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Sissejuhatus 

 

Analüüsides Eesti tööturgu, on oluline silmas pidada, et Eesti rahvastik on mitmekesine. 

Eestis elavad erinevast rahvusest, soost, erivajadustega ja ka erinevas vanuses inimesed. 

Jättes tähelepanuta rahvastiku mitmekesisuse ja keskendudes vaid keskmistele näitajatele, 

ei saa me piisavalt hea ülevaate kõikide gruppide olukorrast ja vajadustest ning võime 

tahtmatult asetada mõne vähemusgrupi halvemasse olukorda. Näiteks, kui Eesti keskmine 

töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%, siis erinevaid rahvusegruppe vaadates selgub, et 

eestlaste seas oli see 5,5% ja Eestis elavate vähemusrahvuste seas 9,7%.1 Kusjuures, 

vähemusrahvuste hulka kuuluvad venelased, keda on Eestis 25% (330 206), samuti 

soomlased, valgevenelased, ukrainlased, lätlased, tatarlased, poolakad, juudid, leedulased, 

armeenlased, aserbaidžaanlased jt, keda on Eestis kokku 6%. Vähemusrahvuseid on Eestis 

kokku 31% (Eesti rahvaarv on 1. jaanuar 2017 seisuga 1 315 635).2  

Oluline on mitmekesisuse juures tähele panna, et tihti esineb tunnuste põimumine – näiteks, 

võib vähemusrahvusesse kuuluv inimene olla kas noor või vanemaealine, mees või naine, 

erivajadusega või ilma erivajaduseta. Kõik need tunnused mõjutavad inimeste valikuid ja 

võimalusi tööturu. Näiteks on kõige soodsamas positsioonis Eesti tööturul eestlastest mehed 

ja ebasoodsamas venekeelt emakeelena kõnelevad naised.3 

Eesti tööturgu iseloomustavad suured etnilised lõhed ehk tööturu rahvuspõhine 

segregatsioon4. Segregatsioon on nii horisontaalne, mis tähendab, et erinevast rahvusest 

inimesed jagunevad majandusharu ehk tegevusala alusel kui ka vertikaalne ehk erinevast 

rahvusest inimesed jagunevad hierarhiliselt ametikohtadesse.5 Tööturu rahvuspõhisel 

segregatsioonil on mitmeid põhjuseid. Kindlasti mõjutab vähemusrahvustest inimeste 

olukorda keeleoskus ja haridusvalikud. Viimased on omakorda mõjutatud riigi 

haridussüsteemist ja tööturu korralduse eripäradest ning tööturul diskrimineerimisvastaste 

meetmete olemasolust5. Tööturu rahvuspõhist segregatsiooni põhjustavad ka soolised 

stereotüübid, mis soolise võrdõiguslikkuse monitooringu6 järgi on kohati tugevamad 

vähemusrahvustest inimeste kui eestlaste hulgas. Soolised stereotüübid on lihtsustatud 

                                                           
1 Statistikaamet (2017). TT111: 15-74-AASTASTE HÕIVESEISUND --- Rahvus, Haridustase, Näitaja. 
(30.06.2017). 
2 Statistikaamet (2017). Rahvaarv rahvuse järgi, 1. jaanuar, aasta. URL: https://www.stat.ee/34267.  
3 Aavik, K. (2016). Sugu ja rahvus vormivad tööturukogemuse. Sirp. Eesti kultuurileht. 13.05.2016. URL: 
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/sugu-ja-rahvus-vormivad-tooturukogemuse/, (25.08.2017). 
4 Kasutatud ka mõistet „rahvuslik segregatsioon“. 
5 Saar, E., Helemäe, J. (2017). Rahvuslik segregatsioon Eesti tööturul. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. 
Eesti Rändeajastul. URL: https://inimareng.ee/sisseranne-ja-loimumine/rahvuslik-segregatsioon-eesti-tooturul/, 
(24.08.2017).  
6 Soolise võrdõiguslikkuse monitooring (2016). Elanikkonna küsitlusuuringu raport. Sotsiaalministeerium. Turu-
uuringute AS. URL: http://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf, (10.08.2017). 

