, mille majandus on ühekülgne ja 
mille uusettevõtlus pole veel kosunud. 
Eeskätt on raskustes puhtpõllumajandus 
piirkonnad ja neid teenindanud väikelin
nad. Torkab silma suurematest linnadest 
ja mitmekülgsema majandusega piirkon
dadest eemale jääva Kagu-, Kesk- ja 
Lääne-Eesti ning saarte maapiirkondade 
(ka liikumisvõimalused piiratud) suur 
tööpuudus.

Tööpuudust on rohkeni ka üksiket
tevõtteasulates, mis kas siis juhtide suut
matusest või muudest teguritest tulene
valt ei ole veel suutnud uutele turgudele 
ümber orienteeruda. Tööpuudus on suur 
ka näiteks sellistes linndes nagu Narvas, 
Sillamäel ja Maardus. Nende puhul on 
ilmne tööpuudust suurendava tegur, pea
le kohalike suurettevõtete kohanemis- 
raskuste, ka vähese eesti keele oskusega 
kohalike elanike väike konkurentsivõime 
tööjõuturul, mistõttu kasutatakse töötu 
staatust ja elatakse abirahade toel. Nende 
linnade puhul, kus enamik elanikke kuu
lub rahvusvähemustesse, tuleb arvestada 
ka rahvuskultuurilisi erisusi.

Vastupidise näitena on vahepeal ras
kustes olnud ja tööpuuduse käes vaevel
nud linnade (Järvakandi, Tootsi, Lavas
saare, Kunda, Loksa jt.) ettevõtted suut
nud leida oma mõnevõrra muudetud 
toodangule uued nišid, nii et praegu on 
seal pigem töötajate ja elamispinna puu
dus. Või siis Kadrina, Märjamaa, Tõrva jt. 
kombel olemasolevate inimeste ja põhi
varade alusel tegusa uusettevõtluse käivi
tanud asulad.

Nii põllumajanduslike ääremaade kui 
ka (suur)tööstuslinnakute puhul on äär-

Elukvaliteedi vordlusnäi- 
tajad — töö ja sissetulek
Kui elanikkonna vanusstruktuuri näitajad 
peegeldavad eeskätt pikaajalise arengu 
tulemusi ja iseloomustavad vastava piir
konna arengueeldusi, siis töö ja sissetu
lek kajastavad viimastel aastatel tekkinud 
ja praegu valitsevat olukorda (sealhulgas 
tööpuuduse ja sotsiaalse kihistumisega 
seonduvat), andes seega hinnangu kaas
aja elukvaliteedile. Kohe võib aga märki
da olulist pika- ja lühiajalise arengu kor
relatsiooni keskus-perifeeria suunal.

Tööpuudus iseloomustab piirkonna 
majanduse ümberstruktureerumisraskusi: 
üleminekuajal raskustesse sattunud ette
võtted suletakse ja töötajad vallandatak
se. Piirkonna arengus on seetõttu äär
miselt oluline majanduse mitmekülgsus:
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miselt vajalik riigi sekkumine aktiivse 
isikukeskse tööhõivepoliitika kaudu: abi
raha ja toetuste suurendamine või nende 
maksmise lõpetamine ei paranda seal ül
dist olukorda. Aktiivse tööhõivepoliitika 
puudumisel kaotavad nendes piirkonda
des elavad ning sageli väga hea kvalifi
katsiooniga inimesed nii füüsilise kui ka 
psüühilise töövõime.

Piirkondliku 
arengu põhimustrid
Maakonniti on Eestis küllalt selge loode- 
kagu-suunaline arengunihe. Enamikult 
kartogrammidelt (vt. lisad) on näha just 
linnade märksa parem sotsiaal-majandus- 
lik olukord. Selgelt väga head näitajad on 
ka suurte linnade lähitagamaadel - 
päevase pendelrände piirkondadel, mis 
on rajatud valdavalt 1980. aastatel, mil 
Eestis toimus elanike siirdumine lin- 
nalähisele. Kesk- ja Lääne-Eestis on pilt 
valdavalt kirju, kuid eeskätt Kagu-Eesti 
maakondades kerkivad linnad väga hal
vas olukorras oleva maa taustal eriti sel
gelt esile, suutmata siiski võistelda suure
mate linnadega, eeskätt Tallinnaga.

Seega võib väita, et Eesti regionaalne 
areng on eeskätt Tallinna ja seejärel lin
nade areng. Need on keskused, kus on 
piisav kriitiline mass elanikke ja rohkesti 
teenindusettevõtteid või kus ekspordiet- 
tevõtted tulevad hästi toime, kusjuures ka 
siin joonistub maakonnatasandil! tuttav 
loode-kagu-suunaline muster.

Tugevatel keskustel on ka tugev taga
maa. Eesti suurimate linnade (Tallinna, 
Tartu ja Pärnu) puhul on tagamaa demo
graafiline, sissetulekuline ja isegi tööpuu
duse olukord parem. Seda tänu eeskätt 
eeslinnade eramupiirkondadele.

Arvestades nii arengu eeldusi kui ka 
hetkeolukorda, jätkub Eestis piirkondlike 
erinevuste suurenemine, mille tagajärjel 
halvemas olukorras olevate piirkondade 
potentsiaal väljarännu tulemusena halve
neb veelgi. See põhjustab selliste piirkon
dade isearenguvõime kadumise, lumpe- 
niseerumise ja sotsiaalkulude kasvu. Lin
nades, eeskätt Tallinnas, tähendab kont
rollimatu elanikkonna kasv getostumist, 
liikluse, saastumise ning kuritegevuse jm. 
hälbiva käitumise kasvu.

Kagu-, Kesk- ja Lääne-Eesti linnade 
ja sinna koondunud elanike ja ette
võtluse potentsiaal ei ole tagamaade ter
viklikuks positiivseks mõjutamiseks kül
laldane. Küsimus on eelkõige haritlaste 
ja ettevõtjate kriitilises massis: esimes
tele ei ole seal eneseteostusvõimalusi ja 
teistele piisavalt kvaliteetseid teenuseid 
(koolitust, informatsiooni, nõuannet). 
Nende piirkondade keskused (eeskätt 
maakonnalinnad) vajaksid institutsioo
ne, mis võimaldaksid olemasolevat aju
potentsiaali kohapeal rakendada ja

Tööpuudus või eneseteostamis-või- 
maluste puudumine on inimeste välja
rändamise peapõhjused. See omakorda 
vähendab tööpuuduse ametlikke näit
arve piltlikult öeldes lahendab mig
ratsioon tööpuuduseprobleemi statis
tiliselt. Piirkonna arengule on sel prot
sessil katastroofilised tagajärjed, sest 
aktiivsete inimeste lahkumisega kaob 
kohapealne arenguvõime ja langeb 
sealse ühiskonna vastuvõtlikkus uuen
dustele. Võib väita, et paljudes Eesti 
omavalitsuste ja ka laiemates piirkon
dades on kohalik arengupotentsiaal lan
genud tasemeni, mis ei võimalda enam 
arengut kohapealsete poliitiliste ja ma
janduslike jõududega.

Palgatulude piirkondlik jaotus iseloo
mustab omavalitsusüksuses elavate ini
meste ametlikult deklareeritud sissetule
kute erisusi. Tööpuudus iseloomustab 
piirkonna ümberstruktureerumisraskusi 
või -edukust, palgatulud iseloomustavad 
selle konkurentsivõimet: kasvavatesse ja 
hea potentsiaaliga piirkondadesse ollakse 
nõus väljastpoolt investeerima ja seal 
kõrgemat palka maksma.

Üldpilt on üsna sarnane eelmistega, 
kuid veelgi rohkem linna- ja suurlinna- 
keskne, erinedes teiste kaartidega võr
reldes enim maapiirkondadest. Linnades 
kiiresti arenev teenindussektor on loo
nud arvukalt uusi suhteliselt kõrgepalga
lisi töökohti. Seal paiknev tööstus on 
raskused ja koondamised läbi teinult 
jälle jalule tõusnud. Maapiirkondades 
domineeriv põllumajandus oli aga aas
tail 1994-1995 tõenäoliselt sügavaimas 
kriisis.

Tööpuuduse ja sissetulekute klassid ei 
ole kattuvad eeskätt linnades. Näiteks on 
Maardus hoolimata suurest kohapealsest 
tööpuudusest keskmine palk kõrge tänu 
lähedase Tallinna töökohtadele. Narvas, 
Võrus ja Põlvas on keskmine sissetulek 
kõrge, sest seal on edukaid ja head palka 
maksvaid ettevõtteid ja asutusi, kuigi on 
ka rohketi töötuid.
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ühtlasi korvata teenuste valdkonna puu
dujääki.

Kirde-Eesti linnade elanikkonna po
tentsiaal on küll suur, kuid restrukturee- 
rumisraskustest, halvast mainest ja rah- 
vuskultuurilistest probleemidest tulene
valt ei suuda nad mõjutada tagamaad 
positiivselt, pigem on vastupidi. Seetõttu 
võiks kaaluda Kirde-Eesti aglomerat
siooni ja Peipsi-äärsete valdade erineva
tele turuniššidele suunatud arengukont
septsioonide (tööstuse areng vastandina 
(loodus)turismile) loomist.

Eeskätt piiriäärsete piirkondade aren
gupotentsiaal ja hetkeolukord ei anna loo
tust nende riigi strateegiliselt tähtsate 
piirkondade isearenguks, mistõttu tuleks 
pidada vajalikuks eelarveliste eriarendus- 
programmide loomist, et sealset asustust 
säilitada (eeskätt anda omavalitsustele kon- 
sultandiabi) ja sotsiaalkulutusi vähendada.

liste suhete kolmnurgas tekkivaid pin
geid ning kaitsta eri sotsiaalsete rühmade 
vajadusi ja õigusi. Iga inimese ja iga sot
siaalse grupi elu väärtustamine, inimõi
guste kaitse ja demokraatia põhimõtete 
järgimine on ühiskonnas võimalik üksnes 
tugeva kodanikualgatuse olemasolu kor
ral. Eesti kodanikualgatusel on oma aja
lugu (tabel 4.6.).

Nõukogude Eesti lõpuaastail oli koda
nikualgatus tegelikkuses realiseerunud 
massitaidluses ja -spordis, samuti hobi- 
tegevuses. Eriti kõrgelt oli väärtustatud 
rahvusliku identiteediga seostuv koduko- 
hakeskne seltsitegevus. Eestimaal oli aga 
ununemas parteilise pluralismi ja vabade 
ametühingute kogemus, olemasolevad 
organisatsioonid ei olnud volitatud kor
raldama avalikke diskussioone.

1988.aastal hakkas kodanikualgatus 
elavnema ja tekkisid suured rahvaliiku
mised, mille lõppsiht oli Eesti riigi taasis
eseisvumine. Sellele perioodile oli iseloo
mulik sõjaeelsete ühenduste aktiivne 
taasloomine, eestlaste tohutu poliitiline 
entusiasm, kristliku maailmavaate tagasi
tulek, ning illusioonid omariikluse taas
tamisega kaasnevast sotsiaalsest heaolust 
ja turvalisusest.

Täishoo saavutas tsiviilühiskonna taas
tumine siiski alles taasisesesivunud riigi 
algaastail 1991-1993. Arvesse tuli kolm 
võimalust: 1) enne 1940. aastat tegutsenud 
seltside ja ühenduste taastamine, 2) nõu
kogude ajal tegutsenud kodanikeühen
duste kohandamine uutele sotsiaalsetele 
oludele ja 3) Lääne-Euroopast, eelkõige 
Põhjamaadest meie oludele sobivate tsivi- 
ilühiskonnamudelite sissetoomine.

Nende võimaluste kasutamise tulemu
seks oli vabatahtlike organisatsioonide 
ning neis osalejate suhteliselt suur arvu. 
Samas tekitas hoogne liikumine korraga 
nii minevikku (restitutsioon) kui tulevikku 
(moderniseerumine) vastuolusid, mis väl
jenduvad eripalgeliste ühenduste madalas 
integratsioonivõimes ja liigsest hajutatu
sest tingitud majandamisraskustes. Suure 
hulga paralleelorganisatsioonide (nn.va- 
nad ja uued) teke on põhjustanud olukor
ra, et riigi- ja omavalitsusorganid ei suuda 
otsustada, keda neist tegelike dialoogi- 
partneritena käsitleda.

Praegu on Eestis tegemist küllaltki 
ulatusliku vabatahtliku organiseerumise
ga. 1990. aastate algusest on teadustarbe- 
listesse registritesse (RASI, A.Aarelaid jt.)

Kodanikualgatus 
ja inimareng

Kodanikualgatusel, mis on tsiviilühiskon
na alus, on palju vorme, alates koduko
ha- ja pereseltsidest ja lõpetades valitsus
väliste nõustamis- ja surveorganisatsioo- 
nidega. Tsiviilühiskonna ülesanne on re
guleerida riigi, turu ja kogukonna vahe-

TABEL4.6.

Kodanikualgatuse kujunemise etapid Eestis.

1.1860.-1880. aastad - hooldatud omaalgatus, mil valdavalt talupojaseisu- 
sest eestlased tegutsesid baltisakslaste eeskujul ja sageli ka nende otsesel 
osavõtul loodud seltsides, otsimaks oma kultuurilist identiteeti.

2.1880. - 1918.a. - venestamisest ohjatud, ent sõltumatust taotleva koda
nikualgatuse avardumine ja iseseisvumine, diferentseeruva eestlaskonna tahte 
väljendumine nii kultuuri- ja haridusseltsides kui ka majandusliku ja poliitilise 
ühistegevusega seoseis olevais organisatsioonides.

3.1918.-1940.a. - omariikluse tekke järgne kodanikualgatuse plahvatuslik 
kasv, mida saatis riigi ülesehitamise ja patriotismi paatos ning riigi ja tsiviil
ühiskonna suhteid reguleerivate seaduste loomine.

4.1940.-1988.a. - seltside ja ühenduste lauskeelustamise järgne kodanikual
gatuse minimiseerumine ja nende kujunemine rahvuslikku identiteeti alalhoid- 
vaks ning eestlasi parteiriigi tingimustes konsolideerivaks, poollegaalse alter
natiivina tegutsevaks sotsiaalseks struktuuriks.

5.1988.-1991.a. - vabadusvõitlust üleminekuaeg, mil laia kandepinnaga 
rahvaliikumised (Rahvarinne, Eesti kodanike komiteed) ning restitutiivpatrioo- 
tilised ühendused (muinsuskaitse, üliõpilaskorporatsioonid, Naisselts, Mees
telaulu Selts, Kaitseliit, jt.) taotlesid riikliku iseseisvuse taastamist.

6.1991-1995.a. - taasiseseisvumisele järgnenud kodanikualgatuse kiire 
ekstensiivne kasv ühiskonna desovetiseerumise ja moderniseerumise üheaeg- 
suse tingimustes. Et veel ei ole suudetud ületada nõukogude ajal sügavalt juur
dunud riigi ja tsiviilühiskonna võõrandumist, on nende dialoogile iseloomulik 
ebajärjekindlus ja jõuvõtete kasutamine.
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talletatud üle 5700 eripalgelise kodaniku- 
ühenduse, millest üks osa on vahepeal 
lakanud tegutsemast, aga hulk valdade 
seltse pole arvatavasti üldse registritesse 
jõudnud. 1995. aasta seisuga võiks tööta
vate seltside, ühenduste ja fondide arvu 
hinnata 4000 piirimail olevaks, sealhulgas 
ligi 440 kutse- ja 500 usuühendust (kogu
dust), üle 800 spordiseltsi, 230 fondi jne. 
Kõige enam kodanikeühendusi tegutseb 
ootuspäraselt Tallinnas (1600) ja Tartus 
(600), maakondades on neid keskmiselt 
150. 3/4 seltsidest peab end tegusaks ko
halike ning 1/5 üle-eestiliste asjade aja
misel, 4% ühendustest on seotud rahvus
vaheliste organisatsioonide esindamisega 
Eestis.

TABEL 4.7.

Kodanikeühenduste suurus Eestis

Ühenduse liikmeid Osa ühenduste 
liikmete üldarvust

3-10 7,0%
21,6%
17,7%
11,3%
12,6%

28,8%

11-20 
21-30 
31-50 
51-100 
üle 100

(Allikas: RASI)

halvasti nähtavad: maakonnalehtedes 
mainitakse heal juhul iga viiendat seltsi, 
sedagi sageli reklaamkuulutustes. Rohke 
liikmeskonnaga seltsid on valdavalt linna- 
kesksed, paljud neist laadilt modernisee
ruvad, Euroopa hiidude tütarorganisat- 
sioonid. Vabariiklikus ajakirjanduses leia
vad kajastamist põhiliselt suured enese
reklaamiga tegelevad katusorganisatsioo
nid, enamasti ka parlamendi või valitsuse 
tegevust mõjutada püüdvad survegrupid. 
Kuigi kohalikud seltsid soovivad just üle
vabariiklikus kirjutavas ja elektroonilises 
pressis näha kodanikualgatusalase teabe
levi kandjat, peab viimane seda temaatikat 
teisejärguliseks ja vähe huvipakkuvaks.

1995. aaastal tehtud Eesti eluolu uuring 
(J.Sillaste, Ü.Purga) näitab, et kõige roh
kem inimesi tunnetab end ametiühingu- 
liikmena (14%), sellele järgnevad usuor
ganisatsioonid (4,5%), kutseliidud (3,7%) 
ja spordiühendused (3,2%). Selle uurimu
se andmed sunnivad oletama, et väga 
palju inimesi ei teadvusta oma tegelikku 
kuuluvust kodanikealgatus-ühendustes- 
se. Nimelt tekivad organisatsioonide 
eneste asutatud ja elanikkonna küsitlu
sest saadud andmete vahel olulised “kää
rid”. Näiteks väidavad kogudused usklike 
üldarvuks vähemalt 220 000, uuringu 
andmeil ei ületa see arv 45 000. Isegi nii
võrd ühetähendusliku asja nagu parteisse 
kuulumist mõõtsid parteid 12 000 liik
mega, eluoluuuringutest saab tuletada 
vaid 7000 inimese kuulumist parteisse. 
On selge, et paljude inimeste jaoks, kelle 
seltsikuuluvus piirdub ühe-kahe koosole
misega aastas, ei ole sel igapäevaste toime
tulekuraskuste kõrval olulist tähtsust, nad 
ei näe kodanikualgatuses osalemises oma 
probleemide lahendamise võimalust ega 
teadvusta seepärast osalust. Inimeste vaba
tahtlik organiseeritus ei kajastu veel nende

Vabatahtlike ühenduste liikmete täpse 
arvu kindlakstegemine on andmete puu
dulikkuse tõttu praktiliselt võimatu. 1994. 
aastal RASI-s (A.Aarelaid jt.) teostatud 
küsitlusest selgus, et Eestimaal dominee
rivad kaks kodanikeühenduste rühma - 
kas alla 30- liikmelised väikeühendused 
või üle 100 liikmelised suured ühendu
sed (tabel 4.7.). Tänase Eesti seltsielu 
tugitalaks on naised, kes moodustavad 
2/3 ehk 65,5% seltside liikmeskonnast. 
Enam-vähem samas proportsioonis on ka 
linlaste ja maal elavate inimeste vaheko
rd, vastavalt 64,2% (neist kõigist Tallinnas 
1/3) ja 35,4%. Vanusejaotusest selgus, et 
kõige seltsilembesemad on 40-59-aasta- 
sed, osalejaid 39,9%. Neile järgnesid 25- 
39-aastased (26,3%) ning 16-24- ja 60-85- 
aastased, kelle osavõtt oli ligilähedane 
(vastavalt 14,2% ja 19,6%). Võrreldes ko
gu elanikkonna vanuselise struktuuriga, 
paistab eriti silma keskealiste grupp, ke
da on seltsides tervelt 15% rohkem kui ela
nikkonnas tervikuna (1993. aastal 24,9%). 
Keskealiste domineerimist kodanikualga
tuse kandjana saab tõlgendada selle va
nusegrupi suhteliselt tugeva sotsiaalse 
positsiooniga ühiskonnas, see tagab edu 
ka vabatahtlike organisatsioonide asuta
misel. Nooremates vanuserühmades on 
seltsitööst osavõtt vähem aktiivne, õn
neks mitte liialt palju (tabel 4.8.).

Võrreldes paljude teiste postsotsialist
like riikidega, on Eesti eripära maaselt- 
side suur osa (ligi kolmandik), mis 
omakorda annab tunnistust meie tekkelt 
talupojakeskse tsiviilühiskonna tradit
sioonide ajaloolisest kandvusest, ühtlasi 
seletab see ka väikeste seltside arvukust. 
Samas on väikesed seltsid avalikkusele
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TABEL 4.8.

Seltsielus osalemise motiivide sõltuvus soost, elukohast, vanusest ja rahvusest

Osalen seltsi elus, sest...
Kokku 
N=514

Vanus Vanus Vanus Bestia- Mitte- 
26-40 a. 41-60 a. üle 60 a. sed eestla- 
N=132 N=210 N=86 N=440 sed

N=73

Mehed Naised Tallinn Suuremad Väike- Maa
linnad N=182 
N=89

Vanus 
kuni 
25 a. 
N=84

Kokku
vastanuist N=170 N=342 N=157 linnad*

N=84N=514

2. 2. 1. 1. 1. 1. 1.1. meeldib 
inimestega 
suhelda

2. tahan olla 
aktiivne ja 
kasulik

3. koos on 
meeldiv 
aega veeta

4. tahan tegel
da enese
harimisega

5. koos on 
parem oma 
huvide eest 
seista

6. tahan 
aidata abi
vajajaid

7. tahan 
rakendada 
oma veen
dumusi 
praktikasse

1. 1.223 2. 1. 1.

31,8% 49,1% 42,7% 54,8% 44,9% 37,9% 44,0% 40,9% 44,3% 43,0% 42,5% 49,3%43,4%

3. 2. 2. 2. 2. 2.2. 3. 4. 2.197 1. 2.
33,5% 40,4% 33,8% 45,2% 42,7% 36,3% 26,2% 34,8% 43,3% 41,9% 38,9% 35,6%38,3%

3. 3. 3. 3. 5.4. 4. 1. 1.3. 3. 3.181
32,6% 43,4% 45,2% 31,8% 33,8% 34,9% 35,7% 32,9%37,1% 27,4% 35,7%35,2% 31,8%

4. 4.6. 5. 7.4. 3. 7. 7. 4. 3.140 5.
28,0% 16,3% 26,1% 34,2%30,8% 38,1% 27,1%18,8% 31,3% 28,0% 22,6% 22,5%27,2%

3.2. 4. 4. 6. 5.4. 6. 6. 8. 5. 5.131
21,3% 30,3% 31,0% 17,4% 23,9% 35,6%31,2% 22,8% 24,2% 46,4% 19,2% 11,9%25,5%

5. 6. 4. 6.6. 9. 7.5. 5. 5.120 9. 5.
8,3% 28,8% 25,7% 23,3% 23,6% 21,9%15,4%26,1% 32,1% 27,0%23,3% 15,3% 27,2%

7.8. 8.9. 7. 9. 7. 9.9. 7. 9.78 6.

14,8% 9,5% 19,7% 16,7%16,6% 16,7% 12,4% 10,5% 15,7% 12,3%18,2% 13,7%15,2%

6. 8.10. 8. 7. 8. 7. 10. 9. 8.8. tahan öelda 
oma sõna 
kohalike 
asjade üle 
otsustamisel

76 7.7.
23,6% 12,6% 9,5% 17,4% 18,6% 7,0% 14,8% 15,1%14,3% 10,8% 17,9%14,8% 15,9%

6.**9. 8. 10.6. 10. 9. 10. 9.9. selts on õige 75 
koht eesti 14,6% 
asja ajamiseks

8. 8.10.

17,4% 15,7% 15,1% 13,2% 23,3%14,3% 15,9% 29,8% 11,2% 11,0% 6,0%15,3%

8. 10.6. 10. 10. 5.10. 9. 10. 4. 10.10. mind paluti 73 
seda teha 14,2%

8.

14,3% 15,5% 5,5%30,3% 9,9% 10,7% 12,1% 20,9%15,9% 13,5% 13,4% 8,3%

11.11. 11. 11. 11. 11.11. 11.11. 11. 11.11. seltsilt saan 21 
abi majan- 4,1% 
damiseks

11.

3,8% 5,2% 3,5% 5,5%4,5% 2,4% 2,2% 5,5% 2,4% 3,9%4,1%4,1%

* Tartu, Pärnu, Narva, Viljandi.
** mitte-eestlased vastasid küsimusele, et soovivad seista oma kogukonna huvide eest. 

Allikas: RASI (koostanud Indrek Tart).

sotsiaalse turvalisuse, üldise moraalsuse, 
seaduskuulekuse ega poliitilise aktiivsuse 
kasvus. Eestis on kodanikualgatuse sisem
ine integratsioon ja mõjukuse kasv ava
likkuses kahetsusväärselt aeglane. Üksi
kuid positiivseid suundumusi siiski on.

Nii on riigi osa oluline vähenemine 
sotsiaalhoolekandes ja paljude ühiskon
naliikmete kiire vaesumine toonud kaasa

ulatusliku eneseabi- ja heategevusorgan
isatsioonide tekke. Viimastel pole aga ni
metamisväärseid materiaalseid ressursse 
kaalukate tulemuste saavutamiseks. Sot
siaalhoolekande alal on kõige enam juur
de tulnud haiguste ja puuetega seotud 
kodanike ühendusi, tähtsat osa on seeju
ures etendanud riigi mõningane rahaline 
toetus. Üks väheseid positiivseid näiteid
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kodanikualgatuse tulemuslikkuse kohta 
on Invaühingule Liidu algatatud ja Riigi
kogus vastuvõetud III grupi invaliididele 
töötu staatuse andmise seadus, et nad 
saaksid tööturul konkureeida.

Ateistliku kasvatustöö lõpetamisele 
on järgnenud usuelu elavnemine. Kiriku 
algatusel on avardunud diakooniatöö 
puudusekannatajate ja hooldust vajavate 
isikute seas, samuti hingehoiualane 
tegevus vangide ja vanglast vabanenute, 
kuriteo ohvrite, kutsealuste, meremeeste 
jt. seas. Paraku ei suuda rahalistes ras
kustes vaevlev kirik tasa teha riigi osa
luse vähenemist sotsiaalse turvalisuse ta
gamisel.

Et sotsiaalse soki raskus langes suures 
osas nendele, kellel üleminekuperiood 
langes kokku pensionilejäämisega, siis 
oli ootuspärane pensionäride liikumiste 
teke, seda nii parteistuval kui ka koha
likul, rõhutatult mitteparteilisel tasandil. 
Pensionäride organiseerumine on olnud 
üks viljakaimaid kodanikualgatuse vor
me, sest see on saanud parlamentaarse 
esindatuse, mis omakorda on taganud 
riiklike pensionide tõstmise enne teiste 
sotsiaalsete väljamaksete (lastetoetuste, 
töötu abiraha, lasterikaste perede toetuse 
jms.) suurendamist.

Nende üksikute positiivsete suundu
muste kõrval on endiselt muret tekitav 
lasteorganisatsioonide nõrkus, vähene 
huvi keskkonnakaitse ühenduste vastu 
ning ametiühingute võimetus kaitsta oma 
liikmete majanduslikke huve turumajan
duse tingimustes.

Ka ei soovi elanike valdav enamus 
kuuluda parteidessse ega siduda end mõ
ne konkreetse partei vaadetega. Laialt le
vival usaldamatusel parteide vastu on mi
tu põhjust, sealhulgas sotsialismist pärit 
negatiivne suhtumine “parteitegelastes- 
se”, parteide eneste maailmavaateline hä
gusus, tavakodaniku arusaam, et parteid 
ei lahenda tema jaoks elutähtsaid prob
leeme ja umbusk parteide kaudu kujune
va uue eliidi vastu, keda enamik Eesti 
elanikke kahtlustab korruptsioonis.

Kodanikualgatuse käekäik pärast 
omariikluse taastamist 1991. a. ei ole ol
nud sujuv puuduliku seadusandluse tõt
tu. Rük on hoidnud omaalgatust rahan- 
duskontrolli all ning pärssinud seeläbi 
fondide, ametiühingute, pooltulundus- 
like ühenduste jt. arengut. Seadusandja 
ei ole suutnud sammu pidada vabataht

like ühenduste tegevusvaldkonna kiire 
laienemisega ning on neid pikka aega 
vaadelnud üheülbaliselt kui mittetulun
dusühinguid (seda ametiliidust kuni 
korteriühistuni, tööandjate äriliitudest 
kuni kohaliku pensionäride klubini). 
Teisalt ei ole ka sotsialismiajal ülehool- 
datud taidlus, hobitegevus, sport, sot
siaalabi jm. suutnud kohaneda dotat
sioonide vähenemisega ning tõlgen
davad rahapuudust demokraatia kriisi
na. Põhjamaadelt laenatud ideede najal 
on loodud palju organisatsioone, kes 
kõik soovivad saada riigilt niisugust toe
tust, nagu see on võimalik üksnes hea
oluriikides. Riigi dirigeerimissoovi ja 
kodanikualgatuste rahaliste pretensioo
nide vähenemine tuleks kasuks vastas
tikuse mõistmise saavutamisele.

Eesti kodanikualgatuses on tähelda
tav tugevama käe printsiip, s.o. hõlp
samini ühinevad need, kes seisavad 
lähemal võimu- või turustruktuuridele, 
kui need, kelle turvatunne on tugevasti 
häiritud (äriliidud ja direktorite klubid 
on edukamad ametiühingutest ja töötu
test, õigusjärgsed omanikud tagastatud 
majade üürnikest, ettevõtlikud ärinaised 
maanaistest jne.). Võib öelda, et väikese 
ringi nooremaealiste edukas poliitiline ja 
ärikarjäär on tõestamas efektiivseid rah
vusvaheliselt seotud kodanikualgatus- 
like võimalusi. Üleminekuraskustes 
vaevleva enamiku osaks on jäänud pi
gem kompensatoorse sisuga vabaajaselt- 
sides osalemine, milles tähtsal kohal on 
suhtlemine, või eneseabistruktuuride 
loomine.

On täheldatav noorema generatsiooni 
ühendustega seotuse vähenemine, või 
siis on olemas täpne ja eesmärgipärane 
seos isikliku karjääriga. Tõenäoliselt on 
praegu tegemist kodanikualgatuslike 
tõdemuste paradigmaatilise muutumi
sega. Alates keskeast domineerib tradit
siooniline seltsitegevus, mille motivat
sioon on klassikaliselt seoses vaba aja 
ühise meeldiva veetmise ja suhtlemis- 
tarbe rahuldamisega. Nooremaealised 
lähenevad postmodernistlikele kriteeriu
midele, kus kodanikualgatusest otsitakse 
õigustusi isiklikele väärtusvalikutele ja 
eluhoiakutele.

Kokkuvõttes võib selles peatükis 
käsitletud varandusliku ja piirkondliku 
ebavõrdsuse kohta öelda, et need on 
kujunenud viimastel aastatel Eestis olulis-
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teks probleemideks ning jäävad selleks 
ilmselt veel pikaks ajaks kui vähe reg
uleeritud turumajanduse paratamatud 
kaaslased. Riiklikud struktuurid ühelt poolt 
ja kodanikualgatus teiselt poolt ei ole suut
nud piisavalt kohaneda ebavõrdsuse ja 
vaesuse ilmingutega, neid realistlikult hin
nata ega luua strateegiat nendega seotud 
probleemide lahendamiseks.

Kirjandus:
Eesti Panga Bülletään, 1995, nr. 10.
Elutingimused Eestis 1994.a. lõpul. Riigi 

Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku 
Analüüsi Instituut. Vihikud 1-3, Tallinn, 
Hansar, 1995.
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/ 5. Elukeskkond

Eesti keskkonnaruum
Haritavat maad ja majandusmetsi on 

Eesti keskkonnamumis piisavalt. Vastavalt 
rahvusvaheliste loodushoiuorganisatsioo- 
nide (IUCN) soovitusele on Eestis kaitsealu- 
seid kompensatsioonialasid ca 10 % terri
tooriumist ehk 0,381 ha ühe elaniku kohta.

Eesti rannikumeri pakub võimalusi 
puhkuse veetmiseks. Kõige puhtamad on 
Hiiu- ja Saaremaa rannad. Mujal ületab 
koliindeks kehtiva standardi suplushooaja 
alguses 2, lõpus 5 ja enam korda. Pärnu 
rannas on mõõdetud isegi 200 korda kõr
gemaid näite.

Kogu veevõtust moodustab ainult joogi
vee kvaliteediga vesi 7,7 %. Kõige enam ka
sutatakse olmes vett Ida-Virumaal (90,6 m3 
elaniku kohta aastas) ja Harjus (75,0). Tartu-, 
Lääne-Viru-, Pärnu- ja Jõgevamaal kasutatak
se vaid pool sellest kogusest, Võru-, Põlva- ja 
Hiiumaal vaid kolmandik. See teeb päevas 
75,3 (Hiiumaa) - 248,2 (Ida-Virumaa) liitrit. 
Võrdluseks: Hollandis kulub päevas vett 130 
liitrit inimese kohta. Eestis läheb suur osa 
olmeveest tagasi loodusesse puhastamata 
või vähepuhastatult. Kolmandikus linnadest 
(Jõgeva, Mustvee, Haapsalu, Tapa, Tartu, 
Rapla, Narva-Jõesuu, Viljandi, Suure-Jaani, 
Mõisaküla, Võru, Antsla, Kohtla-Järve, Naiva, 
Kiviõli ja Sillamäe) on vesi kas puhastamata 
või ainult osaliselt puhastatud. Kogu Eesti 
reoveest suubub 45% Narva lahte.

Õhusaastus on kõige suurem riigi kir
deosas ja linnades. Kirde-Eestis emiteeriti 
1990. aastal. 364 kg ühe elaniku kohta S02 
ehk üle 5 korra enam kui riigis tervikuna.

Eesti keskkonnaruumiks võib pidada tema 
piirides paiknevat ligi 30 km kõrgust ja 
mõne kilomeetri sügavust ruumi, mis allub 
Eesti riigi ainukontrollile. Selle sisaldab
omavalitsustele alluva munitsipaalse kesk
konnaruumi. Personaalne/ perekondlik 
keskkonnaruum on eelkõige eraomandu
ses olev kinnisvara ja selle lähiruum.

Eestis on 46 linna, 11 alewalda, 168 ale
vikku ja 3274 küla. Viies linnas on üle 50 
000 elaniku. Eestis on keskmine asustusti-
hedus 34,5 inimest/km2. Iga elaniku kohta 
tuleb keskmiselt 3 ha territooriumi. Alla 
keskmise on asustustihedus 12 maakonnas 
15-st. Üle selle vaid kolmes maakonnas - 
Tartumaal (50,4 in/kmz), Ida-Virumaal 
(62,4) ja Harjumaal (130,9). Hiiumaal on 
asustustihedus väga väike (11,7). Eesti lin
nad ja linnastunud alad võtavad enda alla 
vaid 2,4 % territooriumist, ometi elab neis 
ca 2/3 riigi rahvastikust. Linnades on nõr
gad sotsiaalsed, kõlbelised ja sugulus
sidemed, samal ajal kõrge kuritegevuse 
tase. Inimesed on sageli tugevas depres- 
siooniseisundis. Tiheda asustusega käivad 
kaasas kõrge stressitase, enesetapud ja 
kuritegevus. Ohtlikud on ka maanteed. 
Ehkki need võtavad enda alla vaid 0,9 % 
territooriumist, juhtub seal viiendik vägi
valdsetest surmajuhtudest (autoavariid).

Ühegi regiooni/persooni keskkonnaruu
mi kasutamine ei tohiks toimuda teiste re
gioonide/ persoonide arvel. Paraku on Eesti 
tegelikkus praegu sellest kaugel. Turvalise 
koduse keskkonnaruumi loomine toimub 
sageli munitsipaalse keskkonnaruumi ja 
naabrite keskkonnaruumi kahjustamise ar
vel. Eesti riik kahjustab omakorda naabrite 
keskkonnaruumi ja vastupidi. Suure osa 
Eesti elanike arvates on keskkonna seisund 
halb või väga halb (tabel 5.1.)

Ehkki valdav osa mitte-eestlasi elab 
jõukamas ja arenenuma infrastruktuuriga 
Põhja-Eestis, hindavad nad oma kesk
konda viletsaks, sest see piirkond kannatab 
suure saastekoormuse all.

TABEL 5.1.

Eesti elanikud, kelle arvates on keskkonna seisund 
halb või väga halb (%), 1994

Kokku Eestlased Mitte-eestlased

Omas elukohas
Riigis
Maailmas

42 39 46
47 53 29
50 54 44

Allikas: Kaasik, Peterson ja Kaldaru, 1996
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Kirde-Eesti on suursaastajate esirinnas ka 
globaalset kliimasoojenemist põhjustava 
C02 emissioonilt. Eesti paiskab atmosfääri 
üle 9 korra enam C02 ühe elaniku kohta 
kui siinne keskkonnaruumi võimaldaks. 
Sellega ohustab Eesti tõsiselt oma naabrite 
keskkonnaruumi. 60 % õhusaastest pärineb 
energeetikaettevõtetest, 40 % autotrans
pordist, seejuures linnades on peamised 
saastajad autod (Tallinnas 68 %).

1.2.1996 oli Eesti Autoregistris arvel 
485 369 sõidukit, sh. 384 743 sõiduautot, 
millest 89% kuulus eraisikutele, 6984 bus
si, 24 292 haagist ja 3272 mootorratast. 
Autode, eriti sõiduautode kasvutempo on 
kõrge: 1995. aastal suurenes sõiduautode 
arv ligi 46 000 võrra. Paraku on enamik 
neist vananenud ja kasutatud mudelid 
(Autoregistri andmetel on kaks kolmandik
ku arvel olevatest sõidukitest vanemad 
kui 10 aastat), need saastavad keskkonda 
tavalisest rohkem. Pooltel linnatrans
pordis kasutusel olevatel “Ikarus”-bus- 
sidel ületavad heitgaasid lubatud norme. 
14 % õhusaastest pärineb majade kütmis
est. Eriti ohtlik tervisele on madalatest 
korstnatest õhku paiskuv suits koos tah
maga. Selle tagajärjeks ägedad ja kroo
nilised hingamisteede haigused. Poolt 
Eesti elanikkonda häirib müra. Tugev mü- 
rataust kui stressor ja mitmesuguste hai
guste põhjustaja valitseb linnades.

Inimesed veedavad 80 % oma ajast 
hoonetes - tööl ja kodus. Eestis on ligikau
du 600 000 hoonet. Elamufondis on 34,4 
milj. nr elamispinda, sellest suurpaneel
elamutes 6,8 milj. nr ehk 21 %. Elamis
pinda kokku on Eestis 43,1 milj. nr. Ühis
kondlikus elamufondis tuleb 20,4 nr iga 
elaniku kohta, sealjuures on 91 % elamu
fondist varustatud veevärgiga, 90 % kanali
satsiooniga, 59 % gaasiga, 29 % elektriplii
diga, 77 % keskküttega, 78 % vanni ja 
dušiga. 300 000 ehk viiendik inimestest 
elab tsentraalse veevarustuseta elamispin
nal. Tehiskeskkond on Eestis valdavalt 
halva kvaliteediga, hooned ei pea sooja. 
2/3 soojusest kaob läbi viledate seinte ja 
lagede, 1/3 ruumide ventileerimisel.

Lisaks korterite vähesele soojapidavuse
le ja ebapiisavale ventilatsioonile on ena
mikus ühiskondliku elamufondi hoonetes 
kasutatud tervisele ohtlikke viimistlusma
terjale. Elamufond on 30 % ulatuses amor
tiseerunud, 45 % elamufondist on üle 25 
aasta vana. Selle kaasajastamine nõuab 
hiigelsummasid: kuni 80-85 % hoonete alg

maksumusest. Juhul, kui igal aastal kasu
tataks elamute kaasajastamiseks 6-8 % SKP- 
st (riigisisesest kogutoodangust), kuluks 
selleks 100-200 aastat (orienteemv kogu
maksumus - 500 miljardit krooni).

Looduslik kiirgusfoon on Põhja-Eestis 
1,75 korda suurem kui Lõuna-Eestis. Üldist 
kiirgusfooni suurendab Virumaa elektrijaa
mades kasutatav põlevkivi. Lendtuhas lei
dub ohtrasti radionukleotiide. EL normi
dest suurem radoonisisaldus ohustab ini
mesi põhjarannikul, mõnes Tallinna lin
naosas, Tapa-Rakvere fosforiidilademe 
kohal ning mõnel pool Kesk- ja Lõuna- 
Eestis. Keskmine radooni osakaal Eesti 
elaniku aastases kiirgusdoosis ületab 2-3 
korda kõik teised doosikomponendid 
kokku. Virumaal tungib radoon eluruu
midesse suure Ra sisaldusega pinnasele 
ehitatud hoonetes. Hoonete tihendamine 
on Ra saaste vähendamiseks sama tähtis 
kui energia kokkuhoiuks. Aastas tehakse 
Eestis kuni 1,6 milj. röntgenläbivaatust. Et 
paljud seadmed on vananenud, ületab me- 
ditsiinidiagnostikas röntgenkiirituse tase 
kuni 6 korda Euroopa Liidu standardi.

Nagu teisteski sotsialismijärgsetes riiki
des on Eestis energia kasutamine äär
miselt ebaefektiivne. Lääne-Euroopaga 
võrreldes kulub sama toote valmistami
seks energiat 2-3 korda enam. Energia 
suhteliselt madal hind soodustab selle 
raiskamist. Eestis tarbitakse 2,5 korda 
enam energiat kui keskkonnaruum seda 
võimaldaks. Mida väiksem on leibkond, 
seda enam kasutab kodu energiat ühe 
inimese kohta.

Jätkusuutliku arengu (sustainable de
velopment) põhimõtte rakendamine eeldab 
aineringete suhtelist suletust - oma ressurs
sidega hakkamasaamist, korduvkasutust, 
looduse iseregulatsiooni maksimaalset 
ärakasutamist, energia ja materjalide või
malikult tõhusat tarbimist ning arengu 
stabiilsust. Ühiskonnaelu korraldamisel ja 
rahva taastootmisel tähendab see põhimõte 
keskkonnamumi eetilist väärtustamist. Jät- 
kusuutlikku arengut iseloomustavad tar
bitava energia, taastumatute loodusvarade, 
eri tähendusega maakategooriate, metsa jt. 
tarbitavate ressursside sellised kogused, 
mis ei ohusta järgmiste põlvkondade või
malust tarbida neid samas ulatuses. Selle 
arengu ühikud sotsiaalses mõttes on kogu
konnad, mis vaatlevad teatud maastikuosa 
oma eluruumina ja on otseselt huvitatud 
selle kvaliteedist.
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noored pered linnadest ning asusid maa
piirkondadesse, kus olid paremad võima
lused muretseda oma perele korter. Erine
vused maa- ja linnaelanike elamispinnaga 
varustatusel olid 1980. aastate alguses aset
leidnud nn. rändepöörde olulisimad põh
jused.

Tallinna ja Kirde-Eesti tööstuspiirkonna 
kiire arenguga kaasnev suuremahuline 
riiklik-ametkondlik elamuehitus mõjutas 
ka tööstuslinnade tagamaad. Kui Eesti 
maaelanikkonna hulgas on kõikjal suurim 
osa neid inimesi, kes elavad 1918-1940 
ehitatud majades, siis Harjumaal ja Ida- 
Virumaal moodustavad kõige suurema osa 
hiljem, 1970-1980 ehitatud majades ja kor
terites elavad inimesed. Rohkem kui pool 
sajandit domineerinud riiklik elamuehitus 
on kujundanud Eesti peamiseks ela- 
mutüübiks paljukorterilise elamu.

Linlik paneelehitus levis ka maapiir
kondades asuvaisse majandite keskasu- 
laisse. Maaehituse territoriaalset jaotust 
mõjutas ka Eesti maa-asulastiku jagamine 
perspektiivseteks ja mitteperspektiivseteks 
asulateks 1970. aastate alguses. Mitte- 
perspektiivsetesse asulatesse uusi elamuid 
ei ehitatud.

1987. aastaks oli üldpinnaga varusta
tuse näitarv Eesti linnades ja alevites 
17,8 nr inimese kohta, see oli 1,2 korda 
suurem N. Liidu keskmisest, kuid tundu
valt väiksem kui arenenud lääneriikides 
(SLVs 36,6 nr, Soomes (1985) 28,0 nr, 
Rootsis (1985) 45,0 m2). 1990. aastaste 
alguseks oli Eesti korteritega varustatuse 
poolest 1000 elaniku kohta keskmiste Eu
roopa riikide tasemel.

1980. aastate II poolel hakkasid ehitus
mahud järsult langema (joonis 5.1.).

JOONIS 5.1.
Elanike jagunemine kasutatava elamispinna valmimisaasta järgi
Allikas: 1989 a. rahvaloendus
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40%

30%
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10%

Eluase ja elamuehitus 
Eestis 1918 -1995
Sõjaeelse Eesti elamuehituses eristatakse 
ekstensiivset (1918-1935) ja kvalitatiivset 
(1935-1940) elamuehituse järku (Pikk, 
1990). Ekstensiivset järku iseloomustas 
peamiselt hoonestamata alade hõlvamine 
ning vähene vanade majade lammutami
ne. A. Pika (1989) andmetel suudeti 1930. 
aastate alguseks kaotada Eesti linnades 
terav korteripuudus ning võimaldada kõi
gile linnaperedele eluase. Lisaks asustatud 
korteritele oli veel tühjade korterite varu, 
mis moodustas umbes 3 % kogu korterite 
arvust. Vaatama elamispinnaga varustatuse 
paranemisele oli Tallinnas ja Tartus ka 
1934. aastal elanike arv toa kohta ligi kaks 
korda suurem kui Lääne-Euroopa linnades 
keskmiselt (Gustavson, 1934 ).

Elamuehituse kvalitatiivset järku ise
loomustab suurema tähelepanu pööra
mine uute majade mugavustele ja ehi- 
tuskvaliteedile. Näiteks 1930. aastal Eesti 
linnades ehitatud ja ümberehitatud kor
teritest oli vee- või kuivklosett 58,3 %1 kor
teritest, 1935. aastal aga juba 86,2 %1 (Eesti 
Arvudes 1920 - 1935, 1937).

Teises maailmasõjas kaotasid Eesti lin
nad kokku 2,27 milj.nr elamispinda ehk 
56,2% elamufondist. Sõja lõpust 1950 aas
tate keskpaigani kujunes ehitustempoks 
keskmiselt 3 korterit 1000 elaniku kohta 
aastas (Volkov, 1990), kuid üldpinnaga 
varustatus inimese kohta vähenes suure 
sisserände tõttu aastail 1945-1949 13 m2-st 
9 nr-ni. Ajavahemikus 1940-1950 osa erao
manduses olnud elamispinnast natsion
aliseeriti.

Ajajärku 1950 aastate keskpaigast 1980. 
aastate keskpaigani võib lugeda riikliku 
elamuehituse võidukäiguks. Kerkisid stan- 
darddetailidest ja tüüpprojektide järgi ehi
tatud linnaosad. Olulise osa uuselamutest 
moodustasid viie- ja enamakorruselised pa
neelelamud, mis tagasid suhteliselt kõrge 
korteritega varustatuse taseme. Intensiivne 
sisseränne N. Liidust ei võimaldanud, 
vaatamata aktiivsele ehitustegevusele, siiski 
kaotada korteripuudust, eriti linnades. 
Linnarahvastiku osatähtsus suurenes nii 
idast sisserände kui ka noorte maapiirkon
dadest lahkumise tõttu. Samas toimis, eriti 
1970. aastate lõpus 1980. aastate esimesel 
poolel, ka vastupidine protsess. Et eluase 
jäi endiselt üheks ühiskonnas kõige defit
siitsemaks väärtuseks, lahkusid paljud
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Näiteks 1994. aastal käikuantud korterite 
hulk moodustas vaid 1/5 1989- aasta vas
tavast näitajast. Madalseis Eesti elamuehi
tuses johtub Eesti Ehitusettevõtjate Liidu 
sõnul maksujõulise tellija puudumisest. 
(Eesti Ehitusettevõtjate..., 1994).

Korteriolude muutumist Eestis illus
treerib Tallinna näide (joonis 5.2.). 
Võrreldes Tallinna elanike jaotust korteri 
tubade arvu järgi 1922., 1938. ja 1989. 
aastal näeme, et selle aja jooksul on vä

henenud 1 toa kasutajate osakaal ning 
suurenes 2- ja 3-toaliste korterite elanike 
arv. 1- ja 2-toaliste eluruumide suurt osa
tähtsust kogu elamufondis võib käsitleda 
kui elamufondi vähese mitmekesisuse ja 
inimeste piiratud valikuvõimaluste näita
jat. Riigi Statistikaameti andmetel moo
dustas 1995. aasta alguses 1- ja 2-toaliste 
korterite osatähtsus Eestis kogu avaliku 
elamufondi eluruumide arvust 66 %.

Lähteolukord, milles Eesti Vabariigi 
loomise järel 1918. aastal alustati linnae
hitust ja linnauuendusi, oli liialt erinev 
võrreldes paljude teiste Euroopa linnade 
olukorraga (joonis 5.3).

Võrrelduna Stockholmiga, kus oli 
1920. aastal 1- ja 2-toalisi kortereid 48% 
korterite koguarvust (Kant, 1931), oli Tal
linnas 1922. aastal niisuguseid kortereid 
84%. 1989. a. rahvaloenduse andmetel 
elas Eesti pealinnas 1- või 2- toalistes kor
terites 60% peredest, s.t. ikka veel küm
nendiku võrra rohkem kui Rootsi pealin
nas 70 aastat tagasi. 1985. a. rahvaloen
duse andmetel elas Stockholmis ainult 
5% leibkondadest väiksemas kui 3-toalis- 
tes korteris.

JOONIS 5.2.
Tubade arv tallinlaste korterites
Allikad: Püü mets, 1938, lk. 33; 1989. a. rahvaloen
duse andmed

100% T 8.79.3 9.4

9.180%"
19

...
60%-

3740%- 75
61.6

20%-
22.7

1+ +0%
1922 1938 1989

□ 1 tuba □ 2 tuba ü 3 tuba Q >4 tuba

Eramuehitus
JOONIS 5.3.
Korterite arv 1000 elaniku kohta mõningates Euroopa riikides.
Allikas: Urbanization, 1994, andmed 1992. aastast; allikas: Statistics..., 1991, 
andmed Taani, Ida-Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, Portugali, 
Suurbritannia kohta 1989. aastast

Teise maailmasõja järgsel perioodil oli 
individuaalelamuehituse osakaal elamue
hituses suhteliselt suur. Riik tegeles val
davalt tootmisettevõtete ehitamise ja taas
tamisega ning osales elamuehituses vä
hem. Ajavahemikus 1956-1960 moo
dustas eramuehitus umbes 31% kogu ela-

Prantsusmaa ] 463

Taani ] 458

Ida-Saksa ] 422

Eesti ] 412 TABEL 5.2.

Üksikelamutes (individuaalelamutes) 
elavate inimeste

osatähtsus 1988. aastal (v.a. kollek
tiivsetes leibkondades 

elavad inimesed), Eestis 1994. aastal

Suurbritannia ] 402

] 382Ungari

3 381Bulgaaria

Läti ] 369

] 360Portugal
<25%
25 - 50%

Itaalia (24)
Eesti 27%, sh. linnas 14%, 
maal 55%
Saksamaa (37), Kreeka (45) 
Rootsi (51), Austria (55), 
Soome (57), Prantsusmaa (62), 
Portugal (73)
Norra (80), Luxemburg (81), 
Belgia (85)

Allikas: Yearbook 95,1995; Eesti andmed:
Siil aste, Purga, 1995.

Tsehhi ] 360

Rumeenia ] 342

50 - 75%Sloveenia ] 329

Leedu ] 312

üle 75%Poola ] 294
+ + + +
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JOONIS 5.4.
Eraelamispind maakonniti (%)
Allikas: 1989.a. rahvaloendus

muehituse mahust, mõnes linnas - Tartus, 
Võrus, Viljandis - isegi 40-65% (Volkov, 
1990). Edaspidi, koos riiklike elamuehi- 
tusprogrammide mahu suurenemisega, 
vähenes individuaalelamute osatähtsus 
käikuantavas elamispinnas ning 
dustas 1980. aastate lõpus vaid 8-9% ela
muehituse kogumahust (Parmas, 1991). 
Lisaks kruntide eraldamise poliitika muu
tumisele ja kruntide suuruse vähenda
misele võib individuaalelamuehituse osa
kaalu vähenemise üheks põhjuseks luge
da kooperatiivelamuehituse arendamist. 
Kuni viimase ajani, kui eramuehitajatel 
on tekkinud võimalus endale ehitusfir
malt maja tellida n.ö. vundamendist kuni 
sisekujunduseni, oli individuaalmaja ehi
tamine võimalik vaid tuginedes tulevase 
majaomaniku leidlikkusele ja kokkuhoid
likkusele. Et materjali hankimine oli kee
rukas ja ehitajatel rahalisi võimalusi vähe 
(pangalaenu said kasutada vähesed), oli 
eraelamu keskmine ehitusaeg Eestis um
bes 10 aastat (Inkinen, Tiik, 1992). Era
mutes elavate inimeste osakaalu poolest 
jääb Eesti paljudest Euroopa riikidest veel 
tunduvalt maha (tabel 5.2.).

1989. aasta rahvaloenduse andmetel 
elas sel ajal Eestis ligi veerand (21,6%) 
inimestest eraelamispinnal, kuid maakon
niti oli suuri erinevusi (joonis 5.4.). Sel ajal, 
kui Tallinna ja teiste tööstuspiirkondade 
arengut toetati riikliku elamuehitusega, oli 
eramuehitusel (joonised 5.5. ja 5.6.) oluline 

just mahajäänumates piirkondades,

moo-

JOONIS 5.6.
Eraelamuehituse osa kogu ehitusmahust (arvestatud on üldpinda)
Allikas: ESA

%
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JOONIS 5.5.
Eraelamufondi osa üldpinnast 01.01.1995
Allikas: Elamumajandus..., 1995
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JOONIS 5.7.

Keskmine ruumide arv inimese kohta Eestis ja mõnes Euroopa riigis
Allikas: Eurostat, 1995

2 22 T
1.831.791.791.8 -

1.61.6 - 1.53
1.431.351.4 - 1.32

1.2 -
11

0.8 -

0.6 -
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JOONIS 5.8.

Leibkondade jagunemine kasutatava elamispinna tubade 
arvu järgi
Allikas: 1989.a. rahvaloendus

5 ja rohkem 
inimest I I 1
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nooremate lastega 
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Kahe põlvkonnaga leibkond, kus 
pole väikesi lapsi

Allikas: “Eluolu” uuring

kus see oli sageli ainus võimalus elamis
pind muretseda. Alates 1980. aastate lõ
pust on eramuehitus nihkunud majandus
likult edukamatesse piirkondadesse, mille 
elanikel on ehitamiseks vajalikke rahalisi 
võimalusi.

Elamistingimused

Eestis puudub praegu ametlik elamis
tingimusi, sh. korteri üleasustatust, kirjel
dav standard. Tinglikult võib sellise näi
tajana käsitleda eluasemetoetuse arvuta
mise aluseks olevat valitsuse poolt keht
estatud sotsiaalset normi: 18 ruutmeetrit 
üldpinda iga leibkonna liikme kohta ja 
lisaks 15 ruutmeetrit leibkonna kohta. 
See vastab lihtsustatult valemile: tubade 
arv võrdub leibkonna liikmete arvuga. 
Seda normi ületava pinna eest eluaseme
toetust ei maksta.

1989- aasta rahvaloenduse ajal oli 
Eestis ühe inimese kohta keskmiselt 0,68 
tuba (v.a. köök jt. abiruumid). Ligikaud
sete arvutuste järgi oli keskmine elami
seks kasutatud ruumide arv ühe inimese 
kohta umbes 1, mis on tunduvalt väik
sem Lääne- ja Põhja-Euroopa keskmistest 
näitajatest (joonis 5.7.).

Ruumide arv inimese kohta, mida 
võib käsitleda ka privaatsuse näitajana 
ehk tiheliolekuna, väheneb leibkondade 
suurenedes. 1989. aastal elas perekon
naliikmete arvust väiksema tubade arvu
ga elamispinnal (korter või elamu) 18% 
2-liikmelistest, 40% 3-lükmelistest ja 72% 
4-liikmelistest peredest (joonis 5.8.).

1994. aastal elas “Eluolu” uuringu
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TABEL 5.3.

Erinevate leibkondade keskmine eluaseme ruumikus

Ruumi inimese kohta 
(keskmiselt)

m2 standardhälve

lubasid inimese kohta 
(keskmiselt)

Leibkonna tüüp Vastanute % nimetatud 
leibkondades elanuist
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55,1
Omab olmemugavusi (%)
soe vesi
veeklosett
vannituba või duširuum 
saun

Ruumikus
• elamispinda m2 /leibkond
• elamispinda m2/1 in.

Elamu omanik (%)
• riik või kohalik omavalitsus 67,5
• oma leibkond 16,8

Elamutüüp (%)
• paljukorruseline
• ühepereelamu

83,9
13,7

Allikas: “Eluolu” uuring

KIIL 5.1.

Eesti tüüpilised elutingimused 1994.aastatel

1994. aasta septembris-novembris Eesti Riigi Statistikaameti ja
Norra Sotsiaaluuringute keskuse FAFO korraldatud “Eluolu” uuringu
kohaselt on tüüpilise Eesti inimese elutingimused järgmised:
• elab paljukorterilises (71,2%) viiekorruselises (27,0%) majas,
• on eluaseme saanud ajavahemikul 1961-1980 (36,8%) töökoha 

kaudu (50%),
• kasutab kahe- (35,0%) või kolmetoalist korterit (35%)
• olmemugavustest on tema korteris, elamus olemas kanalisatsioon 

(83,0%), veeklosett (76,1%), vannituba või duširuum (71,3%), 
keskküte (66,6%), gaasipliit (53,1%) ja telefon (54,9%),

• ei saa alati sooja vett kasutada (81,7%),
• on raskustes eluaseme eest tasumisel (58,4%),
• on oma elamistingimustega siiski enam-vähem rahul (51,6%) ning 

ei vaja teistsugust elamispinda (63,8%).

Allikas: Sillaste, Purga, 1995

TABEL 5.4.

Elamistingimused maal ja linnas (% inimestest)

Linn Maa Kokku

andmetel 42% Eesti inimestest oludes, 
milles tuleb enam kui üks leibkonna liige 
eluruumi kohta. Kõige kitsamates oludes 
elavad väikeste (alla 6-aastaste) lastega 
pered (tabel 5.3.).

Suured erinevused valitsevad maa- ja 
linnarahva elamistingimuste vahel (tabel 
5.4.). Maal on elamispinda rohkem, 
mugavusi vähem ja eluasemekulutused 
väiksemad, sest üür on madalam. Kesk
miselt kulutab Eesti pere 13-16% sisse
tulekutest eluasemele, kusjuures 55% lin
laste ja 62% maainimeste eluasemega 
seotud kulutustest läheb kütte ja sooja 
vee eest tasumiseks. 58%-l inimestest on 
eluaseme eest tasumisel raskusi, peaaegu 
veerandil on raskusi sageli (kiil 5.1.).

Inimeste käitumist mõjutab tugevasti 
isiklik rahuolu. Elamistingimused või või
malus saada korter oli oluline rände põh
jus sotsialismiperioodil. Viimasel ajal on 
korteri osatähtsus rände mõjutajana vä
henemas, kuid rahulolematus elamis
tingimustega on jäänud siiski oluliseks 
inimeste liikumise põhjustajaks.

1994. aasta küsitluse tulemused näi
tavad, et 7,3% Eesti elanikest on oma 
elamistingimustega täiesti rahulolematud. 
40% linlastest ja 29% maainimestest väi
davad, et vajaksid teistsugust elamispin
da, kuigi maa- ja linnainimeste rahuolu 
elamistingimustega ei erine oluliselt. Pea
mised rahulolematuse põhjused on kor
teri suurus ja vähesed mugavused. Iga 
viies Eesti elanik soovib elada praegusest 
suuremas ja rohkemate mugavustega 
korteris, iga kahekümnes vajaks praegu
sest väiksemat korterit. Korterite puuduse 
tõttu on eri põlvkonnad sunnitud elama 
koos. Eriti suur kitsikus on linnades. 17% 
linlastest vajab eraldi elamispinda.

Elamistingimusi püütakse parandada 
linnas eelkõige senise korteri vahetamise 
või uue ostmisega, maal kõige rohkem 
maja ehitamise või senise elamispinna 
laiendamisega (joonis 5.9.).

Kõige kitsamates oludes elavad laste
ga pered. 39% kahe lapsega ja 27% ühe 
lapsega peredest vajaks suuremat elamis
pinda. Kõige rohkem pinda on kasutada 
üksikutel pensionäridel. 40-50%-l neist 
on sageli raskusi korteri eest tasumisega. 
Vajadustele vastava eluaseme muretse
misel peamised takistused on nii inimeste 
kui korterituru vähene paindlikkus ning 
kolimise ja kinnisvarateenuste liiga kõrge 
maksumus väikese sissetulekuga inimes-

JOONIS 5.9.

Elamistingimuste parandamise viisid - on otsinud, tegelenud 
aasta jooksul.
Allikas: Sillaste, Purga, 1995
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need individuaalelamutes ja kooperatiiv
elamutes elavatel peredel 20-30%.

1987. aastal võttis Eesti NSV Ülem
nõukogu vastu elamuprogrammi, mille 
realiseerimisega loodeti aastaks 2000 
kaotada kõige suurem korteripuudus, 
saavutada kõikide leibkondade kindlus
tatus korteritega. Seda programmi võis 
ulatuselt võrrelda Rootsis I960, aastatel 
elluviidud 1 miljoni korteri ehitamise ka
vaga. Paraku oli juba 1987. aastal aima
tav, et Eesti elamuprogrammi ei õnnestu 
teostada rahaliste vahendite, ehitusvõim- 
suste ja ettevalmistatud ehitusterritooriu- 
mide puudumise tõttu.

Kavandatud elamuehitusplaane ei õn
nestunud realiseerida. 1995. aastal oli 
mahajäämus ehitusprogrammist juba 8% 
(kavandatud 36 miljoni ruutmeetri üldpin
na asemel oli Eestis vaid 33 miljonit ruut
meetrit pinda). Siiski jõuti 1995. aastaks 
sajandivahetuseks plaanitud elamispinnaga 
kindlustatuse tasemeni. Seda võimaldas 
1990. aastate esimesel poolel toimunud väl
jaränne (1991-1994 vähenes Eesti rahva arv 
rände tagajärjel 63 tuhande inimese võrra).

1986. aastal oli omaette korter või ela
mu linnas 91%-1 ja maal 89%-l peredest ja 
üksikutest. 1995. aasta alguses oli leib
kondade ja korterite arv ligikaudu võrdne 
(kortereid oli 1-2% vähem leibkondadest).

1980. aastate teisel poolel tegeldi 
Eestis aktiivselt elamureformi kavade 
koostamisega, selles osalesid nii teadus
töötajad kui ka riigi- ja omavalitsusamet
nikud. Põhjuseks oli juba eespool ni
metatud rahulolematus elamuehitusolu- 
korraga ja pessimism ametlikult heakski
idetud ehitusprogrammi realiseeritavuse 
suhtes. Peamised pakutud ümberkorral
dused seostusid üürisubsiidiumide kao
tamisega. 1980. aastatel kaeti riigi elamis
pinna hooldamiseks tehtud kulutustest 
1/4 üüri ja 3/4 subsiidiumide varal. Lisaks 
otsiti teid täiendavate rahaliste vahendite 
suunamiseks elamusektorisse.

Ainsaks tõsiselt võetavaks alternatiiviks 
raskustesse sattunud riiklikule elamuehitu
sele ja ülepaisutatud avalikule elamusek- 
torile oli eraelamuehituse laiendamine ja 
riigile kuuluva elamispinna erastamine. 
1988. aastast alates olid olemas seaduslikud 
võimalused elamispinna erastamiseks (va
rem oli see võimalik erandjuhtudel), kuid 
neid võimalusi kasutati suhteliselt vähe

1990. aastal valmis seaduseelnõu, mis 
kavandas massilist korterite erastamist.

te jaoks. Uurimuse andmetel sõltub rahu
lolu elamistingimustega elamispinna kva
liteedist, majatüübist, elamispinna suuru
sest ja müra tugevusest. Rahulolu elamis
tingimustega ei määra teeninduse ja 
infrastruktuuri lähedus, asulatüüp ega 
töökoha kaugus kodust.

Eestlaste elulaadi kuulub puhkuse ja 
paljude nädalalõppude veetmine suveko
dus (maamajas, suvilas). Korterelamute 
ehitamine maa-asulatesse on põhjusta
nud ka maaelanike huvi ja vajaduse su
vemaja järele. 1994. aastal oli 19%-1 Eesti 
peredest suvekodu (lisaks sellele oli 9%- 
1 mitme pere peale kasutatav suvila või 
maamaja), sh. 24%-l linna- ja 8%-l maape
redest (Sillase, Purga, 1995). Kui ela- 
misolud tervikuna jäävad Eestis kaugele 
maha Lääne-Euroopa riikide tasemest, 
siis suvekodu omanikke on Eestis suh
teliselt sama palju kui Põhjamaades. 
Näiteks Soomes omas 1988. aastal teist 
kodu 24% leibkondadest, Norras 21%, 
Taanis 12%, teistes Euroopa Liidu riikides 
väiksem osa (Yearbook.., 1995).

Elamupoliitika ja 
erastamine

1980. aastate keskpaigaks kujunes Eesti 
ühiskonnas selgesti avalduv rahulolema
tus elamisoludega ja nende arenguga. 
1985-1986 tehtud sotsioloogilistel küsit
lustel selgus, et inimesed peavad korte- 
riküsimust üheks kõige teravamaks ja 
keerukamaks ühiskondlikuks problee
miks ning elamusektorit halvasti toimi
vaks valdkonnaks (Tartu..., 1987). Rahul
olematus elamistingimustega väljendas 
ühtlasi üldist vastuolu näiliselt toimiva 
ning elluviidava sotsiaalpoliitika ja tege
liku olukorra vahel. Sealhulgas ei olnud 
Eesti elanikud rahul
- üldise elamuolukorraga ja konkreetsete 
võimalustega oma elamistingimusi paran
dada
- valitseva tööstusliku elamuehitusega kui 
elukeskkonda standardiseeriva nähtusega
- masselamuehituse abil teostatava mig
ratsioonipoliitikaga (sisserändu toetava 
poliitikaga)
- sotsiaalse ebavõrdsusega, mis sisaldus 
elluviidavas elamupoliitikas. Samal ajal kui 
riigi üürikorterite elanike elamispinnaga 
seotud kulutused moodustasid 2-3% kesk
mise perekonna kulutustest, moodustaid
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erisugune. Teelandi ja Siksiö (1993) järgi 
ostsid Inglismaal perioodil 1979-1987 
üürnikud 800 000 korterit. Prantsusmaal 
õnnestus üürnikele müüa vaid 6 000 elu
aset kogu 1965-1983. aasta jooksul. Are
nenud turumajandusega riikides on ühis
kondliku elamufondi müügi programmide 
edu tugevas sõltuvuses riigi majanduse 
üldisest seisust (madal tööpuuduse tase ja 
madalad laenuintressimäärad soodustavad 
erastamist) ja erastatavate elamute seisukor
rast. Näiteks Inglismaal toimunud munitsi- 
paalelamufondi privatiseerimisel kasutati 
küll hinnaalandust, kuid müük toimus ikka
gi turuhindadele lähedasel hinnatasemel ja 
raha eest. Sellest tulenevalt osteti enne
kõike soodsas asukohas ja peamiselt väi
keelamutes asuvaid kortereid (Teeland, 
Siksiö, 1993). Eraomanikuasustusega kor
terite osatähtsust Eestis ja teistes riikides 
peegeldab tabel 5.5.

Eesti erastamisprogrammi puhul ei 
ole kummalgi teguril erastamisele olulist 
mõju, sest privatiseerimine toimub val
davalt EVP-de eest ning sularahas juurde
makstav summa pole suur.

1992. aastal, ulatuslikuma erastamise 
eel kuulus Eestis 30,8% eluruumidest era- 
omanikule, 4,9% elamukooperatiividele. 
1995. aasta alguses oli eraomanduses juba 
ligi 44% elamufondist (joonis 5.10.). 
Soodsatel tingimustel (müük EVP eest) 
saavad endale omaniku ilmselt peaaegu 
kõik korterid, mis kuuluvad erastamisele. 
Üheks teguriks, mis sunnib inimesi erasta
ma, on vajadus saada kindlustunne tule
viku suhtes, hirm uue majaperemehe ees, 
kes võib lepingu lõpetada või üüri tõsta. 
Vanemad inimesed soovivad oma eras
tatud korteri jätta lastele või lastelastele. 
Lisaks sellele võib elanike seas kohata 
erinevaid elukohaeelistusi (kiil 5.2.).

Ootuspäraselt on eelistuste hulgas 
esikohal praegune elukoht (Tallinna ja 
Tartu elanikel suur linn, ülejäänud lin-

Erastajatena nähti seniseid korterite üür
nikke, kusjuures ost-müük oleks toimunud 
suhteliselt soodsatel tingimutel. See eras
tamisplaan ei realiseerunud. Tegelik kor- 
terireform hakkas toimuma 1991. aasta 
juunis vastuvõetud “Omandireformi aluste 
seaduse” põhimõtete ja 1992. aasta “Elu
ruumide erastamise seaduse” järgi, mille 
kohaselt need üürnikud, kes elasid sea
dusjärgsetele omanikele tagastatavates 
majades, ei omanud õigust oma korterit 
erastada. Eesti Üürnike Ühenduste Liidu 
hinnangul võib selliseid üürnikke olla kuni 
150 tuhat. Seaduse järgi lõpeb ka nende 
praegune üürileping 1. juulil 1997. aastal.

Elamufondi omanikustamine puudutab 
otseselt poolt Eesti elanikkonnast (ESA, 
1995). Eestis toimuv elamureform reali
seerub valdavalt nn. vautšerprivatisee- 
rimise vormis. Kõigil Eestis elavatel ja siin 
töötanud inimestel oli õigus saada eras
tamisväärtpabereid (rahvakapitali obligat
sioone). Erastamisväärtpaberite (EVP-de) 
väärtus sõltub pärast 1945. aastat Eesti ter
ritooriumil töötatud ajast ja seostub kor
terite erastushinnaga. Ühe tööaasta väär
tuseks on määratud 300 krooni, mille eest 
on võimalik erastada keskmiselt üks ruut
meeter elamispinda. Lisaks EVP-dele saab 
erastamiseks kasutada ka õigusvastaselt 
võõrandatud vara kompenseerimiseks an
tud väärtpabereid ning põllumajandusre
formi käigus ühismajandite töötajatele 
antud tööosakuid. Rahalised kulud, mida 
korteri erastajad peavad kandma, on 
väikesed ja seonduvad ostu-müügi tehingu 
vormistamise kulutuste katmisega.

Korterite erastamise üldine skeem ja 
taotlused on kõigis kolmes Balti riigis sar
nased. Eesmärgiks on suurema osa ühis
kondliku sektori elamispinna korterite 
erastamine, mille tulemusena riik ja 
omavalitsused vabanevad ülejõukäivast 
elamute haldamise koormast ja maksi
maalne arv elanikest muutub omanikeks. 
Seetõttu ei toimu Balti riikides privatisee
rimine mitte faktilise erastamise (ostu- 
müügi), vaid riigi jagatud väärtpaberite 
vormis. Sõltuvalt protseduuride keeruku
sest on erastamis tempo erisugune. Lee
dus on erastamine vormiliselt lõpule vii
dud, Eestis oli 1.1.1996. a. eraomandisse 
vormistatud 51,6% 1994.a. alguses riigi- ja 
munitsipaalomanduses olnud korteritest, 
Lätis on protsess algusjärgus.

Ühiskondliku üürisektori müümise 
programmide edu on lääneriikides olnud

TABEL 5.5.

Eraomaniku asustatusega korterite osatähtsus 
(% kõikidest korteritest 1990.a., Eestis 1992 a.)

Eesti (31), Saksamaa (38)
Holland (45)
Taani (51), Prantsusmaa (54), Portugal (58)
Belgia (65), Suurbritannia (65), Itaalia (67), Luxemburg (68) 
Hispaania (76), Kreeka (79), Iirimaa (81)

Allikas: Statistics..., 1991, Elamu...., 1993

Kuni 40% 
40-50% 
50-60 
60-70% 
Üle 70%
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Tallinn
15
60

Eelistatud elukoht
linna keskus
suure linna äärerajoon
suure linna lähedane maasula
väikelinn
maa-asula (keskus) 
küla, talu

Maa-suure
9
11
23
17
40
37

Muu linn
11
11
19
56
25
19

Tartu
19
55
31
28
19
27

Allikas: Kaasik, Peterson ja Kaldaru, 1996

Eestlaste eelistatud elukohad (% vastanutest) olid järgmised.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna filiaal tegi 1994. aasta sügisel 
küsitluse (üle-Eestiline valim 1500 vastajat, neist 2/3 eestlased), mille andmed 
kirjeldavad Eesti elanike hinnanguid soovitava elukoha ja eelistatud elamu 
tüübi kohta. Et vastajal oli võimalik oma eelistuste kohta anda mitu vastust, on 
hinnangute summa suurem kui 100%.

Eestlaste elukohaeelistused 1994.aastal

KIIL 5.2.

nades väikelinn, maal maa-asula) .Teisel 
kohal on soov asuda elama eeslinna või 
linna lähedale maale. Kõige tagasihoidli
kumalt eelistati väikelinnu. Väikelinnas 
elavate vastajate hulgas oli kõige vähem 
samas asulatüübis elada soovijaid (56%). 
Suhteliselt vähemeelitav elupaik oli väi
kelinn suuremates linnades ja väiksema
tes asulates (külades ja alevikes) elavate 
inimeste jaoks. Eelistatud elukohtade 
pingeread kujunesid erinevaiks sõltuvalt 
vastajate praegusest elukohast (Eesti 
suurimate linnade Tallinna ja Tartu ela
nike eelistused erinesid väiksemate linna
de elanike soovidest, nende hoiakud 
omakorda maaelanike hoiakutest).

ES A 1994. aasta küsitluse tulemused 
lubavad prognoosida, et elamureformi 
lõppedes elab ligikaudu 89-90% Eesti 
elanikest neile kuuluval (era-) elamispin
nal ning 10-11% on üürnikud.

Omanikuasustuse perspektiive ei hin
da mõned lääne autorid (Ficek, Hender
son, Johnson, 1994) eriti optimistlikult. 
Põhjuseks on arenenud lääneriikide rah
vastikus toimuvad muutused: suureneb 
väga vanade ja väga noorte perekonda
de arv (mõlemad grupid kalduvad olema 
pigem üürnikud kui omanikud). Ka 
Eestis käimasolevasse avaliku elamufon
di lausprivatiseerimisse oleks ilmselt 
põhjust suhtuda kriitilisemalt, sest nõud
lus üürikorteri järele ei kao. Kuigi Eestis 
pole oodata nii kiiret rahvastiku vanane
mist kui enamikus Lääne-Euroopa rii
kides, võib siiski prognoosida, et nõud
lus korterite järele pigem suureneb kui 
väheneb. Põhjuseks on vana (enne 1940. 
aastat ehitatud) halvas seisukorras ela
mufondi suur osakaal ja muutused leib- 
kondade struktuuris. Nimelt suureneb 
üksikute inimeste ja lasteta abielupaaride 
arv, kellest paljud on rohkem huvitatud 
elamispinna ajutisest rentimisest kui ost
misest.

JOONIS 5.10

Elamufondi jaotus erinevate omanike 
vahel Eestis 1.01.1995
Allikas: Elamumajandus, 1995

5% 7%

i45% 43%

Elamuturg

Klassikaliselt on elamuturgu kujundavad 
subjektid järgmised: 1) avalik võim - 
riigi- ja omavalitsusorganid ning nende 
moodustatud institutsioonid; 2) eraette
võtjad - kinnisvara arendusfirmad, kin- 
nisvaraagendid, kommertspangad, üüri
majade omanikud, teeninduskompaniid, 
konsultandid jt.; 3) nn. kolmas sektor - 
mitmesugused eneseabigrupid, kasumi
vabalt tegutsevad arendajad ja ehitajad, 
elamukooperatiivid ja ühistud ning üür
nike organisatsioonid.

Kõik kolm eespool nimetatud subjek
tide rühma on Eestis esindatud ja nad mõ
jutavad erineval määral Eesti elamuturgu. 
Üldine tendents on sealjuures avaliku või
mu mõju vähenemine ning eraettevõtjate 
ja kolmanda sektori tähtsuse suurenemine.

Käesoleval ajal on Eesti elamumajan
dus ümberkorralduste järgus ja avalik 
võim on peatähelepanu suunanud refor
midele. Riigikogu on 1992. aastal vastu
võetud “Eluruumide erastamise seadust” 
hiljem kolm korda täpsustanud ja täien-

□ Riiklik
□ Erafond

I Munitsipaal 
E3 Ühistud
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danud. Peamised muutused on tehtud 
selleks, et suurendada eraomanike kätte 
mineva elamispinna hulka. Reformi 
praktilised teostajad ja korraldajad on 
kohalikud omavalitsused. Nende üle
sandeks on olnud rahvakapitali obligat
sioonidega seonduv töö (obligatsioonide 
väljajagamine, neile tööandjate kantud 
tööaastate kontroll ja obligatsiooni väär
tuse väljaarvutamine), ning suurema osa 
korterite - munitsipaalkorterite 
omandiks vormistamine. Seetõttu on 
kohalike omavalitsuste tähelepanu alt 
välja jäänud elamusituatsiooni prognoos 
ja võimalused, mis omavalitsustele jää
vad elamuturu reguleerimiseks eras
tamise järel. Kehtivate seadustega (Koha
liku omavalitsuse korralduse seadus, Sot
siaalhoolekande seadus) on omavalitsu
sele pandud ülesandeks korraldada ela
mumajandust ning tagada eluase sotsi
aalabi vajavatele isikutele. Olukorras, 
kus omavalitsuste käsutusse jääb vaid 4- 
5% elamispinnast, on selle ülesande täit
mine keerukas. Uute munitsipaalkorte
rite ehituseks puuduvad omavalitsustel 
praegu rahalised võimalused.

Käesoleval ajal puudub Eestis “Üüri- 
seadus”, osaliselt täidab selle aset 1992. 
aastal vastuvõetud “Elamuseadus”. Üüri- 
taset reguleerib kohaliku omavalitsuse 
kehtestatav piirüür (käesoleval ajal 5-8 
krooni ruutmeetrilt). Tegelikkuses eira
vad paljud korteriomanikud kehtestatud 
üüripiiranguid.

Riigipoolseks korterituru mõjutamise 
mehhanismiks on 1992. aastal kehtesta
tud eluasemetoetused. Neid toetusi maks
takse leibkondadele, kelle eluasemeku
lud (sh. kommunaalteenused) ületavad 
30% leibkonna sissetulekutest. Piirangu
teks on kasutatava korteri suurus (hüvi
tatakse ainult normpinna ulatuses tehtud 
kulutusi) ja üüritase (toetust makstakse 
kehtestatud piirüüri ulatuses). ESA and
metel sai Eestis 1994. aastal eluasemetoe
tust 20% leibkondadest, sh. 42% ühest ja 
34% kahest pensionärist koosnevatest 
leibkondadest ning 37% üksikvanemate 
leibkondadest.

Korteriturul tegutsevatest võimalikest 
eraettevõtjatest on kõige aktiivsemad kin
nisvaraärimehed (firmad ja agendid). 
Nende tegevus algas 1990. aastate algus
es, kui paljud firmad said esimesed koge
mused ja algkapitali edasiseks tegutse
miseks 1992.-1993. aastal nn. asustusõi-

guse ostu-müügi tehingute vahendami
sega. Asustusõiguse müüki (õigust müüa 
turul omavalitsusele kuuluva üürikorteri 
kasutamise õigust) lubati eelkõige Eestist 
oma päritolumaale kolivate inimeste hu
vides, kellele korteri uus kasutaja maksis 
kokkuleppelise summa. Sisuliselt kujunes 
see korterite eelprivatiseerimiseks. Sel
lised tehingud maksustati korteri suuru
sest sõltuva kohaliku maksuga ning eras
tamisseaduse täiendamisel võeti need 
maksusummad arvesse kui erastamiseks 
tehtud kulutused. Näiteks Tartus sooritati 
1992.-1994. aastal asustusõiguse ostu- 
müügi tehinguid 10% munitsipaalkor- 
teritega. Tehingute maksustamisest kuju
nenud ressursi varal asutati kohalikke 
eluasemefonde, mille ülesandeks oli an
da elamuehituslaene.

Eestis 1995. aastaks kujunenud ela
muturu territoriaalsete erinevuste põhju
sed on samad mis teistes riikides:

1) mõningate erakordselt suur eelistus 
elamu turul, selle määravad põhiliselt piir
kondlikud erinevused majanduse aren
gus, palgatasemes ning prestiižis;

2) töö- ja elamuturu vastastikune seo
tus (Badcock, 1994).

Eesti korteriturgu kõige pärssivamaks 
teguriks on pikaajalise laenu (hüpoteegi) 
süsteemi puudumine. Kommertspankade 
pakutavad eluasemelaenud on lühi
ajalised (1 aastast 5 aastani) ning kõrge 
laenuintressiga (15-30%). Neid saavad 
kasutada ainult vähesed, kõige suure
mate sissetulekutega isikud. Riiklik 
laenusüsteem (nagu see toimib Soomes, 
Norras) või kommertspankadest võetud 
laenude protsentide vähendamisele suu
natud süsteem (Rootsis, Taanis) puudub. 
1995. aastast tegutseb küll Eesti Eluase- 
mefond, mis annab ehituslaenu 15 aas
taks laenuintressiga 10%, kuid tema 1995. 
aasta laenuressurss oli vaid 15 miljonit 
krooni. Samas suurusjärgus oli Tallinna 
linnavalitsuse juures tegutseva eluaseme
fondi laenuressurss, poole väiksem on 
Tartu Eluasemefondi laenuressurss. Vii
mati nimetatud fondid annavad eluase
melaene oma linna elanikele lühemaks 
ajaks kui üle-Eestiline struktuur, kuid ma
dalama intressiga.

Nn. kolmanda sektori esindajatest te
gutsevad Eestis kõige aktiivsemalt üür
nike esindused. Üürnike ühingud tekki
sid 1994.-95. aastal Tallinnas, Tartus, Pär
nus, Viljandis, Paides, Haapsalus. Eestis

era-
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Erastatud korteritest moodustatud ühistud 
kasutavad käesoleval ajal osaliselt edasi 
munitsipaalhooldusfirmade teenuseid.

pole üürnike ühendustel sellist kaalu kui 
Lääne-Euroopa riikides (näiteks Saksa
maal). Oma huvide paremaks kaitsmi
seks asutasid üürnikud oma partei - 
Õigusliku Tasakaalu Erakonna - ning 
seadsid üles kandidaadid 1995. aasta 
märtsis Riigikogu valimistel, kuid need ei 
suutnud koguda parlamenti pääsemiseks 
piisavalt hääli. Eesti üürnike põhilised 
nõudmised on järgmised:
1) piirata natsionaliseeritud üürimajade 
tagastamist, äärmisel juhul lubada ta
gastamist omanikele, mitte aga nende pä
rijatele (1940.-41.a. võõrandati Eesti lin
nades 14 540 elumaja, lisaks nõukogude 
võimu deporteeritud maaelanike majapi
damised);
2) luua omanikele tagastatud majade üür
nikele teiste isikutega võrdsed võimalu
sed ühiskondliku elamufondi erastami
seks;
3) vastu võtta “Üüriseadus” ja luua üür
nikele pikaajalised elamispinna kasuta
mise garantiid, selleks tühistada omani
kule tagastatud majas eluasemeõiguse 
lõpptähtaeg - 1. juuli 1997.

Oma nõudmiste toetuseks kavatseb 
Eesti Üürnike Ühenduste Liit hakata kor
raldama massiaktsioone, kutsudes inime
si organiseeritult ja põhiseaduslikul viisil 
kaitsma oma õigusi. Üürnike ühendused 
tahavad 1996. aasta sügisel toimuvateks 
kohalike omavalitsuste valimisteks leida

Eesti eluruumi arengu 
stsenaariumid

Siintoodu on Eesti territoriaal-majandus- 
liku planeeringu vaheetapi tulemus, mis, 
püüdes arvestada Eestis olukorda ja maa
ilmas valitsevat suunda, esitab Eesti asus
tussüsteemi arenguvariandid aastani 
2010. Need variandid on seoses linnastu
mise, lähilinnastumise ja lahtilinnastu- 
misega.

Eestis on viimasel sajandil toimunud 
ülekaalukas linnastumine: 150 aastat ta
gasi oli linnaelanike protsent alla 10, 
1970. aastatel tõusis see üle 70. Samas ei 
saa linna- ja maaelanike osa numbreid 
võtta puhta kullana, sest tegelikult on 
väikelinnade elanikud siiski rohkem 
maaelanikud kui suurlinna lähedal metsas 
või põllul endale kodu loonud linlased.

Eeslinnastumine sai Eestis hoo sisse 
1970. aastate lõpul ja kestis 1980. aasta
tel, mil individuaalmaju kerkis iga suure
ma linna lähitagamaale. See protsess on 
nüüd pärast 1990. aastate alguse suurt 
kriisi tasapisi jälle jõudu kogumas, kuid 
uutes vormides ja varasemast erineva 
regionaalse rõhuasetusega.

Lääneriikides võimendus pärast suurt 
lähilinnastumist ja väikest lahtilinnastu- 
mist taas tootmise ja elanike koondumine 
suurte linnade keskusareaalidesse 1980. 
aastate teisel poolel ja 1990. aastate algu
ses. Ühelt poolt dikteerivad seda majan
duslik olukord (suurenenud kulutused 
inimeste veole ja kiirenenud elulaad) ja 
teenindussektori kasv (nõudlus teenuste 
järele ja paremad kommunikatsioonid 
keskustes). Teisalt on see olulisel määral 
saavutatud tänu linnavalitsuste tegevuse
le: nad on püüdnud vahepeal keskkon- 
nahädade ja kuritegevuse eest keskustest 
eeslinnadesse pagenud maksumaksjaid 
tagasi saada.

Läänes oli eeslinnastumine põhisuund 
1960-1970. aastatel, tung päikese poole 
(kaunitesse suvituslinnakestesse) 1970. 
lõpul - 1980. algul ja taaslinnastumine 
1980. lõpul - 1990. algul, siis Eestis sai 
eeslinnastumine hoo sisse 1970. ja tung 
päikese poole 1980. aastatel. Põhjamaa
des toimunud eeslinnastumise ja lahtilin-

või luua poliitilise jõu, kes suudaks seis
ta oma liikmete õiguste eest (Märgukiri, 
1996).

Ühistud kui elamuehituse, -haldamise 
ja -omanduse vorm eksisteeris Eestis juba 
enne II Maailmasõda. 1940.-1941. aastal 
elamuühistute omand riigistati, uuesti ha
kati kooperatiivelamuid ehitama I960, 
aastatel. Elamukooperatiivide ühendusi 
(liitusid vms.) Eestis ei moodustatud. Lii
tudega sarnaselt toimisid nn. suurkooper- 
atiivid Tallinnas (kooperatiivi kuulus mit
meid maju, tal oli oma haldusstruktuur). 
Praegu lagunevad need aga üksikuteks 
väiksemateks ühistuteks. Elamukoopera
tiivid on reorganiseerimise staadiumis. 
Korterite kinnisturaamatusse kandmise
järel tekib korteriomand ning moodus
tatakse ühistud (kondomiiniumid). Refor
mitud ühistute osalusel on elamuühistute 
liit loodud Rakveres.

Eraettevõtluse osa elamute haldamisel 
on käesoleval ajal veel väike, sest madal 
üüritase ei virguta eraettevõtjaid tegutsema.
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Fataalse arengu 
stsenaariumid

nastumise suund on olnud selgelt tähel
datav ka Eestis (Tallinna eeslinnade 
eramupiirkondade kasv ja tung Lääne- 
Eestisse samaaegselt Soome ja Rootsi 
saarte asustamisega). Ilmselt peame siin 
selgesti arvestama jätkuvat väärtushin
nangute ülekandumist - see, mis on Põh
jamaades ja Euroopas populaarne, saab 
selleks mõne aja pärast ka meil.

Eesti asustussüsteemi ei ole piisav kir
jeldada vaid linn-maa-süsteemis. Koos
tatavate stsenaariumide olulisimad ele- 
medid oleksid:
1) Tallinn
2) suured linnad (Tartu, Pärnu ja möön
dusega Narva-Kohtla-Järve linnastu),
3) suurte linnade, sh. Tallinna lähitaga
maa,
4) maakonnalinnad peale suurte linnade,
5) väikelinnad, maa-asulad ja hajaasustus 
väljaspool suurte linnade tagamaad.

Stsenaariumid jagunevad kolme rüh
ma erineva arengupõhimõtte järgi. Kont
rollimatute muutuste stsenaariumid toi
mivad meie tahtest sõltumatult ja tulemu
seks on fataalne areng, mis tõenäoliselt ei 
saa olla kooskõlas meie rahvuslike priori
teetidega. Need on nn. mustad stsenaari
umid. Teine arengutee on liberaalsed 
ruumstruktuuri muutused - majanduse 
vaba areng, millega paraku kaasnevad 
ebasoovitavad, raskesti ohjatavad ja hil
jem kallilt parandatavad ruumstruktuuri 
muutused. See on nn. lassez faire (las 
käia’) põhimõte, mida olulisel määral 
võib täheldada Uues Maailmas ja palju
des arengumaades, kus territoriaalse eba
võrdsusega kaasnevast getostumisest, ko
halikest ja piirkondlikest erisustest tule
nevad rändeprotsessid on suure osa ela
nike elamisolusid halvendanud. Kolmas 
võimalus on suunata ruumilist arengut 
selgepiirilise avaliku poliitikaga, s.o. 
omavalitsuse, regionaal, riigi ja rahvusva
helise poliitikaga, mille toimimise eeldu
seks on võtmeküsimustes kokkuleppe 
saavutamine ruumiüksuse elanike vahel 
ja hästi funktsioneeriva institutsionaalse 
struktuuri (sh. bürokraatia ja erasektori 
koostöö) olemasolu. Paraku on selle nn. 
Euroopa mudeli halvad kaaslased prot
sessi aeglus ja kummitav korruptsiooni- 
oht. Stsenaariumide puhul ei tasu loomu
likult unustada, et tegelikkuses toimivad 
mingil määral kõik nendes kirjeldatud 
protsessid ja tekivad sellekohased prob
leemid.

Kaks äärmuslikku stsenaariumi, mille teos
tumise tõenäosus on eeldatavasti alla 5%:
- üksnes Tallinna ja selle tagamaa ülim 
kasv ja tihenemine;
- elanikkonna täielik hajumine maapiir
kondadesse ja asustuse dekontsentree- 
rumine.

Täiesti arvestamata ei saa neid stse
naariume jätta, sest sellise arengu või
malused on olemas. Nende stsenaariu
mide puhul ei ole Eesti riigil ja tema ko
danikel mingit sõnaõigust, sest Eesti ma
jandust ja poliitikat kujundavad otsused 
langetatakse väljaspool Eestit.

1. Ülikontsentratsioon 
Tallinna
(väga väike tõenäosus)
Üksnes Tallinna ja selle aglomeratsiooni 
kasvu stsenaarium võib teostuda juhul, 
kui Eesti valitsus satub väga suurde sõl
tuvusse välis-, eelkõige Aasia kapitalist, 
kui samal ajal Kagu-Aasia investeerimis
kliima on muutunud ebasoodsaks. Eestist
saaks siis Läänemeremaade Elongkong ja 
Tallinnast selle pealinn Victoria. Mitmete 
tegurite kokkulangemise tõttu muutub 
Eesti üliavatud majandusega magnetiks, 
mis meelitab siia vaba raha ja annab Eesti 
majanduse ja inimesed väliskapitali mee
levalda. Tagajärjeks on majanduse kiire 
kasv, mis ühelt poolt madalate palkade 
poliitika ja teisalt ülimalt liberaalse regio
naal-, töö- ja sotsiaalpoliitika tulemusena 
põhjustab kogu majanduse ja asustuse 
ülima kontsentratsiooni ning elanike 
suundumise pealinna kiiresti rajatud
karpelamutesse, kus see seguneb sisse
rännanute massiga.

Domineerib riigikapitalismilaadne 
süsteem (Jaapani või Lõuna-Korea mu
del). Elatus- ja tarbimistase on väga ma
dal, lisaväärtus investeeritakse uuesti 
tootmisse või veetakse tuldud teed tagasi. 
Valdav osa inimestest peab töötama eel
kõige igapäevaste vajaduste rahuldami
seks. Noorte sissetulekud on väga väike
sed, alles üle 40-aastaselt oleks võimalik 
endale suuremat vara muretseda, kuid 
selleks ajaks ei tunne tööst nüristunud 
elanikud noorpõlveunistuste saavutami
seks enam vajadust. Inimesed liiguvad
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suhteliselt vähe, piirdutakse põhiliselt 
töö- ja magamiskohaga (seda ei saa ko
duks nimetada). Maamajad lagunevad nii 
raha kui ka nende remondiks vajaliku aja 
puudumise tõttu.

tööpuudus maapiirkondades. Kapital ja 
töökohad kontsentreeruvad Tallinna ja 
teistesse suurlinnadesse, tõmmates ela
nikke maapiirkondadest ja väikelinnadest 
ära. Et makromajanduslik olukord on 
stabiilne ja SKP kasv ületab 5% aastas, 
loob see valdavale osale peredest (40- 
50%) võimalused laiaulatusliku elamuehi
tuse kaudu (soodsad laenutingimused) 
oma elamistingimusi parandada. Tänu 
sellele laienevad suurlinnade lähedal era- 
mupiirkonnad, seda eelkõige Tallinna, 
kuid ka suure tagamaaga Tartu, tradit
siooniliselt väikekodanliku, tugeva ette
võtlusega Pärnu ning taaseestistuvate, 
üha aktiivsemalt majanduselus osalevate 
Virumaa linnade (Rakvere ja Jõhvi) 
ümber.

Inimesed keskenduvad eelkõige oma 
uue kodu ehitamisele. Ehkki omatakse 
ka vanu talumaju, on need siiski eelkõige 
suvemajad, kus viibitakse aastas kokku 
enim 2-3 nädalat. Paljud väheveetle- 
vatetes sisemaapiirkondades olevad talu
kohad lagunevad, uusi suvilaid rajatakse 
eelkõige veekogude (mere) äärde.

Loomulikult ei toimu migratsioon otse 
maalt eeslinna, vaid eelkõige ikkagi oma 
klassikalist rada pidi: maalt plokkmajade- 
ga getosse, getost heasse linnaossa, sealt 
eliitlinnaossa. Süveneva individualiseeru- 
mise tagajärjel suureneb üksikult elavate 
inimeste osa ja see rada katkeb sageli 
juba esimeses või ka teises etapis.

Sundkäigud on eeskätt linnalähise 
asustuse põhivõrkude ehitamine, aglom- 
eratsiooniliikluse kujundamine ja linnasi
seste magistraalide uuendamine. Tähele
panu nõuab ka suurlinnadevaheliste 
maanteede koormuse kasv. Probleemiks 
muutuvad getostumine (linnaosade kii
relt toimuv elanikevahetus ja elukohava- 
lik vastavalt sissetulekule ning sotsiaalse
le staatusele), autode heitgaasid ja täna
vate ülekoormus. Tallinnal tekib raskusi 
vähenevate maksutulude korral nende 
probleemide lahendandel.

Stsenaarium toob koos valdava osa 
elanike jõukusega kaasa stabiilsema rah- 
vastikusituatsiooni makrotasandil, kuid 
et piirkondlikult on vanusestruktuurid 
oluliselt erinevad, siis on riiklikud sotsi
aalkulutused väga suured. Sotsiaalse ki
histumise suurenemine on paratamatu. 
Ääremaadel on osa piirkondi lumpeni- 
seerunud: iseeneslik areng ei ole enam 
võimalik. Kohalolijad tõrjuvad uusasu-

2. Ülim dekontsentratsioon 
- siirdumine maale
(väga väike tõenäosus)
Maastumine võib teostuda nn. geopoliiti
lise musta stsenaariumi korral, kui Eesti 
kistakse sõjalisse konflikti. Täielikult 
katkeb praegune elektri-, kütuse- ja 
energiavarustus, inimesed kas lahkuvad 
ise või evakueeritakse linnadest maapiir
kondadesse, kus looduslike kütuste ja 
aiapidamise-potipõllunduse abil elu alal 
hoitakse.

Selline stsenaarium saab asustussüs
teemile pöördumatult mõjuda vaid pika
ajaliste maismaakonfliktide korral, selle ta
gajärjel jääb areng toppama aastakümne
teks. Lühemaajaliste, seega kohalike või 
üksnes idast lähtuvate konfliktide korral 
oleks mõju asustussüsteemile mööduv, 
kuid, arvestades Eesti traditsioonilist rolli 
idaruumis, soodustaks see maaga seotud 
tegevuste kasvu või vähemalt püsimist.

Liberaalsed
stsenaariumid

Kõige tõenäolisemad on praegu liberaal
se arengu stsenaariumid, mille puhul 
Eesti otsustab oma ruumilise arengu 
kujundamise ise, pöörates peatähelepanu 
makromajanduslikule efektiivsusele. Re
gionaalpoliitika roll piirkondlike erisuste 
tasandamisel ja arengueelduste loomisel 
jääb kesiseks, domineerib turujõudude- 
mõjuline lassez faire. Sisuliselt on need 
praeguse olukorra jätkumisestsenaariumid.

3. Eeslinnakodu 
stsenaarium 
(suurlinn-tagamaa)
/Päevane pendelränne suurlinna eeslin
nast keskusse/
(üsna tõenäone)
Eeslinnastumisstsenaariumi eelduseks on 
majanduse kiire kasv, millega kaasneb 
töövõimaluste loomine linnades ja jätkuv
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kad ja uued ideed eemale. Tervikuna 
tähendab see eeskätt tööjõu ja loodusva
rade raiskamist.

Sundkäigud on eeskätt linnasisese 
liikluse parandamine ning ühissõidukite 
mugavaks ja kättesaadavaks muutmine. 
Oluline on ka suurtest linnadest väljavii
vate maanteede koormuse mitmekordne 
kasv nädalalõppudel. Probleemiks saab 
getostumine, mis ei ole siiski sedavõrd 
intensiivne kui eelmise stsenaariumi 
puhul. Autode tekitatav saastumine ja tä
navate ülekoormus on kindlad kaaslased

4. Linnakorteri ja maakodu 
stsenaarium (suurlinn-maa)
/nädalane pendelränne suurlinna korter
ist maakodusse/
(vägagi tõenäone)
Ka maakodustsenaariumi puhul on tege
mist majanduse liberaalse arenguga: maal 
töövõimalused vähenevad ja linnade kül
getõmme kasvab. Töökohad koonduvad 
suurtesse linnadesse. Et majanduskasv ei 
ületa 5% aastas, siis on elamuehitusvõi- 
malused piiratud. Ehitatakse, kuid eelkõi
ge odavaid (üüri)korterimaju Tallinna ja 
teiste suurte linnade keskuste lähedale. 
Valdavad on suhteliselt odavad ja väike
sed korterid, uusi, miljoneid maksvaid 
era- ja ridamaju võib endale lubada alla 
5% peredest.

Linnakorteris elatakse töönädala väl
tel. Puhkuseks ja enese varustamiseks 
toiduainetega on säilinud maa- ja väike- 
linnakodud ning suvilad, kuhu oma auto
ga sõidetakse nädalavahetustel. Sageli on 
nii, et väikelastega pereemad viibivadki 
rahulikumas ja turvalisemas maakodus. 
Suvemajades viibitakse aastas vähemalt 
2-3 kuu jooksul. Kaugtööga tegelevad 
inimesed või telemaatikud võivad maal 
viibimise aega oluliselt pikendada. Arves
tades suurenevat individualiseerumist, 
jääb siiski alles arvukas seltskond, kellel 
ei ole huvi iga nädal pendeldada.

Käesolev stsenaarium on võimalik tä
nu Eesti väiksusele, kus mis tahes asulas
se võib mandril heade teeolude korral 
jõuda 2-3 tunniga. Lisaks majanduslikele 
võimalustele on eriti kaugemas tuleviku- 
vaates oluline elulaadiga seonduv: jätku
valt looduslähedane, vaheldust väärtus
tav elulaad on selle stsenaariumi toimimi
seks oluline. See oleks ka strateegiliselt 
kõige paindlikum; musta stsenaariumi (2. 
stsenaariumi) korral oluliselt soodsam 
variant: maakodude ja hajaasustuse ole
masolu annab võimaluse elanikkonda 
hajutada ja omavarustusega pika aja väl
tel toime tulla. Ainult linnakarpidesse 
surutud või juurdeveetavast toidukaubast 
sõltuvaid elanikke on märksa kergem 
kontrollida ja kriisiolukordade tagajärjed 
on märksa raskemad.

siingi.
Stsenaarium on, kui äärmuslikud 

arengud välja jätta, ilmselt kõige eba
soodsam rahvastikusituatsiooni seisuko
hast. Pidev kitsal üüripinnal elamine 
(juurtetus) ja suur liikumine tekitab 
strsessi, mis avaldub uues ühe-kahe- 
lapselises vabaabielu peremudelis. Suur 
on lahutuste ja üksikute osatähtsus. Eesti 
iive jääbki madalaks.

Riigi sotsiaalkulud on väga suured ka 
selle stsenaariumi puhul. Seda hoolimata 
meetmetest, mida on võetud fiktiivse 
sissekirjutuse ja lahutuste vastu. Ääre
maade areng ei ole siiski nii lootusetu kui 
eelmise stsenaariumi puhul, maa ja linna 
vahel pendeldavad pered võivad koha
pealse soodsa pakkumise korral, oman
danud uue kvalifikatsiooni ja ettevõtjaks 
hakates, ka paikseks jääda. Lõhe linlaste 
ja maainimeste vahel ei veni sedavõrd 
suureks ja uued ideed idanevad maal 
paremini.

5. Eeslinnakorteri- 
stsenaarium
/igapäevane pendelränne eeslinnakorter- 
ist linna tööle ja nädalane pendelränne 
maakodusse/
(küllaltki tõenäone)
Eeslinnakorteristsenaarium on mõnes 
mõttes 3. ja 4. stsenaariumi kombinat
sioon. See saab eriti tõenäoseks juhul, 
kui jätkub detsentraliseeriv omavalitsus- 
poliitika ja ei kujune regionaalset koos
tööd. Linnalähised rikkad omavalitsused 
sekkuvad aktiivselt elamuehitusse ja 
kujundavad suhteliselt odavate väikekor- 
teritega uued mikrorajoonid, kust ela
nikud tööpäevil käivad linnas tööl ja 
nädalavahetustel suunduvad oma suve
majadesse. Sellega suureneks surve liik
lusele tervikuna ja oleks vaja efektiivset 
ühissõidukiliiklust uusmikrorajoonidesse. 
Mitmed keskuslinna ja äärevaldade koos-
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töö puudumisel tekkida võivad kitsasko
had tähendaksid uuskülade linnakor- 
terielanikele lisa ajakulu (liiklusummikud 
linna sissesõidul ja linnas, mille lahen
damiseks linnal ei ole raha). Omavalit
suste subsideeritud elamuehitus pealegi 
tõenäoliselt kumuleerub.

vähenemine. Eeskätt maakonnakes
kused ja väikelinnad hakkavad tänu riigi 
detsentraliseeritud kolledžipoliitikale 
pakkuma häid haridusvõimalusi koha
peal. Sellega tugevneb oluliselt ka maa
kondade ajupotentsiaal. Tänu väikeette
võtluse kiirele arengule ja internatsion- 
aliseerumisele leidub hiljem noortele 
piisavalt rakendust.

Ehitustegevus on suuremahuline eel
kõige linnades, kuid rajatakse peamiselt 
keskustes äripindu ja linnaservades õp
pejõudude tarvis endiste majandikeskus- 
te vananevat elamufondi kompenseeri- 
vaid odavaid pereelamuid. Olemasolevad 
talumajad ehitatakse suuremaks ja kujun
datakse tõeliseks koduks - mitmed nen
dest liituvad rahvusvahelisse turismiketti.

Paratamatuks osutub siiski mõne kau
gema piirkonna - maakondlike ääremaa
de ja metsakülade - elanikkonna vähene
mine, sest väheste inimeste tarvis ei ole 
otstarbekas häid teid ja sidevõimalusi ra
jada. Elanikud koonduvad maakonnalin
na ja selle ümbrusse. Need piirkonnad 
jäävad metsanduse, aga ka ajutiselt kasu
tatava loodus- ja jahiturismi tarvis. Agro- 
tööstusklaster spetsialiseerub maakonniti, 
tugevneb välisturul ja on jätkuvalt suur 
tööandja. Stsenaariumi käivitumine eel
dab suuri investeeringuid kommunikat
siooni (side, teed), kuid ka olulist insti
tutsionaalset toetust kohalike arenguor
ganisatsioonide, kolledžite jms. arenda
miseks.

Teisalt võimaldab maakondlik areng 
oluliselt säästa era- ja avaliku sektori ku
lutusi. Maa, tööjõu ja paljude teiste toot- 
miskulutegurite hinnad on hajutatult ma
dalamad; väiksem tööpuudus maakon
dades ja terviklikult funktsioneerivad 
maakondlikud majandussüsteemid suu
davad hakkama saada ilma riigi suurte 
sotsiaalabikulu tuste ta. Kasutust leiavad 
mitmed kohalikud ja tulevikus tõenäoli
selt hoopis olulisemat kaalu omavad loo
dus- ja kultuuriressursid.

Et rändeprotsessid suurlinnades ja 
nende tagamaal ei elavne märkimisväär
selt, võivad nende linnade juhid pärast 
autostumise esimese laine tekitatud 
pudelikaelte laiemaks sulatamist kerge
malt hingata. Liikuvus ja autode arv on 
küll oluliselt suurenenud, kuid see ei 
kontsentreeru sedavõrd kui liberaalsete 
stsenaariumide puhul. Mis aga veelgi olu
lisem: võrreldes kolmanda ja neljanda

Avaliku sekkumise 
stsenaariumid
Avalik sekkumine tähendab territooriumi 
ja majanduse kujundamist riigi ja piir
kondlike plaanide kohaselt vastava ruu
mi-, regionaal- ja majanduspoliitika abil. 
Saavutatakse üldrahvuslik ja/või piir
kondlik kokkulepe vastavate protsesside 
kontrolli all hoidmise kohta. Toimub ava
liku ja erasektori koostöö, kusjuures vii
mane aktsepteerib üldjuhul avaliku prio
riteetsust ja esimene on ärimehele pigem 
partner, kes tagab kaugemas perspektii
vis stabiilsema ja suurema tulu.

6. Maakonnastumise 
stsenaarium
(maakonnalinn-tagamaa)

/päevane pendelränne maa- või väikelin- 
nakodust maakonnakeskusse/
(mitte eriti tõenäone)
Selle stsenaariumi põhieeldus on riigi 
ulatuslik sekkumine mitmesuguse aren
duspoliitika (infrastruktuuride väljaehita
mine, väike- ja keskettevõtete tugiteenus
te ja krediidisüsteemide kujundamine, 
aktiivne töötajate koolitus, riiklike aren
guagentuuride võrgu rajamine maakon
dades) teostamisse üldiselt liberaalse 
majanduspoliitika ja suhteliselt tugeva 
majanduskasvu korral. Eelduseks on riigi 
regionaalpoliitika aktsepteerimine üld
rahvalikul tasemel, väliste (Euroopa Liit) 
struktuurifondide abi ja nimetatud aren- 
dusmeetmete aktiivne rakendamine. Et 
riik toetab maakondade arengut väga tu
gevasti, siis aktiviseeruvad ka seni maa- 
probleemistikku ükskõikselt suhtunud 
suured pangad, kelle kaasfinatseerimise 
(leverage) kaudu saavad maakonnad 
suuri investeeringuid.

Et majanduskeskkond oluliselt ei 
muutu, siis jätkub tööviljakuse tõusu 
taustal maaga seostatud tegevusalade
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stsenaariumiga ei kasva stressi all kanna
tavate ja endaga uutes (suurlinna-) olu
des mittetoimetulevate inimeste osa nii 
väga suureks, sellega paraneks oluliselt 
nii rahva tervislik olukord kui ka praegu 
katastroofiliselt madalale langenud sündi
vus. See oleks sisuliselt suhteliselt reaalse 
rahvusliku järjepidevuse stsenaarium, mis 
võimaldaks meie mitmepalgelisel kultuu
ril edasi eksisteerida.
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7. Väikekeskuste 
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/mitmesugused tööränded, kombineerit
ult rikkaliku tööhõivega maapiirkonnis/ 
(väga väike tõenäosus)

Selle stsenaariumi eelduseks on kesk
konnaprobleemide lahendamiseks aktiiv
ne keskkonnastandardite evitamine (üle
euroopaline või ülemaailmne avalik sek
kumine) millega kaasneb keskonnatead- 
vuse märgatav tõus ja paljude seniste 
makromajanduslike tingimuste oluline 
muutumine:

- Euroopa uus ekstensiivsust taotlev 
põllumajanduspoliitika, millega kaasneb 
toodangu langus, tõusevad põllusaaduste 
hinnad ja hajutatakse tootmine;

- saastemaksude abil soodustatakse 
oluliselt kohalike ja taastuvate energia
ressursside kasutamist;

- samal põhjusel kasvavad kaupade 
veokulud, selle mõjul arendatakse fors
seeritult infovõrke ja täielikult kompu- 
teriseeritud tehnoloogiaid, millega toode
takse suurem osa tarbekaupu väikesi piir
kondi varustatavates füüsiliselt detsent
raliseeritud ettevõtetes.

Praegusi maailmas võetud suundi, 
majandus- ja poliitilisi jõude ning Eesti- 
siseseid olusid arvestades on tegemist 
küll mõnevõrra ulmelise arengupildiga, 
ehkki jätkusuutliku arengu (sustainable 
development) kontseptsioonile, mille 
poole maailm vähemalt sõnades püüd
leb, on selline struktuur kõige lähemal. 
Seepärast oleks mõistlik selles suunas 
töötada. Võib-olla õnnestub Eestil saavu
tada siin isegi teatud edu nagu sotsialis- 
mijärgsel üleminekuperioodil.
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Perekond

Elanikkonna põhiosa puudutav elatusta
seme märkimisväärne langus, mis toimus 
1990-ndate aastate alguses, on enesega 
kaasa toonud sellise demograafilise kriisi, 
millist pole Eestis olnud kogu Teise maa
ilmasõja järgsel ajal. Isegi sõja aastatel üle
tas sündide arv praeguse taseme, ehkki 
rahvastik ise oli siis peaaegu poolteist 
korda väiksem.

Sündivuse järsu vähenemise ja nega
tiivse loomuliku iibe poolest ei erine Ees
ti paljudest teistest postsotsialistlikest rii
kidest, sealhulgas ka teistest Baltimaadest. 
Kõigis Baltimaades on loomulik iive ne
gatiivseks muutunud just viimase 5 aasta 
jooksul: Eestis on loomulik iive langenud 
3,7-lt 1000 elaniku kohta -5,3-ni, Lätis 
2,4-lt -6,8-ni ja Leedus 4,8-lt -1,0-ni 
(Rahvastikustatistika..., 1995). Isegi olu
korras, kus sündivuse edasine langus 
peatuks, näitab 2020. aastaks tehtud 
prognoos eestlaste arvu vähenemist ligi 
770 000 ni ja demograafid näevad ette 
vajadust õpetada eesti rahvast elama olu
korras, kus tema arvukus pikema perioo
di vältel väheneb, vanurite osatähtsus 
kasvab ning vastuolud nooremate ja 
vanemate põlvkondade vahel süvenevad 
(Katus, 1994).

Nii rahva demograafilise käitumise 
kui ka inimarengu väljavaadete mõistmi
seks on tähtis teada, mis toimub pere
konnas ja perekonnaga. Sõltub ju pere
konnast suuresti see, milline on iga 
järgmine põlvkond nii oma arvukuse kui 
ka kvaliteedi - harituse, eluväärtuste, 
tööarmastuse ja üldise ellusuhtumise - 
poolest. Perekond mõjutab oluliselt nii 
pereliikmete elulaadi kui ka nende ter
vislikku seisundit.

Et prognoosida Eesti rahvastiku de
mograafilist käitumist lähemate aastate 
jooksul, vaatame, milliseid majanduslikke 
ja sotsiaalseid ressursse peredel kasutada 
on. Selleks vajame ülevaadet inimeste 
elutingimustest, tööst, perekonnaelust ja 
vaba aja veetmisest, eluväärtustest, hoia
kutest ning rahuloluhinnangutest terviku

na. Kuni 1994. a. lõpuni tegelesid selliste 
andmete kogumisega ainult Eesti Tea
duste Akadeemia sotsioloogid, kes tegid 
elanikkonnaküsitlusi 1966., 1973., 1985 ja 
1993- a. Kolm esimest küsitlust hõlmasid 
tööealise elanikkonna ja viimane, “Eesti 
93”, kogu 18-70-aastase elanikkonna 
(vastavad representatiivsed valimid haa
rasid ligi 2000 respondent! (vt. Narusk, 
1994; 1995a). 1980-ndate aastate keskel 
lisandusid sotsioloogilistele küsitlustele 
esimesed avaliku arvamuse uurimused ja 
1994. a. lõpus tehti esimene Riigi Sta
tistikaameti korraldatud laiaulatuslik ees
timaalaste elu- ja töötingimuste, tervise- 
hinnangute ja tervisekäitumise uurimus 
“Eluolu 94”. Uurimus tehti koostöös 
Norra Sotsiaaluuringute keskuse FAFO- 
ga ja hõlmas ligi 5000 Eestimaa majapi
damist (Elutingimused..., 1995). “Eluolu 
94” andmeid kasutamegi antud juhul 
võrdluses küsitluste “Eesti 93” ja “Eesti 
85” andmetega, saamaks ülevaadet Eesti
maa perede olukorras viimasel aastaküm- 
nendil toimunud muutustest ning prog- 
noosimaks selle muutumist järgmisel 
kümnendil.

Perede elutingimuste 
muutumine

Oma majanduslikku olukorda hindab 
keskmine eestimaalane halvemaks kui 5 
aastat tagasi (praegu peab end rikkaks 
0,1% ja majanduslikult kindlustatuks 11%; 
5 aastat tagasi vastavalt 2% ja 59%). Üsna 
suure osa tema toidust moodustavad oma 
aiamaalt (60% saab sealt toiduaineid) ja 
sugulaste aiast või talust saadud toidu
ained (30%). Paljudest nõukogude ajal 
kasutatud hüvedest on keskmine eesti
maalane pidanud loobuma ja seda ka 
viimasel aastal (joonis 6.1.).

Jättes kõrvale tõsiasja, et enamiku pe
rede sissetulekud on tugevasti vähe
nenud ja väljaminekud suurenenud, võib 
näha, et perede lähemas elukeskkonnasl
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JOONIS 6.1.
On pidanud loobuma viimase 12 kuu jooksul....
(toodud on vastuste “sageli” ja “mõnikord” protsendid, ülejäänud ei ole pidanud 
loobuma või on nimetatud tegevuse või toiduaine suhtes ükskõiksed)
Allikas: “Eluolu 94” (M - mehed, N - naised)

ed ning jalanõud. Ta elab endiselt paljukor
terilises majas (71%), mis enamasti kuulub 
riigile või kohalikule omavalitsusele, või 
korteris, mis on saadud töökoha kaudu 
(Elamistingimused 1995). Keskmise, 3- 
liikmelise leibkonna käsutuses on enamas
ti kaks (35%) või kolm (35%) tuba, kodus 
on kanalisatsioon (83%), veeklosett (76%), 
vann/dušš (71%), keskküte (67%), gaas 
(53%) ja telefon (55%). Keskmine pere 
kasutab sooja vett (55%), ehkki enamik 
kasutajaid ei saa seda aastaläbi. Ligi poo
led elanikest kurdavad külmade või hal
vasti köetud mumie üle.

Ühes keskmises Eesti majapidamises 
on vähemalt üks televiisor (94%), külm
kapp (93%), pesumasin (82%) ja tolmu
imeja (81%). Enamik olmetehnikat on 
nõukogudeaegne. Samas pole keskmisel 
Eesti perel suvekodu (81%), stereomuu- 
sikasiisteemi (79%), videomagnetofoni 
(86%), personaalarvutit (98%), mikro
laineahju (93%) ega nõudepesumasinat 
(91%). Kodurahu segab naaberkorterist, 
trepikojast, veetorustikust (57%), tänavalt 
või maanteelt kostev müra (58%), häirib 
tolm ja sõidukite heitgaasid (54%).

□ Sageli □ Mõnikord

teatris,
kinos

käimisest

2611M

2912N

3322Mkülaliste
vastuvõtmisest 3528N

1614Mkülas
käimisest 1615N

3125Mhuvialadest
3132N

2416Mlihast ja 
lihatoodetest 2521N

värskest ^ 
puu- ja

köögiviljast N

1520

Peretüübid1727

7040 50 60300 10 20
% Keskmine eesti inimene on abielus/ 

vabaabielus ja tal on (kas temaga koos 
või eraldi elavad) lapsed (57%). Küsit
luses “Eesti 93” registreeriti esma- ja kor- 
duvabielud (kooselud) eraldi ning ka 
partnerite rahulolu omavaheliste suhete
ga. Andmetest selgub, et kaks kolmest 
abielus/vabaabielus elavast mehest-nais- 
est on omavaheliste suhetega “täiesti” või 
“põhiliselt” rahul ja et iga viies (21%) 
abielus/vabaabielus elavast mehest-nais- 
est on vähemalt korra ka juba oma elu
kaaslast vahetanud.

Lastega koos elavaid abielu/vabaa
bielupaare on 42% kogu rahvastikust ja 
lastega koos elavaid üksikvanemaid 10% 
(joonis 6.2.). Enamik neist on üksikemad: 
naiste hulgas on 18% lastega koos ela
vaid üksikemasid; meeste hulgas on 2-3% 
lastega koos elavaid üksikisasid. 25% on 
neid, kellel lapsi enam kodus pole, kuid 
lapsed elavad eraldi, ja ainult 23% 1 18- 
74-aastastest pole ei nendega koos ega 
nendest eraldi elavaid lapsi.

Igas viiendas-kuuendas lastega peres 
on perega koos elava noorima lapse

JOONIS 6.2.
Eestimaa pered
Allikas: “Eluolu 94”

Vallalised ilma 
lasteta 

18%
Üksikvanemad, 
elavad koos 2 

või enama 
lapsega

Vallalised, kelle 
lapsed elavad 

eraldi
\ 10%

3%
Abielus,* ilma 

lastetaÜksikvanemad, 
elavad koos 1 

lapsega
5%

7%

Abielus*, elavad 
koos 3 või 

enama lapsega

Abielus*, lapsed 
elavad eraldi 

15%
6% v

Abielus*, elavad 
koos 2 lapsega 

17%
Abielus*, elavad 
koos 1 lapsega 

19%
* ka vabaabielus

on olukord paljuski endine. Keskmisel 
eestimaalasel on nõukogudeaegne kor
ter, korterisisustus ja sageli ka samad riid-
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vanus 18 aasta piiri ületanud. Täiskas
vanud lastega (sageli ka nende peredega) 
elatakse koos enamasti seetõttu, et noor
tel peredel on raske enesele omaette ela
mispinda muretseda - laenu korteri ost
miseks pole praktiliselt kusagilt võtta, 
samuti ületab eluaseme hind (ka üüri- 
summa) tavalise noore pere võimalused. 
Täiskasvanud pojad elavad vanematega 
koos kauem kui tütred. Eriti suur on 
erinevus 18-24-aastaste rühmas, kus sell- 
eealistest meestest elab vanematekodus 
70% ja naistest 49%. Maal elavad täiskas
vanud lapsed sagedamini vanematega 
koos kui linnas.

Korterid on suhteliselt tihedasti asus
tatud, eriti linnas. Vaatamata sellele, et 
viimaste aastate jooksul on korterite/ 
majade asustustihedus veidi vähenenud 
(peamiselt tänu välisrände negatiivsele 
migratsioonisaldole ja linnast maale 
suunduvale siserändele), elab peaaegu 
iga teine (42%) eestimaalane korteris/ 
majas, kus inimeste arv ületab tubade 
oma. Peaaegu igal kolmandal (31%) on 
tubasid sama palju kui inimesi ja 27 % 
elab olukorras, kus tubade arv ületab 
inimeste oma. Keskmiselt tuleb 0,92 tuba 
inimese kohta.

Tihedalt elavate perede hulgas on 
kõige rohkem lastega koos elavaid pe
resid. Üldse on igas teises lastega peres 
ainult üks laps, igas kolmandas 2 last ja 
ülejäänutes 3 või enam last (joonis 6.3.).

ndate aastate alguses järsult langes, selles 
üldpildis veel ei avaldu.

Samas pole väike sündivus ja noorte 
pereloomis- ja laiendamisplaanide endis
est vanemale eale lükkamine seotud pe
rekonna ja laste kui eluväärtuse madala 
hindamisega. Vastupidi, perekonda kui 
eluväärtust on Eestis alati kõrgelt väärtus
tatud. Seda ka sõjajärgsel nõukogude 
ajal, mil valitsev ideoloogia ja elupraktika 
püüdsid peret tööelu ja ühiskondliku te
gevuse varju suruda. Koos traditsiooni
liste eluväärtuste (traditsioonilise rollijao
tusega “tugev perekond”, talumajapi- 
damised jms.) juurde tagasipöördumise 
katsega 1980-ndate aastate lõpus ja 1990- 
ndate alguses kasvas lapsi ja perekonda 
kõrgelt väärtustavate inimeste hulk veel
gi. Nii väitis 1993- a. 92% tööealist, et pe
rekond on neile “tähtis” või “väga tähtis”. 
1985 oli sama väitnud 85% . Lapsi ja 
nende tulevikku pidas “tähtsaks” või 
“väga tähtsaks” 88% küsitletutest. Võrd
luseks: kutsetööd hindas sama kõrgelt 
70% tööealistest, vaimset eneseharimist 
54%, kultuuritarbimist 51% ja loomin
gulisi harrastusi 22%. Seejuures väärib 
rõhutamist, et nii kutsetöö kui ka ühis
kondliku tegevuse tähtsustamine langes 
nendel aastatel tugevasti.

Perekonna väärtustamise kasvu osas 
ei erine Eesti teistest postsotsialistlikest 
riikidest ega ka nn. heaoluühiskonda- 
dest. Enamikus neist põhjustas 1990- 
ndate alguse majandusliku arengu pidur
dumine ja tööpuuduse kasv perekonna 
kui pereliikmete heaolu tagaja senisest1980-ndate aastate lõpus 

ja 1990-ndate alguses 
toimunud muutused 
perede struktuuris ja 
perekondlikes rollides

JOONIS 6.3.

Laste arv lastega koos elavates peredes
Allikas: “Eluolu 94”

5 või
enamalapselised

peredMuutustest kõnelemiseks saab kasutada 
eelkõige “Eesti 85” ja “Eesti 93” küsitluste 
tööealist rahvastikku puudutavaid and
meid. Oluliseks muutuseks võib lugeda 
mitte kunagi abielus olnute ja ilma laste
ta ning 1-lapseliste perede osatähtsuse 
teatud vähenemist. Tõusnud on mit- 
melapseliste perede osa ja seda eelkõige 
eestlaste ja maainimeste seas (nii on maal 
3 või enama lapsega peresid 11%, 
Tallinnas 2%). See muutus peegeldab 
osaliselt 1980-ndate aastate lõpu “laulva 
revolutsiooni” sündivuse suurendamise 
propaganda mõju. See, et sündivus 1990-

1% 1 - lapselised 
pered 

\ 51%
4 - lapselised 

pered
2%

3 - lapselised 
pered

9%

2 - lapselised 
pered 
37%
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kõrgema tähtsustamise. Järjekordset kin
nitust leidis tõsiasi, et olukorras, kus ül
dine majanduslik langus muudab üksin
da toimetuleku ebakindlamaks, taandu
vad üldise heaolu olukorras võidule pää
senud individualistlikumad eluväärtused 
perekondlikumate teelt. Peamine are
nenud industriaalriikide ja postsotsialist
like riikide vaheline erinevus väljendus 
siin vaid valitsuste tasemel reageerimises 
- arenenud riikides aktiviseerus ka valit
suste perepoliitika, post-sotsialistlikes 
riikides ei pööratud aga peredele erilist 
tähelepanu ka mitte ÜRO poolt perekon
na aastaks kuulutatud 1994. a.

Majandusliku õitsengu olukorras, mis 
valitses kuni 80-ndate aastate lõpuni, toi
mus väärtuste areng arenenud industri- 
aalriikides vastupidises suunas - tradit- 
sioonilis-perekondlikumatelt individual
istlikumate suunas. Nii näitas 43 riigis 
tehtud “Maailma väärtuste küsitlus” 
(Inglehart, 1995), et kuni 1990-ndate aas
tate alguseni oli arenenud maades toi
munud tugev nihe puudusväärtustelt

JOONIS 6.4.
Sotsiaalsete probleemide teadvustamine Eestis 1988-1994
18-70 aastaste elanike hinnangute keskmine 9-astmelisel skaalal 
Allikas: “Baltika 94”; (Narusk, 1995c)

g| 1988■ 1994
9.0

8.5
8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

(scarcity values), mille hulka loetakse 
raske töö, raha, võistlusvaim, hierarhia ja 
autoriteedi austus, traditsiooniline soorol- 
lijaotus töö- ja pereelus jms., kindlusväär- 
tustele (security values), mille hulka loe
takse soost, rahvusest ja east sõltumatud 
võrdsed õigused, valikuvabadus, vaba 
aeg, sõbrad, töös ja harrastustes enese
väljendamise võimalus, puhas keskkond 
jms. Seevastu 1990-ndate aastate alguses 
täheldatud majanduslike raskustega kaas
nes nendeski maades traditsiooniliste 
puudusväärtuste pooldajate osa suurene
mine ning terav kriitika heaoluühiskonna 
sotsiaalpoliitika kohta.

Koos perekonna ja laste tähtsus
tamise kasvuga 1980-ndate aastate lõpus 
ja 90-ndate alguses tõusis Eestis ka tra
ditsioonilise rollijaotusega perekonna- 
pooldajate hulk (Narusk, 1995b). Oli ju 
nõukogudeaegse ideoloogia poolt väl
jakuulutatud meeste ja naiste võrdsus 
tegelikkuses tekitanud vaid segadust ja 
rahulolematust - naiste sotsiaalsed rollid 
küll mitmekesistusid ja nende aktiivset 
osalemist oodati nii kutsetöös kui ka 
koduses elus ning lastekasvatamises, 
kuid meeste rollid jäid samal ajal prak
tiliselt muutumatuks. Ei muutunud ka 
tööturu tugev vertikaalne ja horison
taalne sooline segregatsioon, mis hoidis 
naisi meestest madalama palga peal, 
eemal juhtivast tööst ning ühiskonna 
tasemel otsustamisest. Ülipika tööpäeva
ga emadel (kutsetöö ja kodused tööd) ei 
jätkunud sageli enam aega ega tahtmist
ki lastega koosolemiseks ja vaba aja har
rastusteks. Sagenesid perekondlikud 
lahkhelid, mis sugenesid otsekui eri 
maailmades elavate meeste ja naiste ja 
laste üksteise mittemõistmisest (Narusk, 
1992). Rahul polnud ei mehed ega 
naised. Sellelt pinnalt saigi Eestis tõuke 
1990-ndate aastate alguses välismaail
mas suurt imestust tekitanud tradit
siooniliste soorollide taaselustamise kat
se. Sama võis näha teisteski endistes sot
sialismimaades. Nii väitis uurimuse 
“Rahvused Balti riikides 93” (Rose & 
Maley, 1994) andmetel 84% eestlastest, 
77% lätlastest ja 86% leedulastest, et 
mehe töö on raha teenida ja naise töö 
kodu ja laste eest hoolt kanda.

Kuna aga mehe sissetulekutest pere
konna ülalpidamiseks enamasti ei pii
sanud, siis ei toimunud ka naiste mas
silist kojusuundumist ja naised olid sun-

8.27

7.60
7.10 7.06

6.74 6.62
6.35 6.326.19 6.19 6.05 5.98

5.06
4.844.70 4.684.53

4.15
3.89

3£ 3.02
2.68

.65

EESTI INIMARENGU ARUANNE 199672

Vä
gi

va
ld

pe
re

ko
nn

as

N
ar

ko
ot

ik
um

id
e

ta
rv

ita
m

in
e

R
ah

vu
s

pr
ob

le
em

id

Ke
sk

ko
nn

a
sa

as
ta

m
in

e

El
an

ik
ko

nn
a 

ha
lb

 te
rv

is

Pr
os

tit
ut

si
oo

n

M
aj

an
du

s
ku

rit
eo

d

Su
its

et
am

in
e

Tö
öt

us

Al
ko

ho
li

ta
rv

ita
m

in
e

Va
es

us

Is
ik

uv
as

ta
ne

ku
rit

eg
u

q 
lo 

q 
lo 

q
lo q

 
lo 

q
 

lo 
q

 
lo

lo 
lo 

^
 

'šh 
cd 

cö 
c\j



96.0 Alkoholi

Sigaretti91.0

Marihuaanat
hashishi14.8 11.5

Opiaate4.14.4

Amfetamiine2.1 I 2.9

LSD3.0 I 3.1

Kokaiini / 
cracki

3.1 3.0

Sigaretti84.8 61.8

Marihuaanat
hashishi10.4 4.5

Opiaate1.2 0.5

Amfetamiine0.30.5

LSD0.6 0.7

Kokaiini0.5 0.2

Illegaalseid 
narkootikume 
peale hashish 
marihuaana12.8 1.5

80 100 %60 40 20 0 20 40 60%100 80

JOONIS 6.6.
15-16 aastaste õpilaste arvamused uimastite kasutamise kohta 
oma sõpruskonnas
Allikas: “Õpilane 95”

Sõbrad on vähemalt korra proovinud ...

TütarlapsedPoeglapsed

KIIL 6.1.

Noored ja uimastid

1995. a. Eestis Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi sotsioloogide 
poolt korraldatud 15-16-aastaste õpilaste küsitlus “Õpilane 95” (3000 noort, 
üleeestiline esinduslik vai im 1979. a. sündinud noorte osas, küsitlus tehtud 
Euroopa kooliõpilaste võrdlusuurimuse ESPAD raames, Narusk, 1995c) näi
tas, et viimastel aastatel on Eesti noored lisaks alkoholile ja tubakale tutvunud 
ka mitmete illegaalsete uimastitega (joonised 6.5. ja 6.6.).

JOONIS 6.5.
Uimastite kasutamine 15-16 aastaste õpilaste seas
Allikas: “Õpilane 95”

On vähemalt korra proovinud ... 
Poeglapsed Tütarlapsed

80 100 %% 100 80 60 20 40 6040 20 0

nitud töölkäimist jätkama ka siis, kui 
nad seda ei soovinud. “Eesti 93” andme
tel oleks 36% töötavatest naistest soovi
nud töölt koju jääda (kõige rohkem 
töölisnaised (pea iga teine) ja kõige 
vähem kõrgharidusega teenistujad (iga 
kuues)), kui majanduslikud võimalused 
oleksid seda lubanud. Ehkki tradit
sioonilise peremalli juurde tagasipöör
dumine ei õnnestunud, andis see katse 
omapoolse tõuke naiste ja meeste vahe
lise tööjaotuse erinevuste suurenemise
le nii töö- kui ka perekonnaelus. Seda 
peegeldab kas või fakt, et 1993- a. ei 
toonud hariduse kasv enam kaasa 
naiste ja meeste palgaerinevuste vä
henemist nii, nagu ta oli seda teinud 
veel 1985. a. (Narusk, 1995b). Tööturul 
sattusid erilise surve alla noored lastega 
naised, kelle ülesandeks loeti eelkooli- 
ealiste laste kodus kasvatamist, ja kesk
ealised, riiklike asutuste ja ettevõtete 
likvideerimise ja erastamisega töötuks 
jäänud naised. 1985. ja 1993. a. küsit
lused näitasid kodutööde endisest sage
dasemat naiste osaks jätmist, meeste 
vähest osalemist pereelus ja lastekasva
tuses ning abikaasade poolt elutähtsate 
küsimuste koosotsustamise vähenemist 
(Kelam, 1994). Sellele lisandunud pere 
majandusliku olukorra halvenemine, 
mõlema abikaasa tööpinge tõus ja suu
renev stress (naistel keskmiselt kõrgem 
kui meestel) avaldusid abikaasadevahe
liste ja vanemate ning laste vaheliste 
lahkhelide sagenemises ning pereeluga 
rahulolematuse kasvus (seejures olid 
naised vähem rahul oma pereeluga kui 
mehed).

Kõigest hoolimata, soolist ebavõrd
sust Eestis sotsiaalseks probleemiks ei 
peeta. Ühiskonna tasandil lahendust ei 
oodata ka alkoholi kuritarvitamise ning 
narkootikumide levikuga seotud prob
leemidele. Ometi on need probleemid 
viimastel aastatel Eestis teravnenud ja 
seda ka noorte hulgas (kiil 6.1.; joonised 
6.5. ja 6.6.).

Raskeimateks isiklikeks probleemideks 
peetakse rahapuudust, muretsetakse ene
se ja oma lähedaste tervise pärast. Te
ravaimate sotsiaalsete probleemide osas 
teadvustatakse peale vaesuse ka kuritege
vust, töötust, poliitika ja seadusandluse 
probleeme jms. Osa nendest probleemi
dest (vaesus, töötus jmt.) on Eestis ena
miku inimeste jaoks uued (joonis 6.4.).
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Vaesus — peamine pereelu 
probleem
Vaesuse hindamiseks kasutatakse erine
vaid kriteeriume. Mida kõrgem on 
üldine majandusliku heaolu tase, seda 
rohkem pööratakse tähelepanu inimeste 
endi poolt antud nn. subjektiivsetele 
hinnangutele ja, vastupidi, mida mada
lam on majandusliku heaolu tase, seda 
rohkem püütakse piirduda kvantitatiiv

sete hindamiskriteeriumidega (sisse
tulekud) või ka ainult olemasolevate 
võimaluste ja ressursside loetlemisega, 
jättes indiviidi isiklikuks mureks selle, 
kuidas ta neid kasutada saab ja oskab 
ning kuidas ta saadud tulemustega rahul 
on. Antud juhul seostame perede käsu- 
tuse olevate materiaalsete ja sotsiaalsete 
ressursside hindamisel nii objektiivsed 
kui ka subjektiivsed majandusliku 
olukorra näitajad. Aluseks võtame 
“Eluolu 94” andmete teisese analüüsi 
tulemused (kiil 6.2.).

Majandusliku heaolu indeksi (MI) abil 
Eesti elanike elutingimusi analüüsides 
selgub, et erinevused nendes sõltuvad 
peamiselt respondentide haridusest, elu
kohast ja peretüübist. Ootuspäraselt on 
kõige rohkem majanduslikult kindlusta
tuid Tallinnas ja kõrgharidusega meeste- 
naiste seas. Vaeseid on kõige rohkem 
üksikvanemate hulgas ning mõlema va
nemaga kolme ja enama lapsega perede 
hulgas (joonis 6.7.).

Majanduslike olude iseloomustus MI 
alusel kattub hästi inimeste eneste sub
jektiivse hinnanguga. 74% “Eluolu 94” 
respondentidest kuulus korraga nii MI 
järgi vaeste või keskmiste hulka kui ka 
oma subjektiivse hinnangu alusel vaeste 
või otsotsaga toimetulevate hulka. 5% 
respondentidest kuulus nii MI kui ka 
omaenese hinnangu järgi materiaalselt 
kindlustatute hulka.

KIIL 6.2.

Majandusliku olukorra indeks

Indiviidi majandusliku olukorra nn. objektiivseks hindamiseks kasutame koond- 
tunnust, mis kirjeldab tema korteriolusid, varanduslikku seisu, eluruumi laien
damise võimalusi ja sissetulekute suurust. Selleks moodustame iga leibkonna 
jaoks majandusliku heaolu indeksi (Ml), mille väärtus kasvab ühe punkti võrra 
iga järgmise näitaja puhul:
(1) korteris/majas on keskküte;
(2) elamispind on lahe (tubade arv suurem inimeste arvust);
(3) on isiklik auto;
(4) on suvila/suvekodu;
(5) sissetulek pereliikme kohta on suurem kui 1500 krooni kuus. 
Summaindeksi Ml väärtus varieerub 0-st 5-ni ja tema abil jaotuvad Eesti pered 
kolme põhirühma: 1) vaesed (Ml=0-1) 49%, 2) keskmised (Ml=2) (31%), ja 3) 
majanduslikult kindlustatud (MI=3-5) (20%).

JOONIS 6.7.
Eri peretüüpide majanduslikud olud
Allikas:"Eluolu 94”

Keskmine sissetulek 
pereliikme kohta (krooni kuus)Ml =0-1 Ml = 2 j Ml = 3-5

Vallalised,
lastetud 93226 2153

“Võitjad” ja “kaotajad”. 
Kes nad on?Vallalised, 

lapsed elavad 77736 1351

“Eluolu 94” respondentide vastused küsi
mustele “Kuidas hindate oma praegust 
majanduslikku olukorda?” ja “Kuidas hin
date oma majanduslikku olukorda 5 aas
tat tagasi?” näitavad, et neid, kes enne 
end majanduslikult kindlustatuks lugesid 
ja seda ka nüüd teevad, on vaid 9%- 
Seevastu neid, kes end 5 aastat tagasi 
veel materiaalselt kindlustatuna tundsid, 
aga enam ei tunne, on üle poole ela
nikest (52%).

“Kaotajaid” - neid, kelle majanduslik 
olukord on nende enese hinnagul endis
tega võrreldes halvenenud - on ühtekok
ku 63% ja neid, kes on suutnud oma 
endise olukorra säilitada, 32%. “Võitjaid” 
— neid, kes oma majanduslikku olukorda 
on suutnud parandada - on seega väga

Abielus/vabaabielus,
lastetud 101148 30 22

Abielus/vabaabielus, 
lapsed elavad 32 29 84439

Abielus/vabaabielus, 
1-2 lapsega 213346 786

Abielus/vabaabielus, 
3 või enama 31 9 56560

Üksikvanemad 1 
lapsega 63 22 15 698

Üksikvanemad 2 
või enama lapsega 20 9 52071

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
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JOONIS 6.8.
Viimase 5 aasta “võitjad” ja “kaotajad”: peretüüpide, vanuse ja 
hariduse järgi
(ülejäänutel on õnnestunud oma majandusliku olukorda endisel tasemel säilita
da) Allikas: “Eluolu 94”

3 Kaotajad Võitjad

Vallalised*, lastetud

Vallalised*, lapsed 
elavad eraldi
Abielus/vabaabielus,
lastetud
Abielus/vabaabielus, 
lapsed elavad eraldi 
Abielus/vabaabielus, 
1 -2 lapsega
Abielus/vabaabielus, 
3 või enama lapsega
Üksikvanemad 1 
lapsega
Üksikvanemad 2 või 
enama lapsega

8 ...- 34 aastat

35 - 54 aastat

55 -... aastat

Kõrgharidus

Keskeriharidus

Keskharidus

Alla keskhariduse

80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 %

* ka vabaabielus

Siit jõuame küsimuseni, mis saab eda
si, kui “võitjaid” on nii vähe ja “kaotajaid" 
nii palju. Ja eelkõige - mis ootab ees 
Eesti perekonda?

Võimalikud arenguteed

Eesti perede elukeskkonna ja demograa
filise käitumise edasine muutumine ole
neb paljuski sellest, millise arengutee va
lib Eesti riik. Praeguse olukorra analüüs 
lubab ennustada kahte erinevat aren
guteed.

1. Varakapitalistliku 
arengutee jätkamine

Selle tee puhul jätkab Eesti riik radikaal
seid majandusreforme, et järgida moder
niseerumisprotsessi, mille läbisid are-

vähe (5%). Ja nendegi hulgast loeb ainult 
60% end materiaalselt kindlustatuks (üle
jäänud usuvad end parajasti otsotsaga 
toime tulevaks).

“Võitjate” ja “kaotajate” sotsiaal-demo- 
graafilise tausta väljaselgitamine näitab, et 
määravaks on saanud peamiselt vanus 
(“võitjaid” on rohkem nooremate inimes
te hulgas) ja haridus (kõrgema haridus
tasemega inimestel on paremini õnnes
tunud oma majanduslikku olukorda säili
tada või seda parandada) (joonis 6.8.). Ja 
muidugi on “võitjatel” vähe lapsi - 22% 
neist on ilma lasteta, vallalised; 51% on 
küll abielus, kuid ainult 1-2 lapse vane
mad. Ainult 12% 1 “võitjatest" on üle 2 
lapse (“kaotajatest” on 35%-l peres üle 2 
lapse).

Erinevused “võitjate” ja “kaotajate” 
käitumises seletuvadki suures osas selle
ga, et “võitjad” on suhteliselt nooremad ja 
haritumad ja et nad (kas ise või keegi 
nende leibkonnast) tegutsevad eratoot- 
missfääris. Nad on omaks võtnud män
gureeglid, mis üleminekuühiskond on 
kehtestanud. Võrreldes “kaotajatega” on 
neil rohkem eneseusku. Ainult üks viiest 
(20%) “võitjast” usub, et pole mõtet elu- 
plaane teha, sest nendest ei tule nagunii 
midagi välja. “Kaotajate” hulgas on selli
seid pessimiste üle poole (54%). Samal 
ajal on “võitjate” seas vähem õnnele ja 
juhusele lootjaid (55% vs. 70%) ning nad 
väärtustavad rohkem erialast eneseharim
ist ja sisukat vaba aja veetmist. “Võitjatel” 
on keskmiselt parem tervis (55% neist 
hindab oma tervist “heaks” või “väga 
heaks”, samal ajal kui “kaotajatest” annab 
samasuguse hinnangu oma tervisele ain
ult 25%) ja nad hoolitsevad selle eest 
paremini (vähemalt korra nädalas tegeleb 
liikumisharrastustega 36% “võitjatest” ja 
ainult 17% “kaotajatest”).

Samas on üks asi nii “võitjatel” kui ka 
“kaotajatel” ühtemoodi - kumbki grupp 
ei ilmuta poliitilist aktiivsust. Alla poole 
neist (43%) tunneb küll poliitika vastu 
teatavat huvi, kuid nad ei usu, et nemad 
isiklikult poliitiliste otsuste tegemist mõ
jutada saaks (“võitjatest” 84% ja “kaotajat
est” 93% ei usu seda). Parteisse ei kuulu 
ei ühed ega teised (vastavalt 1% ja 0,5% 
neist kuulub mingisse parteisse). Seevas
tu meeste ja naiste erinevate võimaluste 
tunnistajaks on “võitjad” olnud sagedami
ni (“võitjatest” naistest ainult 16% ei näe 
naiste diskrimineerimist Eestis).
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vaks, ei sega uusliberaalse sotsiaalpo
liitika pooldajail üksikvanemaid lisa- 
maksustamast, võttes üksikvanemalt tu
lumaksu teise vanema poolt lapse ülalp
idamiseks makstava raha pealt.

Peredel ei jää olukorras, kus nii 
“võitjad” kui ka “kaotajad” tunnevad end 
võimetuna midagi poliitiliste otsuste 
tegemisel muutma, muud üle, kui 
igaühel eraldi oma ellujäämise eest 
võidelda. Tulemuseks on sündivuse 
edasine langus. Kuna perekonna toime
tulekuks vajalike minimaalsete eelduste 
loomine võtab tunduvalt rohkem aega 
kui veel 80-ndate aastate keskpaigas ja 
abi pole sageli ka vanematelt loota, siis 
jätkub esmaabiellumisea tõus. Noored 
eelistavad abielule sagedamini vabaa
bielus elamist, seda vähemalt niikauaks, 
kuni materiaalselt jalad alla saadakse. 
Majanduslikud raskused, kasvanud 
tööpinge, rollikonfliktid tööl ja koduses 
elus väljenduvad abielulahutuste sagen
emises. Majanduslikust ebakindlusest, 
kuritegevusest, pidevast stressist ning 
muudest elukeskkonna negatiivsetest 
mõjudest põhjustatud tervise halvenem
ine ja elu kvaliteedi langus väljenduvad 
keskmise eluea lühenemises.

Nimetatud arengutee järgimist ja puu- 
dusväärtuste üldist omaksvõttu takis
tavad sageli eelnevalt väljakujunenud 
erinevad väärtused. Oli ju 1970-ndatel ja 
1980-ndatel aastatel Eestis, nii nagu 
mitte-sotsialistlikes industriaalriikideski, 
märgata mitmete kindlusväärtuste või
dukäiku. “Eesti 85” küsitlus näitas vaba 
aja ja eneserealiseerimisvõimaluste väär
tustamise tõusu, seda eelkõige meeste 
hulgas (Narusk, 1992). Naiste puhul võis 
täheldada kutsetöö tähtsuse kasvu. 
Majandusliku iseseisvuse tagajana lubas 
seegi jõuda sisuka vaba aja ja enese- 
realiseerimisvõimalusteni. Kasvanud oli 
sõprade osatähtsus eluväärtusena, hin
nati pere ja sõpradega ajaveetmist ning 
kultuurielus osalemist. 1992. a. rahare
form ja sellele järgnev elukalliduse pidev 
kasv muutsid nende väärtuste realisee
rimise paljudele võimatuks. Just kind
lusväärtuste kandjate hulgast võib leida 
neoliberalistlikele reformidele (sellistele, 
mis toetavad kontrollimatut turumajan
dust, piiramatut võistlust, ekstremaalset 
individualismi) vastuseisjaid ning sääst
vale, jätkusuutlikule arenguteele ülem
ineku pooldajaid.

nenud industriaalriigid, liikudes varaka
pitalismist heaoluühiskonda. Kuna püü
takse alustada samast kohast, kust omal 
ajal alustasid praegused heaoluühiskon
nad, nõuab see väärtuste osas eelkõige 
traditsiooniliste puudusväärtuste omaks
võttu (kõva töö, traditsioonilise rollijao
tusega perekond, rahvuslik uhkus, reli
gioon). Kõva töö (tervise, perekonna ja 
vaba aja harrastuste arvelt) ja materiaalse 
kindlustatuse hindamine (raha on kõige 
tähtsam, selle eest saab esmatähtsa pai
ka) jätavad elamisväärse elu väärtused 
(lapsed, head peresuhted, vaba aeg jt.) 
ootama aega, mil selle jaoks aega ja raha 
leitakse. Ainult puudusväärtuste omaks
võtt tõotab edu. Eriti neile, kes on veel 
tugevad ja terved. Ülejäänutel pole seda
gi loota - kas pole enam jõudu ja tervist 
või on juba enne turumajandusele suun
dumist “liiga palju” lapsi muretsetud.

Sellele arenguteele vastav neolibera- 
listlik sotsiaalpoliitika toetub arvamusele, 
et eelkõige perekond ise peab oma liik
mete heaolu kindlustama. Sotsiaalpoliiti
ka ülesandeks loetakse rohkem abso
luutsest vaesuspiirist allpool olijate toeta
mist. Lastega perede puhul tähendab see 
eelkõige seda, et toetust vajavateks loe
takse ametlikust vaesuspiirist allapoole 
jäävate perede lapsed. Ülejäänud lastega 
peavad nende vanemad ise toime tule
ma. Vaesuspiiri määramisel ei huvituta 
lapsevanemate endi hinnangutest oma 
pere toimetuleku kohta.

Eestis on sellise uusliberalistliku las-
tetoetuspoliitika seadusandlikustamist 
seni seganud avaliku arvamuse vastu
seis. Lastetoetust saavad kõik lapsed 
vanemate sissetulekust sõltumata, kusju
ures ka koos kõigile lastele makstava 
lastetoetusega tuleb enamik lastega 
peresid vaevalt otsotsaga kokku ja suurel 
osal ei piisa oma sissetulekust vajalike 
kulude katteks. “Eluolu 94” andmetel on 
selliseid peresid 1-2 lapseliste 2 vanema
ga perede hulgas vastavalt 72% ja 12%, 3 
või enama lapsega ja 2 vanemaga perede 
seas 73% ja 20%, 1 lapsega üksikvane
mate seas 66% ja 25% ning 2 või enama 
lapsega üksikvanemate hulgas 63% ja 
32%.

Üksikemade puhul on aga suudetud 
uusliberalistlikku põhijoont järgida. Asja
olu, et üle 90% üksikvanemaga (põhili
selt üksikemaga) peredest hindab end 
ainult suuri vaevu omadega toime tule

EESTI INIMARENGU ARUANNE 199676



2. Sotsiaalsete ja looduslike 
ressurssidega koos
kõlastatud areng

seda peamiselt pere majandusliku olu
korra parandamise vajadusega. Ainult iga 
viies nendest seostab pere majandusliku 
olukorra parandamise lootuse ka laste
kasvatamise kergendamise sooviga ja 9% 
tunnistab ka vajadust hingelise toe, tur
vatunde ja lähedase kaaslase järele 
(Narusk, 1995b).

Vaatamata sellele, et häid perekond
likke suhteid hinnatakse kõrgelt, hakka
vad pereliikmete individualistlikumad 
väärtushinnangud sagedamini üles kaa
luma perekonnakeskseid. Väheneb nende 
inimeste osatähtsus, kes usuvad, et isik
liku elu tähtsaimate otsuste tegemisel 
tuleb perekonnainimesel lähtuda põhi
liselt teiste pereliikmete, eelkõige laste 
huvidest ja vajadustest (“Eesti 93” andme
tel arvab nii kolm neljast küsitletust). 
Samal ajal kasvab nende osatähtsus, kes 
on veendunud, et tähtsaimate otsuste te
gemisel tuleb lähtuda oma isiklikest vaja
dustest ka siis, kui see võib ohustada 
perekonna huvisid (neid oli “Eesti 93” 
andmetel 3%). Väheneb nende inimeste 
(eelkõige naiste) arv, kes näevad abielus 
isikliku vabaduse piiramist ja ebasoodsaid 
võimalusi eneseteostamiseks erialases 
töös ja ühiskondlikus elus. Ehkki pere
suhete kvaliteet tänu sellele paraneb, jääb 
abielulahutuste sagedus endiselt suureks 
ja sündivus väikeseks. 1-2 last on maksi
mum, mida perre plaanitakse. Kasvab ka 
eri eluperioodidel täiesti üksinda elavate 
inimeste osatähtsus elanikkonnas (praegu 
on neid “Eluolu 94” andmetel 15%).

Selle arengutee puhul ühiskonna teravat 
sotsiaalset ja majanduslikku kihistumist 
ning heaoluühiskondades saavutatud 
tippkulutustaset endale lõppeesmärgiks 
ei seata. Tegelikku olukorda peegeldava 
operatiivse ja usaldatava info põhjal teh
tavaid poliitilisi ning sotsiaalmajanduslik
ke otsuseid kooskõlastatakse jätkusuut
liku arengu printsiipidega. Näiteks, tulu- 
maksupoliitikaga ei soodustata mitte iga
sugust ettevõtlust, vaid eelkõige loodus
sõbralikku ja perspektiivset tootmistege
vust. Välisinvesteeringute puhul eelista
takse kaasaegset tehnoloogiat sissetoo- 
vaid ja tööjõu kvalifikatsiooni tõstvaid 
suunatud ettevõtmisi. Sisemiste ressurs
side ja välisabiga toetatakse põllumajan
dusliku tootmise ja maaelu taaselus
tamise projekte. Tähelepanu pööratakse 
Eesti erinevatele piirkondadele võrdsete 
arenguvõimaluste loomisele. Seadustes 
nähakse ette abinõud meeste ja naiste 
võrdsete õiguste ja kohustuste tagami
seks nii palgatöö kui ka palgata töö 
sfääris. Ühiskonnaelu tähtsamate polii
tiliste ja majanduslike otsuste tegemisele 
kaasatakse võrdselt mõlema sugupoole 
esindajaid. Riigi institutsionaalne sot
siaalpoliitika on suunatud majanduskriisi 
tekitatud terava sotsiaalse ebavõrdsuse 
leevendamisele, kõigi lastevanemate 
lastekasvatuskulude osalisele kompen
seerimisele ning üksikvanemate ja pal
julapseliste perede olukorra kergenda
misele.

Perekonnaelus algab üleminek tradit
sioonilistelt soorollidelt kaasaegsemale 
rollijaotusele, tekivad mitmed uued pere- 
konna(kooselu)vormid, mis põhinevad 
võrdväärsete partnerite kokkuleppel ja 
mille püsimisel saab määravaks omava
heliste suhete kvaliteet. Kasvab ka vane
mate seadusjärgse ühishoolduse poolda
jate hulk (praegu peab seda vajalikuks 
vaid iga kolmas). Perekonna kui eluväär
tuse tähtsus püsib, kuid teda ei hinnata 
enam niivõrd pereliikmete majandusliku 
heaolu tagajana, kuivõrd lähedasi inim
suhteid pakkuvana. Muutub praegune 
olukord, kus üle poolte üksikemadest 
suhtub uue elukaaslase leidmisse peaae
gu tingimusteta positiivselt, põhjendades

Kokkuvõte

Nimetatud muutused toimuvad Eesti pe
rekonnaga mõlema arengutee puhul. 
Peamiseks erinevuseks teise arengutee 
valiku puhul on dialoogi tekkimine riigi 
ja perekonna vahel, mis omakorda kii
rendab demokraatia arengut Eestis. Prae
gu ootavad inimesed valimisseadust, mis 
lubab valijatel tunda, et nad saavad otse
selt valimistulemusi mõjutada, enda vali
tud esindajatele arupärimist esitada ja 
neid tagasi kutsuda, elutähtsate seaduste 
tegemist mõjutada jms.). Dialoog riigi ja 
perekonna vahel eeldab rerede tegelikku 
olukorda operatiivselt ning usaldusväär
selt peegeldava info kogumist ning selle 
kasutamist majanduslike ja poliitiliste 
otsuste tegemisel.
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105,9378,766,4250,560,0211,0

18,4
41,8
18,8

Kokku
Sh. alkoholi

mürgitused 
enesetapud 
tapmised

Allikas: Rahvastikustatistika Teatmik, 3/1995, ESA, 1996

TABEL 7.2.

Välispõhjuste (õnnetused, mürgitused, traumad) tekitatud 
surmajuhtumid 100 000 elaniku kohta

1992
Mehed Naised

1994
Mehed Naised

Aasta 1990
Mehed Naised

/.j I.'
4 7._ Tervis ja turvalisus

jooksul suurenenud. Veel 1990.a. oli see 
10 aastat, ületades nii lähinaabrite soom
laste (7.7) kui ka Euroopa Liidu maade 
keskmise (6.6) (Naiset..., 1994). Seejuures 
jääb Eesti elanike keskmine eluiga lühe
maks mitte ainult pikaealiste jaapanlaste, 
vaid ka Põhjamaade elanike omast - nii 
on Eestis naiste keskmine eluiga 8 aastat 
ja meestel 14 aastat lühem kui nende 
Rootsi sookaaslastel.

Lisades eeltoodule veel viimase viie
aastase perioodi sellised iseloomulikud 
ilmingud nagu vägivaldsete surmade ja 
õnnetusjuhtumite järsk kasv, tuleb Eesti 
rahvastiku ja eriti meeste olukorda pida
da murettekitavaks (tabel 7.2.).

Ajaliselt samalaadselt on halvenenud 
rahvastiku terviseseisund ka Lätis, Leedus 
ning enamikus Kesk- ja Ida-Euroopa 
endistes sotsialismimaades (Godinho, 
1994). Ka on teistes Baltimaades samasu
gune välispõhjuste tekitatud surmajuhtu
mite hüppeline kasv - Lätis oli selliste 
surmajuhtumite arv 100 000 elaniku koh-

Inimesed ei tunne ennast Eestis tur
valiselt. See johtub kiiretest ümberkorral
dustest majanduslikes ja sotsiaalsetes su
hetes, väärtushinnangute ja elustiilide 
muutumisest ning varanduslikust kihistu
misest.

Sotsioloogiliste küsitluste andmeil 
(EKI-TEST, 1995, 1996) tegid Eesti pere
dele kõige rohkem muret majanduslikud 
ja rahalised probleemid. 1995. aastal 
pidas 88% küsitletutest neid oluliseks või 
väga oluliseks ja ainult 12% jaoks polnud 
need olulised. Inimeste majanduslikku 
turvalisust ja nende toimetulekut ülemi
nekuperioodil on detailsemalt käsitletud 
käesoleva aruande teistes peatükkides. 
Selles peatükis vaadeldakse peamiselt 
tervise ja kuritegevusega seonduvaid 
probleeme.

Tervis ja kuritegevus olid inimestele 
muret tekitavate probleemide seas teisel- 
kolmandal kohal. EKI-TEST 1995 andme
tel ei pidanud ainult 16% küsitletutest 
neid olulisteks. Inimesi hirmutab kõrge 
kuritegevuse tase Eestis, ning osalt ka 
kuritegevuse teema elav käsitlemine aja
kirjanduses. Massiteabes iga päev edasta
tavad teated tapmistest, röövkallaletun
gide kirjeldused jms informatsioon sü
vendavad ilmselt inimeste hirmutunnet ja 
tekitavad stressi. Kaitsetuse tunnet suu
rendab ka kuritegude avastamise madal 
protsent.

Rahvastiku
terviseseisund

Eesti rahvastiku terviseseisundi halvene
mist 90-ndate aastate alguses peegeldab 
ilmekalt keskmise eeldatava eluea vähen
emine (tabel 7.1.).

Eesti elanike keskmise eeldatava 
eluea erinevus Euroopa riikide keskmi
sest on kasvanud 4,3 aastalt 1981.a. 
seitsmele aastale 1993.a. Meeste ja naiste 
keskmise eeldatava eluea erinevus on 12 
aastat. Seegi vahe on viimase viie aasta
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TABEL 7.1.

Keskmine eeldatav eluiga

19941992Aasta 1990

Mehed
Naised

64,6 63,5 61,1
74,6 74,7 73,1

Allikas: Eesti tervishoiustatistika..., 1995
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30 -

20

10 -

NAISED

55%
48%

44%
36%

33%31%

14% 13%13%
9%

Rahvastiku halba tervise seisundit 
peegeldavad ka inimeste endi hinnangud 
oma tervisele. Eestis on nende inimeste 
hulk, kes peavad oma tervist keskmisest 
paremaks 30 ja 35 % piires (joonis 7.1.). 
Soomes hindas 1994.a. oma tervist kesk
misest paremaks 75% elanikest (Hela- 
korpi et ai., 1994).

Eestlaste tervisehinnangutes peegel
duvad samad tendentsid, mis teisteski 
maades: ehkki naiste keskmine eluiga on 
pikem kui meestel, hindavad nad oma

JOONIS 7.1.

Oma tervist väga heaks või üsna heaks 
hinnanute osatähtsus
(Allikas: Lipand et ai., 1995)

MEHED
70 65% □ 1992

56%60 -
49%51% □ 1994

50 -

40 - 35%
30%

30 - 24%
18% 17%15%20

10 -

0
55-6416-24 25-34 35-44 45-54

55-6445-5416-24 25-34 35-44

Tuberkuloos
Süüfilis
Gonorröa

Allikas: Eesti tervishoiustatistika..., 1995

Muret tekitavad 
tervise arengunäitad.

1) Imikute suremus on kõikunud 1990.- 
1994. aastatel 12 ja 15 juhu vahel 1000 
sünni kohta, mis on keskmiselt kaks 
korda suurem kui Põhjamaades.

2) Emade suremus. Selle peamisteks 
põhjusteks on veremürgitus ehk sepsis 
(60%), verejooks (20%) ja abort (20% juh
tudest). Viimastel aastatel on emade sure
mus kõikunud 4-7 juhu vahel aastas. 
Vastav näitaja 100 000 elussünni kohta 
on Eestis 3 korda suurem Euroopa 
keskmisest ja 8 - 10 korda suurem Soome 
ja Rootsi vastavatest näitajatest.

3) Tehisabortide järsk kasv alates 
1991.aastast. 1993.a. oli Eestis 100 sünni
tuse kohta l69 ja 1994.a. 139 tehisaborti. 
Nende näitajatega on Eesti Euroopas taas
iseseisvunud riikidega võrreldes esikohal 
ja temast eespool on vaid Vene 
Föderatsioon. Põhjamaade viimaste aas
tate keskmine on 25.

4) Kasvajatesse varajase suremuse 
kõrge tase. Viimase 15 aasta jooksul on 
see pigem kasvanud kui kahanenud. 
Suremus kasvajatesse 0 - 64aastaste hul
gas on Eestis kaks korda kõrgem kui 
Rootsis ja Soomes.

5) Süüfilisse, gonorröasse, tuberku-

TABEL 7.4.

Uued haigusjuhud 100 000 
elaniku kohta

Aasta 1990 1992 1994
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ta 1994.a. meestel 392.5 ja naistel 100.4, 
Leedus vastavalt 312.0 ja 72.9 (Rah
vastikustatistika..., 1996).

Eestis on suremuse põhjustajatena esi
kohal vereringeelundite haigused, kasva
jad ning vigastused-mürgistused, moodus
tades kokku 86%. Arenenud riikide omast 
erineb selline jaotus peamiselt vägivaldse 
surma ja haigustesse varajase suremuse 
suure osakaalu poolest. Lisaks on Eestis 
märkimisväärselt kõrge üldine suremus 
vereringeelundite haigustesse (tabel 7.3.).

loosi haigestumiste järsk tõus pärast 
1990.a. (tabel 7.4.).

TABEL 7.3.

Suremuskordaja vereringeelundite 
haiguste osas

(vanuses 35-64, 100 000 ei. kohta)

Aasta 1991 1992 1993

Mehed
Naised

604,2 636,5 706,9
186,4 207,2 213,8

Allikas: Leinsalu, 1994
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tervist halvemaks kui mehed. Samuti 
põevad naised keskmiselt rohkem (51%) 
kroonilisi haigusi kui mehed (41%). 
Vanuserühmas 35 - 44-aastaste hulgas on 
hädas mõne püsiva haiguse või vaevu
sega üle kolmandiku meestest ja pooled 
naistest, (joonis 7.2.).

Samas on tervisekindlustuse uus süs
teem Eestis alles loomisjärgus. 1994.a.- 
lõpus puudus tervisekindlustus (s.t. nad 
ei olnud haigekassa liikmed) 13%-1 elani
kest. Kõige rohkem on tervisekindlus
tuseta noormehi: iga neljas mees vanuses 
18-24 aastat pole haigekassa liige (Elu
tingimused Eestis..., 1995).

Eesti igapäevamõtlemises seostatakse 
inimeste terviseseisundi parandamist ena
masti kliinilise meditsiini saavutustega. 
Vähem mõistetakse, et tegelikult suudab 
meditsiin tervist mõjustada vaid umbes 
10% ulatuses. Rohkem mõjustavad tervist 
inimest ümbritsev keskkond (20%), 
geneetilised faktorid (20%) ja inimese elu
viis (50%) (Kaplan et ai, 1993).

Maailma Tervishoiuorganisatsioon on 
määratlenud tervise mõiste inimese füüsili
se, vaimse ja sotsiaalse heaoluna (Kick- 
busch, 1990). Eesti ühiskondlikus teadvu
ses on alles viimasel ajal hakatud jõudma 
arusaamisele, et inimese tervis sõltub roh
kem temast endast ja tema eluviisist kui 
sellest, mida arst on võimeline tema heaks 
tegema. Sihipärase tervisepoliitika kujun
damisel tehakse Eestis alles esimesi sam
me. Nende sammude pikkus oleneb para
tamatult sellest, kui kiirelt loobutakse mõt- 
temudelist, et inimese tends tähendab ai
nult haiguste puudumist. Olukord para
neks märgatavalt, kui ka poliitikud hak
kaksid inimese tervise heaks tehtavates te
gevuskavades nägema kaugemale raviasu
tuste kuludest, raviteenuste hindadest ja 
tervishoiutöötajate palkadest.

Eeskujuks sobivad nn. Ottawa harta 
põhimõtted (WHO, 1991):

1) Riikliku tervisepoliitika kujunda
mine eeldab tervisekesksete struktuuride 
ja organisatsioonide loomist ning nende 
personali koolitamist rahvusvahelisel 
tasemel. Eesti valitsuse 1995.a. märtsis 
heakskiidetud tervisepoliitika kontsept
sioon loob aluse riikliku terviseprogram- 
mi väljatöötamiseks Eestis.

2) Tervist soodustava elukeskkonna 
loomine eeldab elukeskkonna ja tervise 
seoste käsitlemist nende vastastikuses 
sõltuvuses ja seda nii füüsilises, sotsiaal-

JOONIS 7.2.
Püsiva haiguse või vaevusega inimesi vanuserühmiti, 1994
(Allikas: Elutingimused Eestis..., 1995)
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ses, vaimses, majanduslikus kui poliitili
ses mõttes (Dean et ai., 1992).

3) Ühiskonnaliikmete osa tõhustamine 
tewise tugevdamisel. Olulisim peab ole
ma piirkondlik tegevus: kohalike priori
teetide määramine, strateegiate planeeri
mine, otsuste tegemine ja nende elluvii
mine kooskõlas riikliku tervisepoliitika 
põhisuundadega. See eeldab nii mate
riaalse kui inimressursi olemasolu, õppi
misvõimalust ning informatsiooni kätte
saadavust. Eestis on sellele alus pandud 
Tervisekasvatuse Keskuse ja maakon
dade koolitamisega. Terviseedenduslike 
programmide elluviimisega peaks kaas
nema ka ühiskondliku aktiivsuse suure
nemine.

4) Isiklike oskuste arendamine. Hõl
mab ulatusliku terviseõpetuse nii mas
simeedias kui ka haridusprogrammides 
ning tervisekasvatuses. Eesmärgiks on 
inimese ettevalmistamine eluproblee
midega toimetulekuks igal eluperioodil. 
Meditsiinitöötajate ning pedagoogide osa 
on siin kõige vastutusrikkam.

5) Terviseteenistuste ümberorienteeri
mine. See protsess nõuab suuremat tähe
lepanu terviseuuringutele ning muuda
tusi professionaalses hariduses ja kooli
tuses, et mitte jääda ainult ravimiabi and
mise tasemele. Suund korraldada esma
tasandi arstiabi ümber, luues perearstide 
süsteemi on selles 'osas toimuvate muu
datuste ilmekas näide.

Tervisekäitumine

Tervisekäitumine oleneb mitte ainult vaja
like teadmiste hulgast, vaid ka ümbritseva 
keskkonna toetusest ning võimalustest
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Samas oli kodumaine toit (tootmise 
tehnilisest mahajäämusest, vaesusest ja va- 
rustushäiretest tulenevalt) suhteliselt “natu
raalne” - ilma lisaainete ja konservantideta 
ning vähem rafineeritud. Riikliku dotat
siooni tõttu oli toit ka suhteliselt odav.

Viimase 4 aasta jooksul on eestimaa
laste toitumises aset leidnud väga suured 
muutused:
• toiduained on muutunud suhteliselt 
kalliks,
• sortiment on plahvatuslikult kasvanud 
ja seda eriti importtoiduainete osas,
• vastu on võetud nii tarbijakaitse- kui 
toiduseadus ning loodud nii Tarbijakaitse
ks Toiduamet.

Vastavalt sellele on muutunud inimeste 
toitumistavad. Oluliselt rohkem on haka
tud tähelepanu pöörama toidu kvaliteedile 
ja tervislikkusele. Eesti Konjunktuuriinsti
tuudi 1995.a. küsitlusele EKI-TEST 1995 
vastanutest väitis suurem osa (74%), et 
nende pere toitub keskpäraselt. Mitme
kesiselt ja hästi toituvaks luges end 14% ja 
halvasti toitus 12% peredest. Olulisimaks 
põhjuseks, miks paremini toituda ei saa, 
toodi rahapuudus. Pooled küsitletutest 
märkisid, et kui neil oleks rohkem raha, 
siis nad toituksid tervislikumalt. Iga neljan
dat küsitletut takistas tervislikumalt toitu- 
mast liialt kiire elutempo, 14%-1 küsitle
tutest oli takistuseks omaenda laiskus ja 
9% küsitletutest vajaks toitumise paran
damiseks paremat informatsiooni. Sama 
küsitlus näitas, et eestimaalased on üldiselt 
tervislikust toitumisest huvitatud (42% 
küsitletutest olid väga huvitatud ja 40% 
huvitatud). Tervislik toitumine ei huvi
tanud vaid 9% küsitletutest. Oma praeguse 
toitumise juures häiris küsitletuid kõige 
enam nende toidu ühekülgsus ja söögikor
dade ebaregulaarsus (tabel 7.8.).

Viimastel aastatel on toitumistava tu
gevasti muuta üritatud: 40% küsitletutest 
on hakanud sööma rohkem puuvilja ja 
35% rohkem juurvilja. 37% on hakanud 
sööma vähem rasvaseid toite ja 27%

otsustada tervisliku valiku kasuks. Eestis 
1990-1994 läbiviidud tervisekäitumis- 
uuringud näitavad, et kõver on negatiivsete 
suundumustega (suitsetamise ja alkoholi 
kasutamise kasv jms., tabel 7.5., joonis 7.3.), 
kuid on ka positiivseid (sagenenud on too
re aedvilja söömine, vähenenud või kasu
tamine leival-saial, jms., tabelid 7.6. ja 7.7.).

Toitumise muutumine

1970.-80-ndatel aastatel mõjutas eestimaa
laste toitumistavasid negatiivselt see, et
• toidukaubad olid defitsiitsed - tarbijad 
kulutasid palju aega ja jõudu toidu han
kimisele,
• toidukaupade sortiment kauplustes oli 
väike ja aastaid muutumatu, tarbijal pol
nud valikut.

JOONIS 7.3
Kord nädalas või sagedamini viina või teisi kangeid alkohoolseid 
jooke tarvitanute osatähtsus
(Allikas: Lipand et ai., 1995)
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TABEL 7.5.

Igapäevasuitsetajate osa - tähtsus 
täiskasvanute seas

Aasta 1990 1992 1994

52%Mehed
Naised

46% 49%
23%15% 20%

TABEL 7.6.

Või kasutamine leival-saial TABEL 7.7.

Toore aedvilja söömine vähemalt 
3 korda nädalas1990 1992 1994Aasta

58%Mehed
Naised

87%89% 19941990 1992Aasta
93% 54%91%

30%Mehed
Naised

32%23%
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(Allikas: Lipand, et ai., 1995)
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liialt toidulisandeid 
(konservandid, värvid jne.) 
keskkonnareostuse produktid 
taimekaitsemürgid 
loomade raviks kasutatud 
antibiootikumid 
kasvuhormoonid
bakteriaalne reostus (salmonelloos) 
radioktiivne reostus

toit liialt ühekülgne 
toitub ebaregulaarselt 
toit on liialt vitamiinivaene 
liialt vähe juur-puuvilja 
liialt palju magusat 
liialt kolesterooli tekitav 
liialt soolane 
liialt kaloririkas 
sööb liialt palju

Allikas: EKI-TEST, 1995

Kahjulikud ained toidus
(% küsitletutest, kes arvasid, et toidus on...)

TABEL 7.9.

Allikas: EKI-TEST, 1995

Oma toitumisharjumustega 
rahulolmatuse põhjused

(% küsitletutest)

TABEL 7.8.suhkru tarbimist piirama. Samas on (tingi
tuna eelkõige importtoiduainete tulekust 
Eesti turule ja ka Eesti tootjate huvist oma 
toodangu säilivusaega tõsta ja välja
nägemist paremaks muuta) probleemiks 
saanud mitmete lisaainete (konservandid, 
stabilisaatorid, värvid) suur sisaldus toi
dus. Vaid 14% küsitletutest olid kindlad, 
et toit, mida nad tarvitavad, ei sisalda 
mingeid kahjulikke aineid ja on seega 
nende tervisele ohutu. Poolte küsitletute 
arvates on toit vähesel määral ja 3% 
küsitletute arvates suurel määral nende 
tervisele kahjulik. Toidus arvati olevat 
kahjulikke aineid (tabel 7.9.).

Toiduainete kontrolli osas on riiklike 
kontrollorganite tööd vaja oluliselt tõhusta
da. Tähtis on ka tarbijakontroll. 1995. aasta 
lõpul märkis iga neljas küsitletu, et loeb 
alati toidukauba etiketilt toiduainete sisal
dust, ja iga teine tarbija, et tutvub alati 
kauba müügi- ja säilivustähtaegadega. Riigi 
ülesanne on luua selline toiduainete kvali
teedi kontrolli süsteem, mis takistaks riiki 
tuua ja ka toota toiduseaduse nõuetele 
mittevastavaid toiduaineid.

Kokkuvõttes võib öelda, et üsna 
paljud eestimaalased on oma toitumis- 
tavades küllaltki konservatiivsed: 42% 
küsitletutest ütlesid, et eelistab jääda talle 
tuntud ja harjumuspärase toidu juurde. 
Pooled küsitletutest väitsid, et nad 
ostavad vahetevahel mõnda uut ja huvi
tavat toitu, ja vaid 4% inimestest väitis, et 
neile meeldib väga osta ja proovida uusi 
ja tundmatuid toite. Selline toitumise 
konservatiivsus, mille puhul eelistatakse 
imporditavatele (konservandirikastele) 
toiduainetele kodumaiseid (“naturaal
seid”), on igati tervitatav, sest kahjud, mis 
kaasnevad mitmesuguste keemiliste 
ainete sisaldusega toiduainetes võivad 
ilmneda alles mitme põlvkonna pärast.

Kuritegevuse tase on viimastel aasta
tel olnud pidevalt kõrge. Politseistatistika 
andmetel püsis kuritegude üldarv aastail 
1992-1994 enam-vähem stabiilsena või 
koguni ajutiselt vähenes (joonis 7.4.), 
1995. aastal aga kasvas taas (11%, võr
reldes 1994. aastaga). Kokku registreeriti 
1995. aastal 39 570 kuritegu.

Kuritegevus kasvas 1995. aastal 14%, 
eeskätt suurenes varguste arv (vargused 
moodustavad kuritegudest valdava osa). 
Huligaansuste arv kasvas 38%. Suurenes 
ka kehavigastuste tekitamise, riisumise, 
kelmuse ja altkäemaksuga ning tulirelva 
ebaseadusliku hoidmise ja kasutamisega 
seotud kuritegude arv. Sagenes tulirelva 
kasutamine kuritegude toimepanemisel; 
oluliselt kasvas pommiplahvatuste ja 
-ähvarduste arv.

Suurenenud on alkoholijoobes toime
pandud kuritegude osakaal. Varasemast 
rohkem registreeriti 1995. aastal ka nar
kootikumidega seotud kuritegusid (51 juh
tumit; kasv 55%), kuid registreeritud juhtu
mite arv on väga väike ja ei kajasta kindlasti 
seda liiki kuritegevuse tegelikku ulatust.

Kuritegevus Eestis 
1995. aastal

Kuritegevus on viimastel aastatel olnud 
avalikkuse jaoks jätkuvalt üks keskseid 
muret tekitavaid probleeme. Tõenäoliselt 
on sellele kaasa aidanud nii kuritegevust 
puudutava informatsiooni rohke ava
likustamine kui ka inimeste sagenenud 
isiklikud kokkupuuted kuritegevusega ja 
kurjategijate käe läbi kannatada saamine.
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Registreeritud kuritege
vuse liigiline struktuur
1995. aastal registreeritud kuritegudest 
moodustasid 83% varavastased kuriteod, 
10% avaliku korra vastased kuriteod ja 4% 
isikuvastased kuriteod; teiste kuriteolii- 
kide osatähtsus oli väiksem (joonis 7.6.). 
Korterivargused moodustasid 21% ja var
gused autodest 14% kõigist kuritegudest. 
Võrreldes 1994. aastaga kasvas teatud 
määral varavastaste kuritegude (sh. kor
terivarguste) osa ja vähenes isikuvastaste 
kuritegude osa kogu kuritegevuses.

Kuna majanduskuritegude registreeri
mine on otseses sõltuvuses politsei ja teis
te õiguskaitseasutuste aktiivsusest ja suut
likkusest, jääb tõenäoliselt valdav osa ma- 
janduskuritegudest registreerimata. Väga 
raske on ka hinnata, mil määral on kurite
gevus seotud väljakujunenud organisee
ritud kuritegelike struktuuridega (seni ei 
ole isegi organiseeritud kuritegevuse 
mõistet suudetud täpselt määratleda).

Raskete isikuvastaste kuritegude arv 
1995. aastal vähenes mõnevõrra. Esma
kordselt pärast 1991. aastat vähenes tap
miste ja tapmiskatsete arv (17%; joonis 
7.5.). Vähenes ka üliraskete kehavigas
tuste tekitamine ning vägistamiste ja vä
gistamiskatsete, samuti autovarguste ja - 
ärandamiste arv. Kuid võrreldes enamiku 
Euroopa riikide praeguse või ka Eesti 
1960-te ja 1970-te aastate tasemega, on 
tapmiste arv siiski väga suur.

JOONIS 7.4.

Registreeritud kuritegude ja avastatud kuritegude 
arv 1990-1995
Allikas: Politseiamet
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□5 Kuritegude avastamine 1995. aastal mõne
võrra paranes (joonis 7.7.). Registreeritud 
kuritegudest avastati 28,5% (1994.a. 26,7%), 
sealjuures tapmistest ja tapmiskatsetest 69% 
(1994.a. 53%) (vt. ka joonised 7.1. ja 7.2.). 
Röövimistest avastati 43%, salajastest var
gustest kokku 21%, (sh. korterivargustest 
19% ja vargustest sõidukitest 12%).

Kõige vähem kuritegusid avastati 
1991-1992, kui seoses miilitsa reorgani
seerimisega politseiks lahkus töölt suur 
osa endisi miilitsatöötajaid. Viimastel aas
tatel on täheldatav kuritegude avastamise 
teatav paranemine.

0
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□ Registreeritud kuriteod □ Avastatud kuriteod

JOONIS 7.5.

Registreeritud tapmiste ja tapmiskatsete arv ning 
nende avastamine 1990-1995
Allikas: Politseiamet
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suhteliselt suur majanduskuritegude puhul: 
33% riisumises süüdistamist olid naised.

Kasvab alaealiste ja noorte osakaal 
kuritegevuses. 1995. aastal avastatud var
gustest 38% panid toime alaealised, seal
hulgas väga palju kuni 15-aastasi noori. 
Kuritegelikult kõige aktiivsem vanuse
rühm on l6-17-aastased, seda just vara
vastaste kuritegude puhul. Vägivallaku-
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ritegusid panevad kõige sagedamini toi
me 18-24-aastased. Suur osa kurjategijaist 
ei tööta ega õpi.

Muulaste kuritegelik aktiivsus on kõi
gi kuritegude puhul kokku ca 1,3 korda 
kõrgem kui eestlastel. Kurjategija pärit
oluga seonduvad erinevused ilmnevad 
selgesti eri kuriteoliikide puhul: muulaste 
osakaal on eestlastega võrreldes 2-3 kor
da kõrgem vägivallakuritegude puhul, 
eestlaste osakaal omakorda on suhteliselt 
kõrge majanduskuritegude puhul.

JOONIS 7.6.

Registreeritud kuritegevuse liigiline struktuur 1995
Allikas: Politseiamet

Isikuvastased 
Avaliku korra kuriteod

vastased kuriteod 4%
10%

\Muud kuriteod
3%

Varavastased
kuriteod

83%

Kuritegevuse tase ja hirm 
kuritegevuse ees
Mitmete küsitluste andmetel sai 1994. või 
1995. aasta jooksul kurjategijate käe läbi 
kannatada vähemalt 20-25% küsitletuist 
või nende pereliikmetest (või nende 
varast) (EKI-TEST, 1995, 1996; Aromaa & 
Ahven, 1995). Seega on kuritegevusega 
vahetuid kokkupuuteid olnud suurel osal 
elanikkonnast (joonis 7.8.). Kõige roh
kem kardetakse sissetungi oma korterisse 
või majja ja koduse vara röövimist. Igast 
neljast suvilaomanikust kolm kartsid, et 
suvilasse murtakse sisse. Iga teine auto
omanik kartis oma auto ärandamist. Võr
reldes 1994. aastaga suurenes 1995. aastal 
nende inimeste arv, kes kartsid füüsilist 
kallaletungi endale või oma pere liikme
tele. 1995. aasta lõpul kartsid 35% kü
sitletutest kallaletungi endale ja 43% oma 
pere liikmetele.

EMOR-i 1995. aasta küsitluse andme

tel ajavahemikul 1992-1994 kuritegevuse 
üldises tasemes olulisi muutusi ei toi
munud (seda näitab ka politseistatistika).

1995. aasta küsitluse andmetel oli 
kõige enam kuritegusid seotud mitmesu
guste esemete vargusega või autode 
rüüstamisega: levinuimad kuriteod olid 
vargus autost, vargus kuurist või garaa- 
žist, isiklike esemete või taskuvargus, 
vandalism auto kallal ja jalgrattavargus. 
Märgatavalt vähem oli vägivallakurite- 
gusid. Kuritegevuse üldine tase on kõr
geim Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Kallaletungi ohvriks langevad mehed 
ca 4 korda sagedamini kui naised; ohus
tatud on eeskätt noored mehed. Küsitluste 
andmetel on inimeste hirm füüsilise kal
laletungi ees viimastel aastatel kasvanud, 
kuid hirm korterivarguste ees veidi vä
henenud. Paljud inimesed, eriti kuritege
vuse läbi kannatanud, on pannud oma

JOONIS 7.7.

Eri liiki kuritegude avastamine 1990-1995
Allikas: Politseiamet
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metel teatas juhtunust politseile 58% kor
terivarguse läbi ning vaid 20-40% vägival- 
lakuritegude või väiksemat kahju põhjus
tanud varavastaste kuritegude läbi kan
natanutest (joonis 7.9.) (Aromaa & Ahven, 
1995). Konjunktuuriinstituudi küsitluste 
andmetel teatas kuritegudest politseile 
1994. aastal 57% ja 1995. aastal 48% kan
natanutest (EKI-TEST, 1995, 1996).

Kuritegudest teatamata jätmist on val
davalt põhjendatud arvamusega, et polit
sei “ei tee niikuinii midagi” (ca 50% 
küsitletuist, kusjuures niisuguste vastuste 
hulk on kasvanud) või “ei suuda midagi 
teha” (Aromaa & Ahven, 1995).

ustele spetsiaalseid lisalukke. Kõige 
suurem on kuritegude kartus Tallinnas ja 
teistes suuremates linnades (EKI-TEST, 
1995, 1996; Aromaa & Ahven, 1995).

Kuritegudest politseile 
teatamine
Kuritegudest politseile teatamine on kü
sitluste andmetel viimastel aastatel vähe
nenud - seega kasvab vahe registreeritud 
kuritegevuse ja kuritegevuse tegeliku ula
tuse vahel. EMOR-i 1995. aasta veebrua
ris läbiviidud elanikkonna küsitluse and

JOONIS 7.8.

Kuritegevuse tase 1993. ja 1995. aasta küsitluse andmetel
(% küsitletuist, kes kannatasid 12 kuu jooksul kuritegude tagajärjel) 
Allikas: EMOR-i 1993. ja 1995.a. küsitlused (Aromaa & Ahven, 1995)
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JOONIS 7.9.
Kuritegudest politseile teatamine (% küsitletuist 1993. ja 1995. aastal) 
Allikas: EMOR-i 1993. ja 1995.a. küsitlused (Aromaa & Ahven, 1995)
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1990 1991 1992 1993 1994 1995

□ Süüdimõistetute 
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nevalt on vähenenud ka kinnipidamisasu
tustes viibivate süüdimõistetute arv (joo
nis 7.10.). Võrreldes Lääne-Euroopa rii
kidega on Eestis karistused siiski veel 
üsna ranged: vanglates kinnipeetavate 
keskmine karistusaeg oli 1994. aastal 4,7 
aastat, 1995. aastal 4,2 aastat. Jätkuvalt on 
probleemiks pikast eeluurimisajast ja aeg
lasest kohtumenetlusest johtuv suur ilma 
kohtuotsuseta kinnipeetavate isikute arv.

Õigusemõistmise keskseid probleeme 
on nõrk eeluurimise ja tõendusmaterjali 
ettevalmistamise tase, samuti prokuröride 
vähesus ja nende ebapiisav kvalifikatsioon 
(sageli toimuvad kohtuprotsessid ilma 
prokuröri osavõtuta). Kohtumenetlus võib 
täiendava uurimise vajaduse tõttu hakata 
venima; süüdistuse nõrkus võib soodusta
da avalikkuse arvates liiga leebete kohtu
otsuste määramist ja suurendada usalda
matust õiguskaitseasutuste suhtes.

Viimasel ajal on avalikkuse tähelepanu 
pälvinud surmanuhtlusega seonduv prob
leemistik. Kohtud on viimastel aastatel 
surmanuhtluse karistusena küll mitmel ju
hul määranud, kuid pärast 1991. aastat ei 
ole ühtegi surmaotsust täide viidud. Avali
ku arvamuse uuringute andmetel on ühis
kond valdavalt surmanuhtluse kui võima
liku karistuse säilitamise poolt: 1995. aasta 
lõpul pooldas surmanuhtluse säilitamist 
72% küsitletuist (Saar Poil, 1996).

Kriminaalpreventsioonitöö

Kuritegevuse tõkestamist on seni peetud 
peaasjalikult politsei ülesandeks. Niisugune 
suhtumine valdab nii elanikkonna hulgas

JOONIS 7.10.

Süüdimõistetute ja kinnipeetavate arv 1990-1995
Allikad: Justiitsministeerium; Täitevamet
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Suhtumine politseisse

Endiselt suur on kuritegude läbi kannatanu
te rahulolematus politsei tööga konkreetsete 
kuriteojuhtumite lahendamisel. Valdav osa 
kannatanutest, kes olid juhtunust politseile 
teatanud, ei olnud rahul juhtumi käsiteluga: 
rahulolematus ulatus 50%-st autovandalismi 
ja röövimiste puhul kuni 90%-ni jalgrattavar- 
guste puhul (Aromaa & Ahven, 1995).

Kuigi politsei reeglina ei saagi mõjutada 
kuritegevuse põhjusi või kuritegusid ära hoi
da, ei ole ta ka suutnud luua endast muljet 
kui hästi töötavast ametkonnast, ning see
tõttu on rahulolematus ja usaldamatus polit
sei suhtes suur. Samal ajal on siiski seoses 
kaasaegse koolituse saanud politseikaadri 
tekkimisega paranenud arvamus politsei 
professionaalsest tasemest. Oluline on olnud 
teiste riikide abi Eesti politseinike täiend
õppel. (EKI-TEST, 1996; Saar Poil, 1996).

Kontakt elanikkonna ja politsei vahel 
on Tallinnas ja teistes suuremates linnades 
nõrk. Parem on elanike ja politsei vaheline 
side maapiirkondades. Tallinnas ei teadnud 
41% küsitletuist, kus asub nende elukohale 
lähim politseijaoskond; teistes suuremates 
linnades ei tea seda 24%, väikelinnades ja 
maal 7-10% küsitletuist (EKI-TEST, 1996).

Võrdlus teiste riikidega

Viimastel aastatel paljudes Euroopa riikides 
ühtse metoodika alusel läbiviidud küsitlused 
võimaldavad teataval määral hinnata üksik
isikute ja nende vara vastu suunatud ku
ritegevuse taset nendes riikides. Võrreldes 
15 (Lääne-) Euroopa riigi keskmisega oli 
Eestis kuritegevuse tase 1995. aasta küsitluse 
andmetel keskmiselt 1,5-2 korda kõrgem 
enamiku vaadeldud kuriteoliikide (eeskätt 
varavastased kuriteod) osas. Röövimisi ja 
vägivallaga ähvardamisi oli Eestis üle 3 korra 
rohkem, otseseid füüsilisi kallaletunge aga 
vaid 20% rohkem Euroopa riikide keskmi
sest (vähem kui näiteks Soomes).

Karistuspoliitika

Viimaste aastate karistuspoliitikat iseloo
mustab ühelt poolt süüdimõistetute arvu 
kasv, teiselt poolt karistuste leebemaks 
muutumine: kohtud on vähem mõistnud 
vabadusekaotuslikke karistusi ja keskmi
ne karistusaeg on lühenenud; sellest tule-
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(EKI-TEST, 1996) kui ka ametkondades: 
riigiasutuste (politsei jt.) ning kohalike 
omavalitsuste ja elanikkonna koostöö 
võitluses kuritegevusega on olnud vaevalt 
märgatav. Puudunud on ühtne riiklik krimi- 
naalpoliitika, iseloomulik on olnud juhus
likkus ja tähelepanu keskendamine üksi
kutele järsku aktuaalseks muutunud prob
leemidele või kuriteoliikidele. Peaaegu 
puudub kriminoloogiaalane teaduslik 
uurimistöö; olulised otsused tehakse sageli 
pealiskaudse informatsiooni põhjal, ilma et 
oleks selge probleemnähtuse olemus ja 
leviku ulatus. (Näiteks ei ole piisavalt infor
matsiooni majanduskuritegevuse olemu
sest ja ulatusest, uimastite tarvitamise ja 
vahendamisega seonduvaist probleemi
dest, ebaseaduslikust alkoholikaubandu- 
sest ega ka politsei töömeetodite efektiiv
susest). Seni on peaaegu puudunud igasu
gune koordineeritud, ühiskonna erinevate 
institutsioonide jõupingutusi ühendav kri- 
minaalpreventsioonitöö.

Valitsus on viimasel ajal astunud mõ
ningaid samme olukorra parandamiseks. 
Valitsuse korraldusega 31. juulist 1995. aas
tast kinnitati kriminaalpreventsiooni riikliku 
programmi väljatöötamise kava, millega 
pannakse tervele reale ministeeriumidele 
konkreetsed ülesanded kuritegevuse enne
tamisel ja tõkestamisel (Riigi Teataja, 1995). 
Moodustatud on ametkondadevahelised 
konsultatiivkomisjonid (Kriminaalprevent
siooni Nõukogu, Korrakaitse Koordinee- 
rimiskomisjon) ühtse kriminaalpoliitika väl
jatöötamiseks ja õiguskaitseasutuste oma
vahelise koostöö koordineerimiseks.

Kriminaalpreventsiooni riiklik pro
gramm peab kujunema riigi kriminaal
poliitika aluseks lähemateks aastateks. Ees
märgiks on kaasata kuritegude enne
tamisele ja tõkestamisele lisaks õiguskait- 
seasutustele ka teised riiklikud ja omavalit
suslikud institutsioonid ning rahva oma
algatuslikud liikumised. Programmis järgi
takse järgmisi tegevussuundi: kuritegevuse 
põhjuste ja soodustingimuste mõjutamine 
riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika vahen
ditega; seadusandluse täiustamine ja õigus
kaitseasutuste töö efektiivsuse suurendami

ne; kuritegude tõkestamise spetsiaalsete 
meetmete rakendamine (sotsiaalne kont
roll, tehnilised kaitsevahendid jm); krimi- 
naalpreventsioonitöö riskigruppides, sh 
eriti noorte hulgas; kuritegude läbi kan
natanute abistamine; kuritegusid toimepan
nud isikute resotsialiseerimine; kriminoloo- 
giliste ja kriminaalpreventsiooni-alaste tea
dusuuringute läbiviimine.
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Mõned tulevikusuundumused

mis on antud hetkeks saavutatud. Teiselt 
poolt on elulaad nagu mood, sest arusaa
mad selle kohta, kuidas tuleks elada, s.t., 
milline peaks olema eluase, kuidas veeta 
vaba aega, mida süüa ja juua, kus käia 
puhkusel, millist tööd eelistada jne., levi
vad tänapäeval üsna laialt, eeskätt tänu 
reklaamile ja massiteabele. See tähendab, 
et mitte üknes objektiivsed tegurid, nagu 
sissetuleku suurus, elukoht jne., ei määra 
inimese elulaadi, vaid seda kujundavad ka 
inimese enese tahe, valikud ja eelistused.

Kahjuks ei soodusta mitte kõik, mida 
reklaamitakse, inimarengut. Inimesed 
peavad oskama valida paljudest uutest 
võimalustest need, mis inimarengule ka
suks tulevad, ja õppima vältima teisi, mis 
seda takistavad. Edu sõltub siin inimeste 
informeeritusest (haritusest), nende tra
ditsioonidest ja harjumustest ning suut
likkusest vajaduse korral oma tradit
sioone ja harjumusi muuta. Võrdse sisse
tuleku korral võib inimeste elulaad olla 
üsnagi erinev, nagu on ühesuguse majan
dusarenguga riike, kus on erinev inim
arengu tase. Erinevused sõltuvad sellest, 
milliseid võimalusi keegi eelistab. All
pool, käesoleva peatüki infotehnoloogia
le pühendatud alalõikudes peatutakse pi
kemalt ühel sellisel olukorral, milles on 
praegu Eesti tervikuna: tuleb valida, kas 
ja mida võtta kasutusele infotehnoloogia 
mitmekesistest võimalustest, mida maail
mas pakutakse. Inimarengule avaneb uus 
dimensioon, kuid ei puudu ka ohud ja 
kahtlused. Jälle on vaja teha asjatundlik
ke valikuid.

Tänapäeva globaliseerivas maailmas 
avaldab elulaadile (ja inimarengule) suurt 
mõju massikultuur, seda eelkõige linna
elanike ja noorte hulgas. Eriti televisiooni 
vahendusel kandub edasi ja võetakse 
kõigepealt omaks elulaadi väline külg. 
Tulemuseks on elulaadi nivelleerumine, 
ühetaolisus. Sellele töötab ühelt poolt 
vastu rahvuskultuur. Eestis on niisugune 
vastupanu tugevam maal, külades, mille 
kultuuriline, sotsiaalne ja majanduslik

Kui kokkuvõtlikult iseloomustada Eesti 
inimarengu viimase aasta problemaatikat, 
siis võib öelda, et põhiliselt seisis Eesti sil
mitsi samade raskustega kui aasta tagasi. 
Majanduse mõningane elavnemine (põl
lumajandus välja arvatud) ei jõudnud veel 
alandada siirdeühiskonna reformide kõr
get sotsiaalset hinda. Mõnes inimarengu 
lõigus (tervis, eluiga) on olukord isegi hal
venenud. Ka haridus võib kroonilise raha
puuduse tõttu allakäigu teele astuda. On et
te näha, et inimarengu indeksi väärtus lan
geb eelolevatel aastatel veelgi, sest inim
arengusse suubuvad protsessid on suure 
sisemise inertsiga.

Ühtlasi tuleb kahetsusega nentida, et 
majanduse kasvu taotlemine hõivab tipp- 
otsustajate tähelepanu praegu veel nii 
palju, et inimareng jääb nende huviorbii
dist välja. Ka pole Eestis jõutud koostada 
ega riiklikul tasemel aktsepteerida jätku
suutliku arengu strateegiat. Eesti valit
susväliste organisatsioonide võimalused 
inimarengut edendada kasvavad aegla
selt. Seetõttu läheb inimarengu stratee
giliste kavade koostamiseks ning nende 
elluviimiseks vajaliku konsensuse kujun
damiseks lähiaastatel vaja riigi toetust. 
Tuleb lähtuda sellest, et riik ei saa eksis
teerida ilma inimarenguta. Kui degradee- 
ruvad kodanikud, hääbub varsti ka riik.

Kui püüda ette kujutada Eesti inim
arengu mõnda lähitulevikus võimalikku 
suunda, tundub otstarbekas vaadelda inim
arengut elulaadi kaudu, sest väliselt aval
dub inimarengu tase just selles, kuidas 
inimesed oma igapäevast elu korraldavad, 
milline on nende elulaad. Viimane on 
omakorda praktiliseks raamiks, milles 
inimareng aset leiab. Inimarengu ja elulaa
di kvaliteet on vastavuses. Kõrgetaseme
line inimareng ei väljendu barbaarses elu
laadis, ja vastupidi, primitiivne elulaad ei 
soodusta inimarengut.

Elulaadi muutumine tuleneb riigi ma
janduse arengust, kultuuritraditsioonidest 
ja sidemetest muu maailmaga. Ühelt poolt 
peegeldab elulaad seda inimarengu taset,
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keskkond on olnud aegade jooksul eest
laste rahvusliku identiteedi üks olulise
maid kujundajaid. Teiselt poolt murenda
vad elulaadi ühetaolisust demokraatia 
areng, ühiskonna avanemine, inimeste 
kasvav mobiilsus (füüsiline - tänu autode 
arvu kasvule - ja virtuaalne - tänu info
tehnoloogia levikule) ja sotsiaalmajan
duslik kihistumine, rääkimata individua
lismi levikust, mis kõik elulaadi mit
mekesistavad.

Mobiilsuse kasv mõjutab omakorda 
paljusid teisi inimeste eluviisi külgi. Suu
renev mobiilsus võimaldab töö- ja eluko
ha kaugenemist üksteisest ja loob eel
dused äärelinnastumisprotsessi kiirene
miseks, avardab oluliselt kaugtöö võima
lusi ja ka suvekodude kasutamist aasta rin
gi. Peale füüsilise mobiilsuse peab arves
tama ka virtuaalse mobiilsusega, mis tuleb 
seoses moodsa infotehnoloogia levikuga. 
Seejuures võib virtuaalne mobiilsus, s.t. 
võimalus saada, töödelda ning edastada 
kiiresti kõikvõimalikke andmeid, vähen
dada igapäevase füüsilise mobiilsuse 
vajadust, sest mõningate ülesannete täit
miseks ei pea siis enam traditsiooniliselt 
tööle sõitma, vaid saab teha kaugtööd. See 
vähendab transpordivajadusi ning säästab 
looduskeskkonda.

Kahjuks ei ole eluviisi keskkonna
säästlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõte 
Eestis veel laia kandepinda omandanud, 
ehkki mõned entusiastide rühmad tun
nevad selle vastu huvi. Säästliku(ma) elu
viisi objektiivsed ja subjektiivsed eeldused 
on tugevamad maal, väikelinnades ja 
suurlinnade rohelistes piirkondades. Maa
inimesed on säilitanud ka looduslähedase 
maailmavaate, mis on väga sarnane rohe
liste ja süvaökoloogide uute põhimõtetega.

Rahva tervise halvenemine on ühelt 
poolt kahtlemata kiirete muutustega ko
hanemise hind. Teiselt poolt võib tervise 
motiiv (koos arstiabi kallinemisega) saa
da üheks oluliseks inimeste eluviisi muu
tumise allikaks. See peaks põhjustama 
tervislike eluviiside laiemat levikut ja ter
vise kõrgemat väärtustamist, sest tervise 
halvenemine ja eluea lühenemine pole 
seotud mitte niivõrd meditsiini puuduste
ga, kuivõrd just tervistkahjustavate harju
muste ja keskkonna teguritega. Praegu tee
vad inimesed ise oma tervise heaks veel 
vähe. Koos tervise väärtustamisega peaks 
levima ka eneseabistamisideoloogia: õpi
takse tegema seda, mida enne tegi keegi

teine, enamasti spetsialiseeritud teenuse 
osutamise raames (vererõhumõõtmine, ra
sedustest jne.). Sellega tõuseks vastutus 
oma tervise eest ja teatud aja möödudes 
pikeneks ka eluiga.

Infotehnoloogia ja 
inimareng Eestis

Sõnavabadus ja võimalus suhelda on de
mokraatliku ühiskonna alustalad. Ilma 
nendeta ei saa inimesed arendada oma 
tegelikke võimeid ega võtta osa otsuste 
tegemisest oma elu korraldamise kohta. 
Tänapäeva infotehnoloogia loob järjest 
uusi võimalusi inimeste omavaheliseks 
suhtlemiseks, eluks ja tööks vajaliku infor
matsiooni hankimiseks ning kogu ühis
konda puudutavate probleemide aruta
miseks. Nende võimaluste kasutamine või 
kasutamata jätmine ei saa jätta mõju aval
damata inimarengule.

1995. aastal sai Eestis hoo sisse avalik 
arutelu selle üle, millised on Eesti või
malused seoses maailmas toimuvate 
muutustega - liikumisega industriaal- ja 
postindustriaalühiskonnast infoühiskon
da. Eestis oli teemat käsitletud kitsamas 
ringis juba pikemat aega. Infotehnoloo
gia asjatundjate kõrval astusid sellesse 
keskustellu nüüd ka muude erialade esin
dajad ning arutelu muutus avalikuks. On 
toimunud hulk seminare ning konverentse, 
mille seast pälvis suurimat tähelepanu 
1996. aasta kevadel Tallinnas toimunud 
konverents “Eesti tee meediaühiskonda”.

Sellise avaliku arutelu teke oli seotud 
eelkõige mujal maailmas toimunud ana
loogiliste algatuste jälgimisega ning ka 
Eestit mõjustanud Interneti buumiga. 
Hoolimata sellest, et arutelu on haaranud 
ka valitsuse ja Riigikogu liikmeid, on kõr
gete riigiametnike avaldatu olnud eelkõi
ge isiklikku laadi ning ametlikke seisu
kohti pole väljendatud. Võib öelda, et 
Eestis puudub valitsuse või Riigikogu 
menetluse läbinud infoühiskonnateema- 
line seisukoht ja sellest johtuvalt pole 
tehtud muudatusi ei seadustesse, avaliku 
sektori investeeringutesse ega muud 
laadi riiklikesse ettevõtmistesse.

Arutatav küsimus on Eesti jaoks tege
likult eksistentsiaalne: kas Eesti suudab en
nast kohandada elamiseks ja töötamiseks 
infoühiskonnas või siirdub ta maailmasüs
teemi perifeeriasse, kus lakkab tegusalt
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1995. aasta alguseks oli Eesti Vabarii
gis registreeritud 97 telekommunikatsioo
ni alal tegutsevat ettevõtet. Enamik neist 
põhineb eraomandil, samas on selgelt 
välja kujunenud riigi osalusega telekom- 
munikatsiooniettevõtete struktuur ja sel
les on juhtiv osa riigiettevõttel Eesti Tele
kom. Eriotstarbeliste telekommunikat- 
sioonivõrkudega tegelevad Valitsusside 
ja Meresidesõlm, mis on mõlemad riigi 
omanduses.

1992. aastal sõlmisid Eesti Vabariigi 
valitsus ja AS Eesti Telefon (aktsiakapita
list 51% Eesti Telekom, 24,5% Telecom 
Finland ja 24,5% Telia AB Rootsist) kont
sessioonilepingu, mis kehtib 1998. aastani 
ja milles on sätestatud nii monopoolsed 
eriõigusted kui ka kohustused. Kohustus
te hulka kuuluvad näiteks investeeringud, 
Eesti sidevõrgu moderniseerimine, tele
kommunikatsiooniteenuste võimaldamine 
tarbijatele vastavalt nõudlusele. Algse 
plaani järgi kavandati aastani 2001 iga-aas- 
taste investeeringute mahuks keskmiselt 
290 miljonit krooni. Viimase kolme aasta 
tegelikuks keskmiseks investeerimisma- 
huks on osutunud 384 miljonit krooni.

Hetkel on peatähelepanu suunatud 
kiudoptilise alusvõrgu ehitamisele ning 
vana analoogvõrgu asendamisele. Lisaks 
kahele valminud ja kasutatavale Tallinna 
ja Helsingi vahelisele optilisele sideliinile, 
paigaldati 1995. aasta jooksul Eesti ja 
Venemaa vaheline optiline sidekaabel 
ning Eesti ja Rootsi vaheline merekaabel. 
Lõpetamisjärgus on Eesti ja Läti vahelise 
optilise sidekaabli paigaldustööd.

Peale AS Eesti Telefoni tehtu on va
hest kõige märkimisväärseni telekommu
nikatsiooni sektoris toimunud mobiilside 
areng. 1991. aastal käivitati projekt, mis 
haaras põhjamaades toimiva NMT-450 
standardi järgi töötava mobiiltelefonivõr- 
gu rajamise Eestisse. Selle tarbeks loodi 
välisosalusega ühisettevõte Eesti Mobiil
telefon, mille omanikud ja aktsiakapitali 
jaotus on samasugused kui AS Eesti Tele
fonil. Praeguseks on kogu Eesti Vabariigi 
territooriumil mobiilsidet võimaldavad 
seadmed. 1995. aasta jaanuaris avati Eesti 
Mobiiltelefoni GSM-i võrk, mis 1996. aas
ta mai seisuga katab Eesti suuremad lin
nad ja magistraalid, andes helistamisvõi- 
maluse ühtekokku enam kui 2/3 Eesti 
elanikele. Abonente on Eesti Mobiiltele
fonil NMT-450 võrgus enam kui 30 000 ja 
GSM-i võrgus üle 15 000. Mobiilside alal

osalemast rahvusvahelises tööjaotuses ja 
kultuurivahetuses ning kus kõigest sellest 
tulenevad järelmid inimarengule. Lisaks 
välisele on sellel küsimusel ka Eesti-sisene 
külg. See, et seni ei ole teadvustatud 
infotehnoloogia läbivat rolli kõigis eluvald
kondades ega ühiskonnaliikmete ebapiisa
vat valmisolekut vastu võtta toimuvaid 
muutusi, võib põhjustada sotsiaalset kihis
tumist infotehnoloogia ja andmeside
võrkude võimalustes orienteemvate ning 
võhikute vahel - protsessi, mille algeid on 
Eestis juba võimalik märgata.

Praegu Eestis toimuv infotehnoloogia 
ja andmesidevõrkude kiire areng toetub 
peamiselt kohalikule, erialasele ja eraalga
tusele ning kätkeb endas palju eba
määrast, mille kõrvaldamiseks oleks vaja 
ka avaliku sektori tähelepanu ja tegut
semist. Ametlikuks toetuseks Eesti liiku
misele infoühiskonna poole võib lugeda 
Eesti Vabariigi presidendi teleesinemist 
21. veebruaril 1996 ning haridusministri 
heakskiidul 1996. aastal käivitatud hari
dussüsteemi infotehnoloogilise arengu 
programmi.

Telekommunikatsiooni
infrastruktuur

Endistes sotsialismimaades järgis telekom
munikatsiooni infrastruktuur väga selgelt 
poliitilise protsessi loogikat: ühepoolne 
vertikaalne kommunikatsioon oli arene
num kui võimalused mitmepoolseks 
horisontaalseks suhtlemiseks. Inimestel 
oli televiisoreid rohkem kui telefone. 
Keskusest lähtuv informatsioon pidi jõud
ma kuulajate/vaatajateni, kas viimased 
omavahel probleeme arutada said, pol
nud tähtis. Poliitiliselt oli see pigem eba- 
soovitatav. Ühe legendi kohaselt pidas 
J. Stalin telefoni kontrrevolutsiooni töö
riistaks. Seetõttu polegi imekspandav, et 
taasiseseisvunud Eesti Vabariik sai sotsia
lismilt päranduseks halvasti arenenud te
lekommunikatsiooni infrastruktuuri, mis 
oli paljudel juhtudel vananenud nii füü
siliselt kui ka moraalselt. Mõned telefoni
keskjaamad olid pärit II maailmasõja päe
vilt. Osal valmisehitatud ja toimival infra
struktuuril ei olnud piisavat dokumentat
siooni. Teisalt andis selline olukord prae
gustele ettevõtetele võimaluse vananenud 
tehnoloogia kõrvale heita ning asuda 
kohe moodsid lahendusi looma.
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Allikas: CIESIN-i Eesti Keskus, www.ciesin.ee/ESTONIA/esto.html

TABEL 8.2.

Interneti levik Euroopas (märts 1996)

Internetiga ühendatud 
arvuteid 10 000 elaniku 

kohta

Internetiga ühendatud 
arvuteid

Riik

Soome
Island
Norra
Rootsi
Šveits
Holland
Taani
Suurbritannia
Austria
Iisrael
Saksamaa
Sloveenia
Iirimaa
Belgia
Eesti
Prantsusmaa
Tšehhi
Luksemburg
Liechtenstein
Ungari
Hispaania
Itaalia

452230702
9895

104843
157730
91591

185625
59851

504950
62574
34626

516342
7542

13206
35906

4894
154030
26079

369
241
178
129
120
115
86
78
66
62
39
37
36
34
26
25
21840
2164
1717449

64979
92305
13246
3127
4239

30359

17
16

Portugal 13
13Läti

Slovakkia 
Poola 
Küpros 
Malta
Euroopas kokku:
Allikas: CIESIN-i Eesti Keskus, www.ciesin.ee/ESTONIA/europe.html

8
8

554 7
247 7

2438883
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TABEL 8.1.

Internetiga ühendatud arvutid Eestis (mai 1992 - märts 1996)

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500 -

on tekkinud tihe konkurents ning peale 
Eesti Mobiiltelefoni tegutseb Eestis veel 
kaks operaatorit - väliskapitalil põhinev 
Radiolinja Eesti AS, kes 1995. aastal lõh
kus Eesti Mobiiltelefoni monopoli ning 
on kattuva GSM-i võrgu ehitamisel hõl
mamas samuti rohkem kui poolt Eesti 
elanikest, ja hiljuti turule lisandunud kol
mas GSM-i operaatorfirma AS Ritabell. 
Aastaks 2000 ennustatakse Eestisse enam 
kui 200 000 mobiilside abonenti.

Andmeside operaatorteenuste turulgi 
on toimunud suured muutused ning eri
nevate andmesideprotokollide seast eel
kõige TCP/IP protokollil põhinevate 
teenuste osas. Interneti ühendust paku
vad erinevad firmad paljudes kohtades 
üle Eesti, eelkõige siiski Tallinna piirkon
nas. Internetiga ühendatud arvutite arvult 
ühe elaniku kohta on Eesti praegu üks 
maailma kiireimini arenevaid riike (tabe
lid 8.1. ja 8.2.) ning esialgu paistab prae
gune arengutempo säilivat (keskmine 
juurdekasv aastas 70%). Kindlasti on 
Interneti laialdane levik Eestis andnud 
inimestele peale odava ja kiire kommu
nikatsioonivahendi ka võimaluse avarda
da oma maailma nägemist ning mõjuta
nud arusaamu, millised on infoühiskonna 
võimalused Eesti oludes.

Eestikeelse sisu kasv Internetis on ol
nud ootamatult kiire. Senistele-sadadele 
lisandub pea iga päev Internetti uut tee
nust osutav eestikeelne WWW hüper- 
meediakeskkond. Enamikku eestikeel
seid päevalehti saab lugeda ka Interneti 
vahendusel, samuti on seal saadaval nii 
pangandus-, teenindus- ja seadusandlus- 
alast teavet kui ka ilukirjandust ja ajavii
det. Tekkinud on kohalikud ettevõtted, 
mille põhitegevus on uue meedia sisu 
loomine. Palju tööd tehakse ka Internetis 
leiduva eestikeelse informatsiooni süste
matiseerimisel. Katalogiseeritud kujul on 
eestikeelsed materjalid alates maist 1996 
üldkasutatavad AS Meediamaa Interneti 
serveris aadressil http://www.ee/www/. 
Interneti eestikeelse sisu kasv võimaldab 
lisaks globaalsele materjalile kiire 
ligipääsu ka kohalikule teabele, senisele 
kasutajaskonnale - peamiselt akadeemi
lised ringkonnad ja ettevõtjad - on lisan
dunud ministeeriumide ja teiste valit
susasutuste töötajad. Eriti oluliseks tuleb 
pidada mittetulundusühingute ning eri
laadsete kohalike initsiatiivide teket ja 
nendepoolsete lahenduste leidmist and-
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Allikas: European Information Technology 
Observatory, 1996

TABEL 8.3.

Personaalarvutite arv 100 elaniku 
kohta Euroopas 1995

Riik Personaalarvuteid 
100 elaniku kohta

mesidevõrkude pakutavate teenuste ka
sutamisel ja arendamisel. Enam kui 160 
üldhariduskooli Eestis on ühendatud 
Internetiga, käivitatud on riiklik pro
gramm kõigi koolide ühendamiseks 
Interenetiga.

Infotehnoloogia areng

Vaatamata sellele, et infotehnoloogiaala
ne kõrgharidus on Eestis eksisteerinud 
vähemalt viimased veerandsada aastat 
ning andmetöötluse automatiseerimiseks 
on kohapeal loodud erilaadseid raken
dusi, jäi arenenud tööstusriikides 1980- 
ndate aastate keskel toimunud perso- 
naalarvutirevolutsioon Eestis toimumata. 
1990-ndate aastate alul hakkasid Ida- 
Euroopa päritoluga arvutid Eesti turul 
asenduma rahvusvahelist päritolu arvu
titega ning koos majandusreformidega ja 
eraettevõtluse arenguga tekkis alus ka 
kiirelt kasvavale infotehnoloogia turule. 
Turukasv on viimaste aastate jooksul ol
nud võimas - 1993. aastal turumaht kahe
kordistus, 1994. aastal kasvas turg umbes 
80% ning umbkaudu samasugune kasv 
toimus ka aastal 1995, moodustades ainu
üksi riistvara ja lisaseadmete osas 500 
miljoni kroonise käibe. Potentsiaali eda
siseks arenguks jätkub, arvestades et per
sonaalarvutite arvult 100 elaniku kohta 
on Eesti Põhjamaadest lähinaabritega 
võrreldes veel maas (tabel 8.3.). Kasvama 
hakkab ka koju hangitavate arvutite arv.

On oodata ka tarkvara turumahu ka
hekordistumist: 1996. aastal, peaks see jä
rele jõudma riistvara ja lisaseadmete tu
rule ning seejärel selle ka ületama. 1995. 
aasta lõpus oli Eesti ettevõtetes kasutusel 
ligi 100 000 personaalarvutit ning nende 
arv kasvab iga päevaga umbes 50 arvuti 
võrra. Eestis tegutseb üle 250 arvutifirma, 
mis arvestades seda, et 85% müüdud ar
vutitest valmistab kolm Eesti firmat 
(Microlink, Pennu, Astrodata), on üllata
valt suur arv. Arvutifirmade rohkust on 
püütud seletada sellega, et ettevõtetes ei 
ole infotehnoloogia tugiisikuid ning see
pärast tuleb koolituse tarbeks teadmisi 
hankida väikestest arvutifirmadest. Arvu
tialase üldhariduse kasvades on aga ka 
organisatsioonides rohkem tugiisikuid, 
kes suudavad tuvastada probleemi ning 
lihtsamatel puhkudel selle ka ise lahen

dada. Arvuteid kasutatakse Eesti ettevõ
tetes eelkõige raamatupidamisarvestuses, 
üha rohkem hakatakse kasutama ka ette- 
võttesiseseid andmebaase.

Avalikus sektoris kasutatakse infoteh
noloogiat praegu eelkõige elementaar
sete infotöötlusvajaduste rahuldamiseks, 
kuid lähiaastatel on oodata rõhuasetuse 
muutust riistvarahangetelt integreeritud 
tarkvaralahenduste loomisele, et haldus
süsteemi tööd tõhustada. 1995. aastal 
moodustasid avalikus sektoris infotehno
loogiale tehtud kulutustest riistvara- 
hanked 72% ning tarkvarale tehtud kulu
tused vaid 12%. Infotehnoloogia osakaal 
riigieelarvest on aegapidi kasvanud 1994. 
aasta 0,8%-lt 1996. aastaks planeeritud 
1,17%-ni, kuid ei küüni veel arenenud rii
kide 3%-ni. Kui näiteks Taani avalikus 
sektoris kasutab arvutit oma igapäeva
töös 85% töötajatest, siis Eestis on ees
märgiks püstitatud 66,3% ehk ligikaudu 
4000 töökohta. Praeguseks on arvutiga 
varustatud veidi üle 2000 töökoha.

Seoses vajadusega infotehnoloogiat 
laiemalt kasutada on eriti olulised hari
dussüsteemis tehtavad muudatused, seal
hulgas tutvumine arvutiga juba koolipin
gis (vt. 2. peatükk). Ilma inimeste selle
alase koolituseta võivad kaasaegse info
tehnoloogia mitmekesised võimalused 
jääda kasutamata ning see tähendaks, et 
infoühiskonda astumiseks ei olda veel 
valmis.
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ruumi. Kas eesti kultuur ja eesti keel ei 
haju selles globaalsuses? Kas me ei mine
ta infoühiskonnas oma identiteeti ja 
rahvustunnet?

•Sotsiaalne - infoühiskond toob ene
sega kaasa uue sotsiaalse kihistumise: 
ühtedel on ligipääs infotehnoloogiale ja 
nad oskavad selle võimalusi kasutada, 
teised on võhikud. Enamik inimesi on 
praegusel hetkel võhikud. Kuidas vältida 
seda, et vaid väike osa ühiskonnast saab 
kasutada elukvaliteedile vajalikke info
tehnoloogilisi võimalusi?

•Inimeste valmisolek - Eestil on palju 
analüüsimata ja lahendamata probleeme 
ja ohte. Kas infotehnoloogiat püütakse 
kasutada seniste vastuolude eitamiseks, 
lahendamiseks või süvendamiseks? Ini
meste praeguste eelistuste seas pole koh
ta infoühiskonna väärtustel ja hoiakud ei 
muutu mõne aastaga.

Infoühiskonnaga 
seostatavad ohud ja 
hirmud

Avalikus arutelus väljendatud seisukohta
de seas on ülekaalus infoühiskonna või
malusi tunnustavad avaldused. Kuid ei 
ole mööda mindud ka küsitavustest ja 
ohtudest, eriti arvestades Eesti väiksust ja 
tema ressursside vähesust. Lühidalt võib 
neid jaotada järgmiselt.

•Majanduslik - infotehnoloogia ja 
telekommunikatsioonisektor on väga kii
resti arenevad majandusharud. Kas Eesti- 
taoline väikeriik on võimeline järjekind
lalt tegema tehnoloogilisi uuendusi, sest 
see nõuab suuri kulutusi?

• Ummiku hirm - kui Eestis otsusta
takse valida teatav uudne tehnoloogiline 
lahendus ja hakatakse seda eelisarenda- 
ma, võib mujal see valik osutuda üldiselt 
mittekasutatavaks, tekib sõltuvus mõnest 
tarnijast või oht sattuda infoühiskonna 
umbteele.

•Konkurendid - Eesti ei ole ainus riik, 
kus arutatakse suundumist infoühiskonda.

Need on üksnes mõningad kahtlused ja 
hirmud, mis on avalikus keskustelus esile 
tulnud. Infotehnoloogiaga on lugu nii na
gu kõikide tehnoloogiliste uuendustega. 
Koos uute võimalustega tekivad ka uued 
ohud. Mõned inimeste elu saatvad riskid 
omandavad uue ilme. Indiviidil läheks 
raskeks nendele üksinda vastu astuda. 
Alati on tulemuslikum paljude inimeste 
läbimõeldud ja kooskõlastatud tegevus. 
Seetõttu tuleks edaspidi kindlasti käsitleda 
inimarengu ja Eesti riigi seisukohalt olulist 
infoühiskonna teemat valitsuses ja Riigi
kogus. Altpoolt tulev algatus ja surve tee
vad selle teoks ilmselt lähitulevikus. Eesti 
inimareng ei tohi takerduda.

Paljud riigid on juba astunud samme, et 
äratada üldist tähelepanu ja saada välisin
vesteeringuid. Juhtivad riigid soovivad 
kindlustada eelkõige liidrirolli ning hoolit
seda oma kodanike eest, Eesti sisemised 
võimalused jätavad talle sabassörkija osa.

• Psühholoogiline - vaatamata sellele, 
et infotehnoloogia on muutunud ja muu
tub järjest inimsõbralikumaks, on oht muu
tuda tehnoloogiast sõltuvaks. Eesmärgid ja 
areng peavad olema inimkesksed, mitte 
tehnoloogiakesksed.

• Kultuuriline infotehnoloogia ja 
andmesidevõrgud võimaldavad ületada 
rahvusriigi piire ja siirduda globaalsesse
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Inimareng
Õppurite kogumäär Päevalehed Televiisorid

kõrghariduses (eks. 100 (100 elaniku
----------- elaniku kohta)
Naised kohta)

Rahvaarv Teadlased Õppurite 
1 arsti ja tehnikud kogumäär 

(1000 
elaniku 
kohta)

Sisema- Rahvus- 
janduse lik kogu- 
kogupro- produkt 
dukt
1 elaniku kohta 
kohta (USD)
ostujõu 
paritee- 
tides

Keskmine Emade 
eluiga
(aastates) sünnitusel kohta 

(100 000 
elusstinni 
kohta)

suremus
6-23- aas-

Kokku 1 elanikutaste ela
nike hulgas (%) (%)
(%)

(USD)

19941994 1994 1994 199419941994 1994

69.5 24.2 9466.9 56.4 25.5 1090319

Inimhädad
Tarbija- Enneaegse 
hinna- surma läbi 

20% mada- (% meeste indeksi kaotatud 
laima sisse- töötasust)

Tahtlikud Regist- Väävli ja
õnnetustes tapmised reeritud lämmastiku
vigastatud (100 000 vägis- emissioonid
(100 000 elaniku
elaniku 
kohta)

Töötuse tase (%)* Liiklus-20% kõr-Kesk- Naiste
------------  hariduseta geima ja töötasu
Noored täiskas-Kokku

muutus eluaastad 
(1000 
elaniku 
kohta)

tamised (kg NOx ja 
kohta) (100 000 S02

naise 1 elaniku
kohta kohta)

(16-24,%) vanud(%)
(% 15-64- tulekuga 
aastastest) leibkonda- 

de sissetu-

(%)

lekute suhe
(%)**

vanuses
15-59)

Okt.
1994 1994 1994 199419941994 1994 19941994 1989

26.624.347.734.81.51 153 103-8783 71.11.17

* Allikas: Riigi Tööturuamet

** Allikas: Eesti Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR

Inimarengu suunad
Õppurite kogumäär 
kõrghariduses (%)

Keskmine eluiga 
(aastates)

Kulutused 
haridusele 
(% SKP-st)

Kulutused 
tervishoiule 
(% SKP-st)

Rahvuslik kogu
produkt 1 elaniku 
kohta (USD)

Sisemajanduse 
kogu-produkt 
1 elaniku kohta ostu
jõu pariteetides (USD)

1994 1992 1994 1992 199419941992 1994 19921992

69.1 6.3 6.7 4.5 6.222.6 24.266.9 10901288
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Soolised erinevused

Naised (% meeste näitajatest)

Üliõpilased Loodus- ja raken- Tööjõud 
dusteaduste 
üliõpilased

Rahvaarv Õpitud 
aastate

Töötus* TöötasuKeskkooli- Keskkooli
õpilased lõpetajad

Keskmine
eluiga

arv
Okt.
19941994 1994 19941994 19941994 19941994

106.8 56.8 103.7 160.5119.6 114.3 71.1131.3107.7

* Allikas: Riigi Tööturuamet

Naiste seisund
Naistöö- Naisjuhid Naised
jõud (% naistest) Riigikogus

(% Riigi
kogu liik
metest)

Keskkooli- Naisüliõpi- Loodus- ja 
laste kogu- rakendustea- 
määr (%) duste üliõpilaste (% kogu

osakaal nais-

Keskmine Keskmine Emade 
eluiga 
(aastates)

Naiste 
vanuseline lõpetajate 

osakaal nor
maalses 
lõpetamis- 
eas naistest

vanus 
esmakord
sel abiellu- (100 000 
misel

suremus 
sünnitusel määr teise

tööjõust)taseme 
elussünni hariduses üliõpilastest
kohta) (%)

(%)

199419941994 19941994 1994 19941994 1994

56.4 12.950.925.5 28.587.7 73.273-1 23.7

Rahvastik
Kontratsep- Ülalpeeta- 
tiivide levi- vate osakaal 
muskordaja (%)

60-aastane 60-aastaste loodetav 
ja vanem elukestus (aastates)
rahvastik----------------------------

Aastane rah- Sündimuse
vastiku juur- kogu-
dekasv (%) kordaja

Sündimuse 
kogukordaja 
ajas (1994 võr
reldes 1960,%)

Rahvaarv
(miljonites)

Naised(%) Mehed
1970- 1994- 

1960 1994 2000 1994 2000 19941994 199419941994
14.118.4 19-31.2 1.5 1.4 0.48 -0.62 51.11.37 71

Tervis
Erasektori 

tervishoiule kulutused 
(% SKP-st) tervishoiule 

(% koguku- 
lutustest 
tervis
hoiule)

Rahvaarv Ravikind- Avaliku sek- Kulutused 
lustuse tori kulu-
poolt tasu- tused ter- 
tud raviar- vishoiule 
ved (%) (% avaliku

sektori 
kulutustest)

Alkoholi Tubaka
tarbimine tarbimine 1 arsti 

elundite kõigist AIDS-i (liitrit täis- (kg täis- kohta
haigustesse surmajuh- (100 000 kasvanu kasvanu
(% kõigist tudest) elaniku kohta) kohta)
surmajuh
tudest)

Enneaegse Suremus Suremus Haiges-
surma läbi vereringe- vähki (% tumine 
kaotatud
eluaastad
(1000
elaniku
kohta)

kohta)

19931994199419941994 19941994 1994 1994
14.06.215.414.8 10.7 0.95 3190.155.2
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Haridus
Õppurite Õppurite Kutsehari-
kogumäär kogumäär duse osa-
6-23-aas- keskharidu- kaal teise

Üliõpi
laste
kogu
määr

Loodus- ja
rakendus-
teaduste
üliõpilaste
osakaal

Kulutused 
kõrghari
dusele (% 
kulutustest 
haridusele)

Avaliku sek- Kulutused 
tori kulutu- haridusele
sed 1 üliõpi- (% SKP-st) 
lasele ostu
jõu paritee- 
tides (USD)

Avaliku 
sektori 
kulutused 
haridusele 
(% SKP-st)

Täisajaliselt
õppivad
19-aastased

taste elani- se ülemises taseme üle- (%) 
ke hulgas astmes mise astme 

hariduses
(%)

1994 1994 19941994 19941994 19941994 1994

6.76.769.5 36.1 40.7 14.724.242.287.7

Inimkapitali kujunemine
Keskkooli Ülikooli Loodus- ja rakendusteadus-
lõpetanute lõpetanute likel erialadel lõpetanud
vanuseline vanuseline (% kõigist lõpetanutest)
määr (%) määr (%)

Õpitud aastate arv Kulutused 
uurimis- ja 
arendus
tegevusele 
(% RKP- st)

Teadlased 
ja tehnikud 
(1000 elaniku 
kohta)

Uurimis- ja 
arendustege
vusega hõiva
tud teadlased 
ja tehnikud 
(10 000 elani
ku kohta) MehedKokku NaisedKokku Naised Mehed

1994 1994 1994 199419941994 1994

44.8 33-5 60.663.5 15.039-5 0.5

Tööjõud
Tööjõu asen- Töötasude 
damise tase kasv aastas 
tulevikus 1 töötaja 

kohta (%)

Töötasude jao- Ametiühingu- Töötunnid 
tus: 50% kõr- tesse kuuluva nädalas 
gema tööta- tööjõu osakaal (1 tööstus- 
suga töötajate töölise
töötasu suhe kohta)
50% madala
ma töötasuga 
töötajate töö
tasusse

Tööjõud 
(% rahvastikust)

Kulutused 
tööturu 
program
midele 
(% SKP-st)

Tööjõu jaotumine

Teenin
duses

Põlluma- Töös- 
janduses tuses

199419941994 19941995 1995 1995 1995

44.2 62.7 0.13312 33 55 103
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Töötus
Töötuse region
aalsed erine-

KeskharidusetaTöötud
(tuhandetes)*

Töötuse tase (%)* Kulutused Pikaajaline töötus
töötute abi- (% kogu töötusest)
rahale (%
valitsuse
kulutustest)

inimeste tööpuu- 
vused (25% hälvi- duse suhe kõrg- 
mas olukorras haridusega ini

meste tööpuu-regioonide 
tööpuuduse suhe dusse 
25% parimas 
olukorras regioo
nide tööpuu- 
dusse) -------

Kokku Kokku, Naised 
k.a lootuse 
kaotanud 
töötud

Noored Noored 
(16-24) mehed 

(15-19) NaisedMehedÜle 12 
kuu

Üle 6 
kuu

19941994 19941994 19941994 1994

0.21.89 1.171.5112.7

Allikas: Riigi Tööturuamet

Sõjalised kulutused
Sõjalised kulutused (% Kulutatud ametlik aren- Keskmine aastane mitte-
kulutustest haridusele ja guabi (% sõjalistest kulu- tuumarelvade eksport

tustest)

Sõjalised 
kulutused 
(% SKP-st)

Relvajõud

arengumaadessetervishoiule)
1000 ela- 1 õpetaja 1 arsti 
niku kohta kohta kohtaMiljonit USD Osakaal

19941994

8.21.1

Loodusvarad
Aastane magevee veevõttLooduslik 

rohumaa 
(% maismaa pindalast) 
pindalast)

Metsamaa Niisutatav Taastuvad
(% maismaa maa (% hari- siseveevarud 

1 elaniku 
kohta (1000 
nT aastas)

Rahvastiku 
tihedus 
(inimest 
km2 kohta)

Haritav maa 
(% maismaa 
pindalast)

Maismaa
pindala
(tuhandetes
km2)

tava maa 
pindalast)

1 elaniku 
kohta (nT)

% veevarudest

199419941994199419941994
132647.634.342.4 7.227.0
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Rahvatulu arvestus
Maksud Valitsuse Eksport Import 

(% SKP-st) (% RKP-st) kulutused (% SKP-st) (% SKP-st) 
(% RKP-st)

Sisemajan
duse kogu
produkt 
(SKP, mil
jardit USD)

Põlluma- Tööstus- Teenin- Tarbimine
jandus- toodang dus (%
toodang (% SKP-st) SKP-st)
(% SKP-st)

Investee- Sääst 
ringud

--------------- sisema-
Valitsus jandusse 
(% SKP-st) (% SKP-st)

Eratar
bimine 
(% SKP-st)

1994 1994 1994 1994 1994 199419941994 1994 19941994 1994
28.6 20.4 39-822.61.655 26.8 79.0 89.827.751.8 58.28.3

Majandustegevuse suunad
Tarbijahinna- Ekspordi osa 
indeksi muu
tus (%)

Maksude osa 
RKP- s (aasta
ne kasv, (%)

Otsesed 
maksud (% 
kõigist mak
sudest)

Eelarve üle
jääk/defitsiit 
(% RKP-st)

Rahvusliku 
koguprodukti 
aastane kasv 
1 elaniku 
kohta (%)*

Rahvuslik koguprodukt (RKP)
SKP- s (aasta
ne kasv, %)

Miljardit USD Aastane kasv 
(%)*

1994 1994 1994 1994 1994199419941994
14.747.71.634 2.7 29.0 1.3-2.0-3.1

* Rahvuslikus valuutas (Eesti kroonides)
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Ühiskondliku struktuuri nõrgenemine
Väljaspool Üksik- 
registreeri- 
tud abielu 
sündinud 
lapsed (%)

Asüüli
taotlused
(tuhan
detes)

Abielulahu
tused (% 
sõlmitud 
abieludest)

Registreeritud 
vägistamised 
(100 000 naise 
kohta vanuses 
15-59)

Narko
kuriteod 
(100 000 
elaniku 
kohta)

Vangid Alaealised 
(100 000 (% kõigist
elaniku 
kohta)

Tahtlikud 
tapmised 

vangidest) (100 000 
elaniku 
kohta)

Meeste 
emaga enesetapud 
perekon- (100 000 
nad (%) mehe

kohta)

19941994 19941994 1994 1994 19941994 1989

76.0 4126.6294 24.3 70.718.92.20.8

Rikkus, vaesus ja sotsiaalsed investeeringud
Rahvuslik 
koguprodukt 
1 elaniku 
kohta (USD)

Eesti osa 
industriaal- 
maade RKP-st

Kulutused 
tervishoiule 
(%) SKP-st)

Kulutused Kulutused 
sotsiaalkind- haridusele 
kistusele 
(% SKP-st)

Sisemajanduse 
koguprodukt 
1 elaniku kohta 
ostujõu pari- 
teetides (USD)

Sissetulekute jaotus*

(% SKP-st)

40% madalaima 
sissetulekuga 
leibkondade 
osa kõigist sisse
tulekutest (%)

20% kõrgeima ja 
20% madalaima 
sissetulekuga leib
kondade sissetule
kute suhe(%)

19941994 1994 19941994 1994
6.28.6 6.716.4 7831090

* Allikas:Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR

Kommunikatsioon
Sõidu-

(100 elani- vahelised autod 
ku kohta) telefoni

kõned 
(minutit 
1 elaniku 
kohta)

Kinokü- Muuseu- Lugejad Päeva- Trükitud Trükkimi- Postitatud Telefonid Rahvus-
lastused mikülas- raamatu- lehed raamatud seks ja kir- kirjad (1
(1 elani- tused (1 kogudes (eks. 1 (nimetusi jutamiseks elaniku

elaniku 100 000 kasutatud kohta) 
kohta) elaniku 

kohta)

Raadiod
(100
elaniku
kohta)

Televii
sorid 
(100
elaniku ku kohta elaniku

(100
elaniku
kohta)

(%)
paber (ton
ni 1000 ela
niku kohta)

kohta) aastas) kohta
aastas)

1994 19941994 199419941994 1994 1994 1994
22.636.10.54 32.394 18.3 29.51530.92
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Energia tarbimine
Energia tarbimise efektiivsus 
(energia tarbimine 100 USD SKP 
kohta, kg õliekvivalenti)

Eesti osa maailma ener
giatarbimises (%)

Energia tarbimise aastane 
muutus (%)

Energia tarbimine

Kokku (miljardit kg 
õliekvivalenti)

1 elaniku kohta 
(kg õliekvivalenti)

1994 199419941994

4.8 1 2083223

Linnastumine
Suurima linna Miljonilinnade Miljonilinnade Suurima rahvastiku 
rahvaarv (% lin- rahvastik (% rahvastik (% tihedusega linn 
narahvastikust) linnarah- kogurah-

vastikust) vastikust) -------------------------

Elanikkond, 
kes peab 
taluma 60-det- 
sibellilist ja 

Rahvastiku tugevamat liik- 
tihedus lusmüra (%) 
in/km2

Linnarahvastik (% Linnarahvastiku 
kogu rahvastikust) aastane juur

dekasv (%)

Linn

1970- 1994
I960 1994 2000 1994 2000 19941994

2747.057.1 70.1 69.0 0.88 -0.62 41.7 Tallinn

Keskkonna saastamine
Heitmed Ohtlike ja Olmejäät- 
kulutatud eri jäätme- mete tek
kimisest te tekkimi- kimine 
(tonni ne (tonni (kg 1 
raskeme- km2 
talle 1000 kohta) kohta) 
km2 kohta)

Kõrgeima S02 
kontsentratsioo
niga suurlinn

Eesti osa globaal
setes emissiooni
des (kasvuhoone- 
indeks)

Jäätme- Jäätmete
käitlusega taaskasutus (% 
tegelev tarbimisest)
osa rah
vastikust —

Pestit-
siidide
tarbimine
(tonni
1000

Väävli ja 
lämmas
tiku emis
sioonid 
(kg NOx ja
S02 1 elani- Osa (%) 10 miljoni elaniku

elaniku kohta) 
kohta

elaniku
Paber ja Klaas 
kartong

Linn (%)Mikro
grammi ku kohta) 
S02 m3 
kohta

19941994 1994 19941994 1994

0.136Tallinn 3150.2103.87
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19941992 1993

1516.71544.4 1499.3Rahvastik (aasta keskmine tuhandetes)

42400 4240042400Maismaa pindala (km2)

1.6551.667*2.002*Sisemajanduse koguprodukt (SKP, miljardit USD)

Inimareng

69.1 68.1 66.9Keskmine eluiga (aastates)
Emade suremus sünnitusel (100 000 sünnituse kohta) 56.422.2 33.0

Õppurite kogumäär 6-2 3-aastaste elanike hulgas (%) 
Üliõpilaste osakaal vastavas vanuses elanikkonnast (%)

69.568.3 68.4
23.6 24.222.6

1.6341.653*
1090*

1.990*
1288*

Rahvuslik koguprodukt (RKP, miljardit USD) 
Rahvuslik koguprodukt 1 elaniku kohta (USD)
Rahvusliku koguprodukti kasv ühe elaniku kohta 
aastas (rahvuslikus valuutas, %)
Vahetuskurss (EEK/USD)

1090

-2.0-7.1*
12.9698312.04125 13.23387

Inimhädad

Liiklusõnnetustes vigastada saanute arv 
(100 000 elaniku kohta)
Tahtlikud tapmised (100 000 elaniku kohta) 
Narkokuriteod (100 000 elaniku kohta)
Registreeritud vägistamised (100 000 naise kohta 
vanuses 15-59 a.)

153102 120

24.321.615.5
1.4 2.21.8

26.615.1 22.1

* 1992. ja 1993- aasta andmed on ümber arvestatud
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116.0
9.6

Väävli ja lämmastiku emissioon (kg NOx ja S02 
inimese kohta)

1992

Keskharidusest madalama haridusega täiskasvanud 
(vanuses 15-64, %)

Töötuse tase

34.8*

1.70**

1076Tarbijahinnaindeksi muutus (%)

20% kõrgeima ja 20% madalaima sissetulekuga 
leibkondade sissetulekute suhe (%) 765

19941993

1.85** 1.51**

4890

735 783

95.6 94.1
7.9 9.7

Keskmine eluiga ja tervis

69.1 68.1 66.9Keskmine eluiga 

Rahvastiku arv 1 arsti kohta 280 292 319

56.4Emade suremus sünnitusel (100 000 sünnituse kohta)

Vereringesüsteemi haiguste tagajärjel surnute osakaal 
(% kõigist surmajuhtudest)

Pahaloomuliste kasvajate tagajärjel surnute arv 
(% kõigist surmajuhtudest)

Avaliku sektori kulutused tervishoiule (% kõigist 
avaliku sektori kulutustest)

22.2 33.0

56.5 55.257.8

16.116.5 14.8

14.2 15.4

Rikkus / vaesus

20% kõrgeima ja 20% madalaima sissetulekuga 
leibkondade sissetulekute suhe (%)

40% madalaima sissetulekuga leibkondade 
osa kõigi leibkondade sissetulekutest

765 735* 783

16.7 16.8 16.4***

1.634

1090

1.653

1090

Rahvuslik koguprodukt (miljardit USD) 

Rahvuslik koguprodukt 1 elaniku kohta (USD)

1.990

1288

* 1989. a. rahvaloenduse andmed
** Allikas: Riigi Tööturuamet; esitatud on IV kvartali andmed 

Allikas: Turu- ja Arvamusuuringute Keskus A/S EMOR
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76.0

3.7Alaealised vangid (% kõigist vangidest)
Väljaspool registreeritud abielu sündinud lapsed (%) 

Üksikemaga perekonnad (%)

Abielulahutused (% sõlmitud abieludest)

34.0 38.2

18.9*

74.9 74.3

* 1989- a. rahvaloenduse andmed

199419931992
Rahvusliku koguprodukti kasv ühe elaniku kohta 
aastas (rahvuslikus valuutas, %)

Vahetuskurss (EEK/USD)

-2.0-7.1

12.9698312.04125 13.23387

481076 90Tarbijahinnaindeksi muutus (%)

Demograafia

1.54 1.501.52Rahvastik (miljonit elanikku) 
aastane iibekordaja -1.0-1.3-2.3

18.418.260-aastane ja vanem rahvastik (%) 
60-aastaste loodetav elukestus (aastates) 

naised 

mehed
Sündimuse kogukordaja

Sündimuse kogukordaja muutus ajas 
(võrreldes I960, aastaga, %)

Ülalpeetavate osakaal (%)

17.9
17.6 17.217.2

19.319.319.8

14.114.114.6

1.451.69 1.37

717587
51.151.351.3

Ühiskondliku struktuuri nõrgenemine

64.5 70.752.1Meeste enesetapud (100 000 mehe kohta)
Registreeritud vägistamised (100 000 naise kohta 
vanuses 15-59)
Narkokuriteod (100 000 elaniku kohta)

Vangid (100 000 elaniku kohta)

26.615.1 22.1

1.4 2.21.8

294300
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19941992 1993

Haridus

Õppurite kogumäär 6-23 aastaste elanike hulgas (%) 
Õppurite kogumäär keskhariduse ülemises astmes 

Naisõppurite vanuseline määr teise taseme hariduses

Kutseõppeasutuste õppurite osakaal teise taseme 
ülemise astme hariduses (%)
Teise taseme ülemise astme hariduse naislõpetajate 
osakaal normaalses lõpetamiseas naistest (%)

Kõrgkooli lõpetajate osakaal normaalses lõpetamiseas 
elanikkonnast (%)

Õppurite kogumäär kõrghariduses (%) 
naised (% üliõpilastest)

Loodus- ja rakendusteaduslike erialade üliõpilaste 
osakaal üliõpilastest (%)
Loodus- ja rakendusteaduslikel erialadel lõpetajate 
osakaal kõrgkooli lõpetajatest (%) 

naised (%) 
mehed (%)

Teadus- ja arendustegevusega tegelevad 
teadlased ja insenerid (10 000 elaniku kohta)

68.3 69.568.4

96.8 96.5 102.0

86.3 87.7

44.4 42.247.4

96.3 94.2 73.2

18.613.5 15.0
22.6 23.6 24.2
50.1 51.0 51.7

49.6 40.744.0

44.5 50.4 44.8
45.8 43.435.2
54.2 64.8 56.6

39.537.2 37.7

Side

94Televiisorid (100 inimese kohta)

Telefonid (100 inimese kohta)
Rahvusvahelised telefonikõned (minutit inimese kohta) 

Sõiduautod (100 elaniku kohta)

Lugejad raamatukogudes (%)
Muuseumikülastused (1 elaniku kohta aastas)

25 29.527
27.429.0 32.3

22.618.6 21.1

36.135.4 33.7
0.540.520.53

Tööhõive

106Tööjõu asendamise tase tulevikus (%) 
Naiste töötasu (% meeste töötasust) 
Töötud (tuhandetes)
Töötuse tase (%)

103
72.1*
16.2**

1.85**
2.06**

71.1
14.9 12.7

1.51**
1.89**
1.17**

1.70**
1.75**
1.65**

naised (% koguarvust) 
noorukid (l6-24a., % koguarvust) 1.57

* 1993. a. novembri ja 1994. a. oktoobri andmed 
** Allikas: Riigi Tööturuamet; esitatud on IV kvartali andmed
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Valitsuse tegevussuunad

Kulutused haridusele (% SKP-st)

Kulutused tervishoiule (% SKP-st)

Sõjalised kulutused (% SKP-st)
Sõjaliste kulutuste suhe kulutustesse haridusele ja 
tervishoiule

199419931992

Loodusvarad

4.84.8Energia kogutarbimine (miljardit kg õliekvivalenti) 

1 elaniku kohta (kg õliekvivalenti)
100 USD sisemajanduse koguprodukti kohta 
(kg õliekvivalenti)

5.7
322331583711

241 208289

0.140.13Pestitsiidide tarbimine (tonnides 1000 elaniku kohta) 

Olmejäätmete tekkimine (kg elaniku kohta)

0.30

204 315

Väliskaubandus

84.9*
106.8*

78.9*
129.2*

83.5*

49-5*
Ekspordi-impordi suhe (%)
Sõltuvus kaubandusest (eksport+import %-na SKP-st)

Rahvamajanduse valuutareservid (perioodi lõpul, 
miljonit USD)
Jooksvate tehingute bilanss (miljonit USD)

374.6*

-169.1*

377.4*

23.3*

193.2*

35.7*

Toetusabi

94.0 88.295.0Kogu antud ametlik arenguabi (miljonit USD)

Ametliku arenguabi % rahvuslikust 
koguproduktist
Ametlik arenguabi 1 elaniku kohta (USD)

3.85.79.0
62.061.5 58.8

* Allikas: Eesti Pank
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ARUANDE 1996 LISAD

Sissetulekute tase kirjeldab piirkonna 
elanikonna otsest heaolu ja on samuti 
olukorra muutustele suhtelist kiiresti 
reageeriv näitaja. Kasutatud on ametli
kult deklareeritud tulumaksu elaniku 
kohta. Selle näitaja puuduseks on küll 
illegaalsete tulude väljajäämine, kuid 
seniste analüüside põhjal on tegemist 
küllaltki adekvaatse indikaatoriga. 
Arvutused on tehtud Rahandusminis
teeriumi ja Riigi Omavalitsusameti 1994. 
aasta andmete põhjal.

Elanike väljaränne iseloomustab 
piirkonna elukvaliteeti pikema aja väl
tel. Et praegune elanikkonna rännet kir
jeldav statistiline arvestus pole sissekir
jutuste süsteemi puudulikkuse tõttu 
adekvaatne (pole võimalik kasutada 
jooksva migratsiooni näitajaid), vastab 
sellele paremini piirkonna elanikkonna 
vanusestruktuur. Kasutatud on 25-44- 
aastaste (ettevõtjaeas) elanike ja pen
sioniealise elanikkonna suhet. See on 
kontingent, mis on naasnud õpingutelt, 
kuid on veel suhteliselt liikuv ja on elu
tingimuste halvenemise korral valmis 
välja rändama. Teisalt on tegemist kõige 
teovõimsama ja uuendusmeelsema 
vanuserühmaga, kellel on piirkonna 
arengus olulisim roll. Arvutused tegi 
Riigi Statistikaamet 1989. aasta rahva
loenduse 1994. aastaks korrigeeritud 
andmete põhjal. Kõigi kolme näitaja 
puhul arvutatati 5päilisel skaalal indek
sid Eesti keskmisest.

1994. aastal ametlikult deklareeritud 
keskmine tulumaksu laekumine elaniku 
kohta oli 1994. aastal 797 krooni. Palle 
anti järgmiselt: alla 40% keskmisest - 1, 
40-60% keskmisest - 2, 60-80% keskmi
sest - 3, 80-100% keskmisest - 4, üle 
100% keskmisest - 5.

25-44-aastaste elanike ja pensioniea-

jEesti omavalitsuste 
sotsiaalmajandusliku 
olukorra ja territo
riaalse arengu 
hinnangu 
metoodika

Antud käsitlus tugineb Eesti omavalit
suste sotsiaal-majandusliku olukorra 
hindamisel kolmele kõige lihtsamini 
interpreteeritavale põhinäitajale, mis 
iseloomustavad elanikkonna heaolu ja 
piirkonna asustuse stabiilsust. Arves- 
tatatud on tööpuuduse ja sissetulekute 
taset ning elanike väljarännet. Eelda
takse, et ei ole otstarbekas ega võimalik 
koostada ülimat täpsust taotlevat aren
guerisuste tsoneeringut statistiliste näi
tajate vähese usaldatavuse tõttu.

Tööpuuduse tase iseloomustab piir
konnas olevaid töövõimalusi ja, olles 
piirkonna arengumuutusele kiiresti rea
geeriv näitaja, kirjeldab eelkõige selle 
majanduse restruktureerimisraskusi. Ka
sutatud on tööealise elanikkonna töötuks 
registreeritute k.oefitsenti. Arvutused on 
tehtud Riigi Omavalitsusameti poolt 
piirkondlikelt tööturuametitelt kogutud 
1995. aasta 31. mai seisu andmetega.

Tööpuuduse näitajad kajastavad pa
raku ainult registreerunud töötuid või 
tööotsijaid. Suurlinnades ja ääremaapiir- 
kondades on suur osa varjatud tööpuu
dusel. Esimestes eelkõige seetõttu, et 
inimesed leiavad töökoha või sissetule
ku omal käel (võimalusi on palju), teis
tes jälle nii kauguse kui ka abiraha väik
suse tõttu. Kui keskus-perifeeria joonel 
joonistub välja eeldatav jaotus, siis 
omavalitsused on mitmeid küsitavusi.
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lise elanikkonna suhe oli Eestis kesk
miselt 1,3 (130 noort 100 pensionäri 
kohta). Palle arvutati järgmiselt: alla 75 
% keskmisest - 1, 75-90 % keskmisest - 
2, 90-110% keskmisest - 3, 110-125% 
keskmisest - 4, üle 125% keskmisest - 5.

Eestis oli tööealise elanikkonna töö
tuks registreeritute koefitsent 2,0 (2 töö
tut 100 elaniku kohta). Palle arvutati 
järgmiselt: alla 50 % keskmisest - 5, 50- 
75 % keskmisest - 4, 75-125% keskmi
sest - 3, 125-150% keskmisest - 2, üle 
150% keskmisest - 1.

Indeksite erikaalulisel summeerim
isel saadi koondindeks, kus tööpuuduse 
osatähtsus on 1 ning tulumaksu ja 
vanusgruppide suhtarvu osatähtsus 2. 
Viimane taandati omavalitsuste keskmise 
väärtusega (Eesti keskmine on seega 1).

Arvutuste tulemusena kujunes Eesti 
omavalitsuste indeksjaotus, kus 50% ja 
vähem keskmisest on 35 omavalitsusel 
ja üle 150% on 39 omavalitsusel. Saa
vutatud omavalitsuste sotsiaal-majan- 
dusliku arengutaseme jaotus vastab 
suhteliselt hästi eksperdi arvamustele.
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1.72
1.23
1.96
1.72
1.72
1.23
1.72
1.15
1.23
2.05
2.05
1.31
0.74
1.72
1.47
1.47
1.06
1.23
1.39
1.39
1.56
2.05
1.88
2.05
1.56
2.05
1.88
0.74
1.31
1.23
1.23
1.39
0.90
1.56
1.39
0.74
1.56
1.23
0.82
0.74
0.41
0.57
0.41
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1 Tallinna linn
2 Kehra linn
3 Keila linn
4 Loksa linn
5 Maardu linn
6 Paldiski linn
7 Saue linn
8 Aegviidu
9 Anija

10 Harku
11 Jõelähtme
12 Keila
13 Kernu
14 Kiili
15 Kose
16 Kuusalu
17 Kõue
18 Loksa
19 Nissi
20 Padise
21 Raasiku
22 Rae
23 Saku
24 Saue
25 Vasalemma
26 Viimsi
27 Kärdla linn
28 Emmaste
29 Kõrgessaare
30 Käina
31 Pühalepa
32 Jõhvi linn
33 Kiviõli linn
34 Kohtla-Järve linn
35 Narva linn
36 Narva-Jõesuu linn
37 Püssi linn
38 Sillamäe linn
39 Alajõe
40 Aseri
41 Avinurme
42 Iisaku
43 Illuka

442679
3787

10008
3740

15850
7507

434763
3719
9925
3772

16550
7306
4658
1085
3169
5002
4679
2735
1429
1939
5734
4738
1799
2125
3460
1834

0.73 1199.80 58.23 21.30
1.50 404.16 52.81 25.30
1.31 1051.70 59.44 16.80
2.44 713.64 56.87 18.85
4.30 1389.60 63.46 12.26
1.63 203.06 63.93 12.69
0.70 835.45 59.27 20.37
1.07 780.78 53.23 31.21
0.80 325.45 52.41 20.50
0.24 960.32 57.21 15.64
0.00 1040.70 55.06 17.47
2.85 416.15 66.21 15.25
2.29 307.25 51.96 25.94
0.09 548.83 54.54 17.03
1.31 538.74 54.78 18.35
1.09 511.74 55.45 18.77
0.53 397.37 63.09 21.89
0.90 522.94 40.46 27.31
2.24 649.34 53.47 21.00
0.34 479.83 48.43 24.05
0.63 713.99 53.76 22.42
0.24 870.35 57.63 15.55
0.43 979.71 55.36 18.17
0.21 877.16 58.40 17.03
2.44 502.27 62.07 14.23
0.18 1502.10 62.26 15.71
1.96 833.83 55.73 17.16
3.85 468.77 49.78 22.20
2.85 674.57 53.94 21.46
4.92 383.70 55.93 15.42
3.24 492.88 52.19 19.68

14089 11.79 989.39 55.95 30.38
4.73 709.94 53.16 28.30
2.22 939.58 55.32 30.38
4.09 663.83 57.58 20.63
4.45 447.10 53.13 26.25
3.76 667.27 59.68 14.55
3.02 538.70 55.69 21.33
1.08 364.45 35.36 60.08
8.24 384.84 55.52 25.51
3.65 228.55 49.45 27.88
5.40 437.40 49.70 27.44
3.35 198.31 45.66 38.35

29.93 1.41
29.60 1.17
31.07 1.85
31.28 1.66
39.18 3.20
36.78 2.90
27.48 1.35
21.92 0.70
27.80 1.36
28.26 1.81
30.06 1.72
39.01 2.56
28.67 1.11
29.82 1.75
27.12 1.48
29.40 1.57
24.90 1.14
27.40 1.00
29.23 1.39
28.57 1.19
26.56 1.19
30.20 1.94
28.81 1.59
28.66 1.68
34.73 2.44
28.49 1.81
29.24 1.70
24.24 1.09
26.78 1.25
28.00 1.82
28.44 1.45
39.19 1.29
26.75 0.95
39.19 1.29
31.05 1.50
29.37 1.12
33.04 2.27
32.24 1.51
14.07 0.23
25.40 1.00
25.08 0.90
24.15 0.88
25.09 0.65

4581
1054
3112
5032
4664
4025
1430
1938
5863
4799
1791
2190
3428
1813
4122
7113

4101
7039

5901 6041
6500
3625
5366
4405
1617

6546
3203
5544
4377
1613
1570
2617
1904

1561
2614
1895

14798
9392

56254
79094

3806
2406

20104

9195
55562
77770

3809
2355

19804
263 280

2862
1826
1640

2754
1816
1655
11861176
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1.39
1.06
1.56
0.41
0.57
0.57
0.57
0.74
1.72
0.57
0.41
1.56
0.74
0.74
1.06
0.74
0.57
1.15
0.82
0.90
0.41
0.41
0.82
0.74
1.56
0.90
1.39
1.39
0.90
1.06
0.74
1.06
0.57
0.74
0.74
1.47
0.98
0.98
1.06
1.88
1.47
0.90
0.90
0.57
0.74
0.74
0.41
0.74
0.90
1.31
0.90
1.64
1.06

30.26 1.37
28.77 1.38
39.19 1.29
19.37 0.59
22.53 0.72
23.46 0.85
24.97 0.93
24.85 0.87
32.40 1.89
21.98 0.77
26.49 0.81
30.21 1.81
26.79 1.02
24.49 0.93
25.51 1.26
26.00 1.25
21.95 0.73
24.26 1.17
25.12 1.18
24.49 1.14
24.48 0.86
22.02 0.87
26.41 1.21
25.37 0.99
28.67 1.50
25.37 1.03
28.13 1.68
28.87 1.49
25.75 1.24
23.96 1.03
24.67 1.13
26.98 1.20
23.20 0.87
24.34 1.01
23.84 1.01
26.78 1.54
26.57 1.34
26.46 1.42
26.55 1.52
30.37 2.05
29.01 1.44
25.41 1.02
25.66 1.08
23.42 0.90
25.65 1.08
24.68 1.06
24.45 0.96
24.08 1.09
25.61 1.14
32.30 1.90
27.71 1.08
29.26 2.08
29.79 1.51

1832 6.24 833.72 53.56 22.11
1658 6.64 545.77 55.22 20.89
1415 0.00 666.44 57.06 30.38
916 4.05 197.69 48.72 32.95

1397 4.08 433.23 50.14 31.21
893 4.66 323.74 49.67 27.53

1671 6.54 462.99 51.09 26.79
3.90 550.89 52.64 28.59
1.85 764.50 56.36 17.10

725 3.52 334.55 46.84 28.57
1618 4.56 310.55 48.55 32.87

3.54 733.40 57.61 16.73
6.76 360.06 54.08 26.15
3.73 615.05 51.03 26.46
2.44 448.40 54.13 20.17

1852 3.85 283.70 50.74 20.83
1517 1.63 188.13 48.97 30.02

2.68 386.93 54.54 20.70
2.60 304.93 52.33 21.23
2.09 368.12 55.23 21.41

1538 3.41 253.79 52.08 28.46
1721 4.78 172.34 49.28 25.36

2.95 278.17 52.68 21.91
1.63 233.75 49.74 25.74
4.14 842.55 58.17 19.18
4.85 628.42 53.86 24.54

1621 2.14 374.31 54.25 16.70
1.93 533.01 52.15 19.39
2.40 295.71 50.56 20.80
1.66 493.69 51.53 23.20
3.89 419.43 51.58 21.74

1075 2.19 375.00 49.19 22.48
3.63 330.34 49.50 26.54
3.65 371.35 50.07 24.20
3.32 346.55 51.13 23.69
1.26 583.08 52.95 17.41
2.64 455.31 54.27 19.80
2.92 344.89 50.61 18.69

2691 5.08 418.41 55.01 17.42
1570 1.65 798.83 55.09 14.80

13992 2.92 769.10 57.21 20.13
1803 5.75 566.85 53.81 24.86

4.51 518.55 52.22 23.85
1.58 276.69 54.65 26.06
5.88 368.92 51.61 23.82
2.39 294.61 50.80 23.23

896 3.53 311.95 50.11 25.44
558 5.65 436.30 52.53 22.16
957 3.76 513.32 51.74 22.44

2.97 436.95 56.17 17.03
1.56 454.29 48.35 25.73
2.60 644.33 56.24 14.10

338 4.89 368.73 54.28 19.76

1854
1637
1607
862

1416
908

1646
1364 1408

25022491
728

1582
7053
2023

6867
2003
5003
5734

5091
5899
1896
1499

2753
2214
5024

2807
2209
5189
1634
1739

2707
3182

10437
6957

2707
3209

10543
6973
1635
2878
1072
2220
1297

2864
1047
2156
1246

1112
2840
1364
1930
1623
2017
1546

2897
1368
1942
1643
2025
1557
2825
1541

14110
1810
2210
1742
1583
1317

2238
1707
1559
1262

904
573
976

3160
1042
3026

3053
1061
3014

339
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44 Jõhvi
45 Kohtla
46 Kohtla-Nõmme
47 Lohusuu
48 Lüganuse
49 Maidla
50 Mäetaguse
51 Sonda
52 Toila
53 Tudulinna
54 Vaivara
55 Jõgeva linn
56 Mustvee linn
57 Põltsamaa linn
58 Jõgeva
59 Pajusi
60 Pala
61 Palamuse
62 Puurmanni
63 Põltsamaa
64 Raja
65 Saare
66 Tabivere
67 Torma
68 Paide linn
69 Türi linn
70 Albu
71 Ambla
72 Imavere
73 Järva-Jaani
74 Kabala
75 Kareda
76 Koeru
77 Koigi
78 Lehtse
79 Õisu
80 Paide
81 Roosna-Alliku
82 Türi
83 Väätsa
84 Haapsalu linn
85 Lihula linn
86 Hanila
87 Kullamaa
88 Lihula
89 Martna
90 Noarootsi
91 Nõva
92 Oru
93 Ridala
94 Risti
95 Taebla
96 Vormsi

110
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1.56
1.56
1.23
0.98
1.72
1.72
0.82
0.65
1.23
0.74
0.98
1.72
1.31
0.98
1.06
1.23
0.90
1.23
1.06
1.72
1.23
0.41
0.41
0.57
0.57
0.41
0.57
0.57
0.90
0.41
0.41
0.90
0.41
0.41
1.06
1.39
1.06
1.06
1.23
1.39
1.06
1.06
1.39
0.98
1.39
1.88
1.39
1.06
1.88

1.06
0.82
1.39
1.23

111

97 Kunda linn
98 Rakvere linn
99 Tapa linn

100 Avanduse
101 Haljala
102 Kadrina
103 Laekvere
104 Rakke
105 Rakvere
106 Rägavere
107 Saksi
108 Sõmeru
109 Tamsalu (alev)
110 Tamsalu
111 Vihula
112 Vinni
113 Viru-Nigula
114 Võsu
115 Väike-Maarja
116 Põlva linn
117 Räpina linn
118 Ahja
119 Kanepi
120 Kõlleste
121 Laheda
122 Mikitamäe
123 Mooste
124 Orava
125 Põlva
126 Räpina
127 Valgjärve
128 Vastse-Kuuste
129 Veriora
130 Värska
131 Kilingi-Nõmme linn
132 Pärnu linn
133 Sindi linn
134 Are
135 Audru
136 Halinga
137 Häädemeeste
138 Kaisma
139 Kihnu
140 Koonga
141 Lavassaare
142 Paikuse
143 Pärnu-Jaagupi
144 Saarde
145 Sauga
146 Surju
147 Tali
148 Tootsi
149 Tori

4654
18769
8244

4553
18442
8068

0.43 788.78 55.26 23.10
0.58 858.93 55.96 23.55
1.98 756.42 56.96 24.22
1.32 251.91 51.66 21.58
0.28 512.31 55.66 15.75
0.61 485.10 54.52 18.08
1.33 304.21 50.63 23.23
2.52 339.15 49.30 25.35
0.63 435.03 52.71 20.31
0.75 255.61 48.81 27.11
2.80 454.39 52.32 20.48
0.37 655.35 55.71 18.13
2.63 779.34 65.70 21.89
2.99 384.23 53.31 19.79
0.24 384.07 49.91 26.31
0.47 449.03 53.63 20.25
0.00 310.28 51.79 24.28
0.22 335.00 63.06 24.58
2.18 425.10 53.79 20.66
3.43 1026.60 59.09 12.56
2.01 498.39 56.79 21.37
3.20 314.31 50.00 26.10
3.88 260.32 49.97 29.97
4.37 330.14 47.45 28.39
4.95 297.39 51.37 25.39
4.81 168.21 42.98 45.33
3.10 271.15 52.55 24.08
2.08 315.99 46.24 32.47
3.21 560.85 52.72 23.78
5.26 301.01 48.80 30.13
3.94 286.51 49.06 25.75
2.10 378.11 50.34 24.75
5.83 318.79 48.03 30.80
4.92 298.29 46.78 30.83
0.69 599.23 50.52 25.22
0.49 780.17 54.46 23.80
0.82 590.18 52.06 26.89
0.54 303.20 51.95 20.10
0.55 439.68 54.45 20.52
0.08 484.60 52.66 19.15
0.81 344.56 52.87 22.30
0.28 388.81 51.84 24.01
0.32 928.07 55.26 26.84
1.30 257.49 50.84 20.12
0.76 941.73 49.62 30.08
0.45 701.48 60.13 14.05
0.23 592.12 54.45 21.54
0.68 340.18 55.07 21.56
0.35 643.24 69.59 15.62
0.20 416.11 48.25 24.17
1.31 243.82 49.19 22.66
0.00 851.85 50.39 27.70
0.76 416.40 52.07 20.64

28.17 1.22
27.04 1.15
26.02 1.07
26.93 1.25
27.42 1.74
29.96 1.66
26.10 1.12
24.71 0.97
27.81 1.37
22.43 0.83
25.90 1.26
28.60 1.58
27.18 1.24
25.46 1.29
25.96 0.99
27.07 1.34
24.00 0.99
30.42 1.24
27.31 1.32
32.76 2.61
27.68 1.30
23.29 0.89
22.57 0.75
26.32 0.93
26.19 1.03
21.45 0.47
24.30 1.01
21.58 0.66
25.96 1.09
24.81 0.82
24.27 0.94
27.40 1.11
23.80 0.77
26.34 0.85
23.79 0.94
26.80 1.13
25.01 0.93
25.66 1.28
27.07 1.32
26.23 1.37
24.35 1.09
25.33 1.06
21.75 0.81
25.93 1.29
27.82 0.93
30.51 2.17
27.64 1.28
22.25 1.03
30.45 1.95
25.21 1.04
22.99 1.01
24.46 0.88
24.88 1.21

1177 608
3250 3172

5489
2205
2472

5438
2234
2493
2398 2341
1088 1061
1162 1304

3994
2878
2607
1709

3888
2837
2632
1695
6410 6325
1450 1472
720 750

5127
7443
3425

5402
7366
3351

1314 1302
3150 3140
1254 1249
1493 1554

13781403
1844 1832
1038
4133
3156

1038
4147
3166
1875
1317

1965
1325
1857 1856
1693 1736
2585

51963
4214

2621
51526

4182
14951438
4742
2397

4692
2402
3503 3486

679 672
570 555

1670 1650
532 543

2576
1574
2922
2049
1055

2593
1566
2833
2091
1043
925931

1292
2845

1296
2781
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0.90
1.06
0.65
1.56
1.06
1.80
1.06
1.39
1.56
1.06
1.23
1.06
0.65
0.90
1.31
0.90
0.74
1.31
0.90
1.72
1.23
0.74
0.90
0.90
0.57
0.49
0.49
0.57
0.49
0.82
0.57
0.57
1.64
1.39
0.57
0.82
0.90
0.74
1.47
0.90
0.74
0.82
0.57
1.23
1.72
0.41
0.82
0.90
0.41
0.74
0.90
0.98
1.06

0.67 324.99 50.83 24.42
0.41 414.00 52.46 22.92
1.08 252.57 51.23 26.44
2.23 638.27 53.78 19.60
2.42 395.79 53.58 20.70
1.45 970.00 57.57 18.93
3.21 581.19 53.01 21.61
0.30 1034.30 51.92 28.76
2.13 502.73 52.65 17.12
3.13 458.98 54.10 18.30
1.73 579.29 53.72 22.33
2.01 576.36 52.44 23.64
2.62 392.55 48.23 26.89
2.10 282.33 51.98 20.39
1.39 596.63 57.47 19.76
2.41 309.52 52.47 22.01
3.33 328.45 52.20 22.27
2.57 568.94 54.74 18.61
2.18 332.88 53.59 21.04
2.32 885.40 56.60 18.19
3.95 377.79 53.81 16.19
4.71 432.35 51.00 24.98
3.55 436.31 55.14 18.79
2.12 402.98 56.58 25.98
4.50 268.57 49.75 23.30
2.69 255.42 50.82 24.36
2.71 279.38 49.81 27.36
3.09 416.18 49.17 30.17
2.97 220.60 49.01 25.39
2.70 464.29 51.96 23.85
6.64 243.13 51.90 22.97
2.34 291.08 48.51 29.90
2.56 676.47 57.35 16.18
2.23 621.62 53.98 21.17
2.24 296.68 46.27 31.95
2.83 386.42 51.70 22.89
2.15 567.22 50.92 26.92
1.93 325.80 52.53 27.44
1.04 748.67 56.81 21.78
0.00 321.76 49.66 29.51
2.16 282.80 48.63 24.08
1.44 274.45 51.51 23.15
4.18 206.92 49.69 23.46
0.43 337.84 52.93 22.18
0.83 489.61 53.89 17.47
4.06 194.30 44.24 33.47
1.42 311.76 51.38 22.34
2.45 431.67 52.32 23.85
7.03 122.47 45.47 42.60

0.00 19.32 80.68
2.24 447.94 50.66 23.67
1.04 392.25 49.95 24.39
0.00 301.06 54.30 21.48

22.71 0.93
25.43 1.11
22.72 0.86
28.59 1.46
25.68 1.24
29.80 1.57
27.69 1.28
22.59 0.79
28.52 1.67
26.62 1.45
27.11 1.21
25.55 1.08
23.99 0.89
25.06 1.23
26.65 1.35
26.81 1.22
24.77 1.11
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150 Tõstamaa
151 Uulu
152 Varbla
153 Vändra (alev)
154 Vändra
155 Rapla linn
156 Juuru
157 Järvakandi
158 Kaiu
159 Kehtna
160 Kohila (alev)
161 Kohila
162 Käru
163 Loodna
164 Märjamaa (alev)
165 Märjamaa
166 Raikküla
167 Rapla
168 Vigala
169 Kuressaare linn
170 Kaarma
171 Kihelkonna
172 Kuressaare
173 Kärla
174 Laimjala
175 Leisi
176 Lümanda
177 Muhu
178 Mustjala
179 Orissaare
180 Pihtla
181 Pöide
182 Ruhnu
183 Salme
184 Torgu
185 Valjala
186 Elva linn
187 Kallaste linn
188 Tartu linn
189 Alatskivi
190 Haaslava
191 Kambja
192 Konguta
193 Laeva
194 Luunja
195 Meeksi
196 Mäksa
197 Nõo
198 Peipsiääre
199 Piirissaare
200 Puhja
201 Rannu
202 Rõngu
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1.15
1.88
0.90
0.82
1.72
0.98
0.90
1.06
0.74
0.57
0.41
0.57
0.41
0.41
0.57
0.41
0.41
0.74
0.57
0.57
1.23
0.57
0.82
1.23
1.06
0.41
0.41
0.41
0.90
1.06
0.90
0.57
0.90
0.74
0.82
0.90
0.57
0.90
1.06
0.57
1.06
0.74
0.41
0.57
0.41
0.41
0.41
0.41
0.57
0.41
0.41
0.41
0.90
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203 Tartu
204 Tähtvere
205 Vara
206 Võnnu
207 Ülenurme
208 Otepää linn
209 Tõrva linn
210 Valga linn
211 Helme
212 Hummuli
213 Karula
214 Palupera
215 Puka
216 Põdrala
217 Pühajärve
218 Sangaste
219 Taheva
220 Tõlliste
221 Õru
222 Abja-Paluoja linn
223 Karksi-Nuia linn
224 Mõisaküla linn
225 Suure-Jaani linn
226 Viljandi linn
227 Võhma linn
228 Abja
229 Halliste
230 Kolga-Jaani
231 Kõo
232 Kõpu
233 Olustvere
234 Paistu
235 Polli
236 Pärsti
237 Saarepeedi
238 Suure-Jaani
239 Tarvastu
240 Vastemõisa
241 Viiratsi
242 Antsla linn
243 Võru linn
244 Antsla
245 Haanja
246 Lasva
247 Meremäe
248 Misso
249 Mõniste
250 Rõuge
251 Sõmerpalu
252 Urvaste
253 Varstu
254 Vastseliina
255 Võru

5060
2868
2158

5087
2866
2159
1284
4548
2480
3650

16377

1.17 373.12 55.69 19.53
0.60 665.97 58.37 17.78
0.74 176.09 50.05 22.29
1.42 284.93 49.57 24.90
0.00 582.67 57.86 16.38
1.48 567.64 51.71 26.94
1.88 418.97 52.23 23.80
3.83 710.52 54.61 23.71
3.96 310.55 53.83 19.89
3.11 303.89 51.15 22.00
5.23 203.11 50.51 23.97
1.92 181.53 50.12 27.47
3.01 306.38 48.70 27.42
3.35 144.69 49.27 26.28
4.17 312.06 52.64 22.88
4.63 220.45 49.29 24.67
4.00 285.46 49.37 29.62
2.36 345.35 50.79 27.54
3.47 116.87 49.80 23.64
6.40 397.91 49.83 27.15
5.30 517.68 57.40 17.64
3.87 427.10 43.81 34.76
2.56 485.60 47.02 29.47
3.05 848.56 54.09 24.07
3.04 496.71 54.88 20.54
8.71 289.58 47.30 27.61
6.72 256.24 49.30 24.85
4.47 241.93 47.12 26.39
0.56 340.50 49.17 25.45
0.70 494.97 47.60 27.93
5.91 402.37 50.66 22.40
4.94 315.88 56.98 18.75
5.42 344.71 54.06 21.30
3.52 397.81 55.88 21.85
2.68 371.71 49.17 21.91
2.38 385.07 50.10 23.90
3.89 292.04 52.48 22.91
3.28 307.46 53.96 16.30
3.90 507.26 53.11 19.27
3.44 353.86 46.95 33.77
3.77 595.53 55.72 21.80
4.45 223.27 53.48 20.35
5.51 130.69 47.92 29.50
4.84 196.47 50.52 23.86
7.25 134.27 46.29 33.66
5.82 233.46 45.46 35.07
5.90 280.43 47.00 29.35
6.57 186.68 45.82 31.48
3.84 274.94 50.56 24.38
6.46 135.23 49.14 26.21
3.72 199.01 46.68 27.22
6.24 249.65 45.91 30.56
3.80 465.52 55.35 20.97

26.98 1.38
28.94 1.63
25.21 1.13
26.39 1.06
31.08 1.90
23.77 0.88
25.69 1.08
26.95 1.14
23.87 1.20
24.82 1.13
22.88 0.95
23.53 0.86
23.50 0.86
23.99 0.91
26.52 1.16
23.76 0.96
25.58 0.86
23.38 0.85
23.37 0.99
24.42 0.90
27.63 1.57
21.21

23.58 0.80
26.18 1.09
25.75 1.25
22.20 0.80
23.67 0.95
23.26 0.88
23.16 0.91
24.25 0.87
27.51 1.23
18.98 1.01
26.12 1.23
25.25 1.16
22.40 1.02
25.57 1.07
23.76 1.04
23.67 1.45
27.10 1.41
21.70 0.64
27.13 1.24
25.51 1.25
25.08 0.85
23.75 1.00
20.98 0.62
22.68 0.65
24.81 0.85
23.08 0.73
24.92 1.02
23.09 0.88
23.19 0.85
23.44 0.77
25.68 1.22

1281
4639
2491
3659

16599
2911 2811

11221132
1420
1229
2086
1067
2044
1759

1477
1245
2115
1092
2006
1751
1114 1123
2331 2263

753 730
1724
2432
1358
1493

22669
1977
1554
2205
2137
1442

1698
2410
1350
1444

22455
1970
1606
2317
2045
1410

0.61

895 885
1603
1776
2695
4472
1442
2519
5198

1655
1784
2680
4390
1482
2538
5023
12911301

4199
1608

17356
3489

4130
1484

16977
3341

1515 1510
1924
2145

1934
2032
1049
1270
2387

1058
1298
2357
2215
1797
1613
2163
4844

2201
1780
1602
2200
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EESTI OMAVALITSUSE SOTSIAAL
MAJANDUSLIKU ARENGUTASEME 
JAOTUS

FvT
-lls

JOONIS 1. Eesti omavalitsuste tööealise elanikkonna osakaal (%) 01.01.1994.
Eesti keskmine = 55,8 
(Max: 69,59; min: 19,32)Sagedused:

* \
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2- 48
3- 54
4- 44
5- 39
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JOONIS 2. Tööotsijaid tööealise elanikkonna kohta (%) Eesti omavalitsustes 
1995. aasta maikuu seisuga.

Eesti keskmine = 4,31 
(max: 26,26 min: 0)

Sagedused:

1 -54 
2-60
3- 54
4- 35
5- 53
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JOONIS 3. Registreeritud töötuid tööealise elanikkonna kohta (%) Eesti 
omavalitsustes 1995. aasta 31.mai seisuga.

Eesti keskmine = 2 
(max: 11,79; min: 0)

t|ySagedused:

1 -56
2- 36
3- 57
4- 49
5- 57
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JOONIS 4. Omavalitsustele 1994. aasta! laekunud üksikisiku tulumaks (52%) 
elaniku kohta.

Eesti keskmine = 79/ 
(max: 1502; min: 0)

Sagedused:

1 -61
2- 67
3- 44
4- 58
5- 25

I \
JE

V/ ¥,
-Tf~Y| 1 : J

£ tX mmmVffYAYY i
\ iYYYY Y

r ■ V-
\

mmm •' z
z Jt mYvYžZ\

^ifp
//T ’i

vY^ 4/(:.v
/vi ->Z: yyyy-AU

EE Et® y v
# XB , -\

v

isi
-JG.r'] EHE 300[^ 400 g§| 500 797 t

: 4 5;

EESTI OMAVALITSUSE SOTSIAALMAJANDUSLIKU ARENGUTASEME JAOTUS 115

I
V.

:,:
.



JOONIS 5 . Eesti omavalitsuste pensioniealiste elanike osakaal (%) 01.01,1994.
Eesti keskmine = 21.75 
(max: 80,68; min: 12,26)

Sagedused:

1 -59
2 - 66
3- 58
4- 38
5- 34
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JOONIS 6 . Eesti omavalitsuste 25-44 aastaste elanike osakaal (%) 01.01.1994.
Eesti keskmine = 28.38 
(max: 39,19; min: 6,82)Sagedused:

1 -64
2- 72
3- 63
4- 31
5- 25

X
ZZü

iim
iii

y
üiiiilillil

V W/A jj ■t4-zz

lliiilÄl

; ;.:i
Ellfckh

'

«■
77?^ JX rfffffi

XF#I VBeSiliSiiÜBSzz

6Smi a\z zrzz "M:iSža":X ZZf A
'y mspm0

skt*: - >
i i
XPI€1t il 1

ž<z
"X

542 31

EESTI INIMARENGU ARUANNE 1996116

i /



JOONIS 7 . Eesti omavalitsuste 25-44 aastate elanike suhtarv 
pensionielalistesse 01.01.1994.

Sagedused:

1 -58
2- 64
3- 64
4- 37
5- 32

Eesti keskmine = 1,3 
(max: 3,2; min: 0,08)
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JOONIS 8 . Eesti omavalitsuste sotsiaalmajandusliku olukorra 
suhteline koondindeks (2 x üksikisiku tulumaks + 1 x tööpuudus + 
2 x 25-44 aastaste ja pensioniealiste suhtarv).
Sagedused:

1 -35
2- 69
3- 67
4- 45
5- 39

(max: 25; min: 5)
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JOONIS 9. Eesti omavalitsuste sotsiaalmajandusliku olukorra taandatud 
suhteline koondindeks (2 x üksikisiku tulumaks + 1 x tööpuudus +
2 x 25-44 aastaste ja pensioniealiste suhtarv).

Eesti keskmine = 1 
(max: 2,5; min: 0,41)Sagedused:

1 -35
2- 69
3- 67
4- 45
5- 39
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JOONIS 10. Eesti omavalitsused, mille sotsiaalmajandusliku olukorra 
suhteline taandatud koondindeks on alla 0,8, vastates 15%
Eesti elanikkonnast ilma Tallinnata.
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Osakaal Eesti elanikkonnas ilma Tallinnata:
5% m 10%

Koondindeks: < 0.8; < 0.6
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