https://www.stat.ee/34267
http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/sugu-ja-rahvus-vormivad-tooturukogemuse/
https://inimareng.ee/sisseranne-ja-loimumine/rahvuslik-segregatsioon-eesti-tooturul/
http://enut.ee/files/soolise_vordoiguslikkuse_monitooringu_raport_2016.pdf
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veendumused, mis rõhutavad, et naistel ja meestel on erinevad iseloomujooned ja sel 

põhjusel sobivad naistele ja meestele erinevad ametid. Stereotüübid on levinud ka erinevast 

rahvusest, vanusest ja puuetega inimeste suhtes ja need mõjutavad nende positsiooni 

tööturul ja ühiskonnas tervikuna.7 Stereotüübid ei arvesta inimeste individuaalsete 

omadustega ja on sageli ebasoodsama kohtlemise ehk diskrimineerimise põhjuseks.8 

Eesti seadusandluses keelab rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi ja nahavärvuse põhjal 

diskrimineerimise Eesti Vabariigi põhiseadus9 ja võrdse kohtlemise seadus. Võrdse 

kohtlemise seadus täpsustab, et üht inimest ei tohi tema rahvuse tõttu kohelda teistest 

halvemini ei tööle kandideerimisel, edutamisel, kutsealale pääsemise tingimuste 

kehtestamisel, töölepingu sõlmimisel, ametisse nimetamisel või ametist vabastamisel, 

töötingimuste kehtestamisel ega töö tasustamisel. Rahvuse tõttu ei tohi diskrimineerida ka 

kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- ja täiendusõppes ega töötajate või tööandjate 

ühingutesse kuulumisel. 10 Teistest rahvusest inimesi ei tohi diskrimineerida nende 

keeleoskuse tõttu. Tööle kandideerimisel või töö saamisel ei tohi nõuda kõrgemat keeletaset 

kui selle töökoha täitmiseks on vajalik ning töökohale ei ole lubatud otsida mõnda keelt vaid 

emakeelena rääkivaid inimesi (nt eesti või vene keelt emakeelena rääkivaid inimesi).11 

Diskrimineerimine on otsene, kui rahvuse tõttu koheldakse üht isikut või isikute gruppi teisest 

halvemini. Diskrimineerimine võib olla ka kaudne, kui näiteks näiliselt neutraalne säte, 

seadus või kriteerium seab inimesed rahvuse tõttu teistega võrreldes halvemasse olukorda.12 

Vaatamata diskrimineerimist keelavatele seadustele, mõjutab vähemusrahvuste olukorda 

tööturul kindlasti veel tööandjate vähene teadlikkus diskrimineerimise tähendusest ja 

seadusandlusest kui ka töötajate vähene teadlikkus nende õigustest ja võimalustest 

diskrimineerimisjuhtudel abi saamiseks. 

                                                           
7 Loe lisaks stereotüüpide kohta ja kuidas neid vältida: Davidjants, B., Kuusik, A., Papp, Ü-P. (2016). 
Teabematerjalide koostamine: Kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse 
kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus. URL: 
http://vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf.  
8 Davidjants, B., Kuusik, A., Papp, Ü-P. (2016). Teabematerjalide koostamine: Kuidas vältida stereotüüpe ja 
eelarvamusi. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei, ühtekuuluvuspoliitika fondide 
võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus. URL: http://vordoigusvolinik.ee/wp-
content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf, (25.08.2017). 
9 „Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, 
usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude 
tõttu.“ (Eesti Vabariigi põhiseadus); Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelab soo ja vanemlike kohustuste tõttu 
diskrimineerimise.  
10 Võrdse kohtlemise seadus (2008). Riigi Teataja. URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445, (26.06.2017). 
11 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei (2017). Rahvus. URL: http://volinik.ee/vordne-
kohtlemine/rahvus/, (22.06.2017).  
12 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei (2017). Mõisted. ÜKP fondide võrdõiguslikkuse 
Kompetentsikeskus. URL: http://volinik.ee/kompetentsikeskus/moisted/, (25.08.2017).  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445?leiaKehtiv
http://vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf
http://vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf
http://vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/01/SOV_final_web_NEW.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/13096445
http://volinik.ee/vordne-kohtlemine/rahvus/
http://volinik.ee/vordne-kohtlemine/rahvus/
http://volinik.ee/kompetentsikeskus/moisted/


4 
 

Tööturu segregatsiooniga arvestamine on oluline riiklike haridus- ja tööturupoliitikate 

kujundamisel. Selleks, et tööturu meetmetest saaksid võimalikult suurt kasu kõik tööealised 

elanikud, peab teadma, mis on erinevate gruppide olukord tööturul, nende takistused ja 

vajadused tööturul edukamaks osalemises. Võrdse kohtlemise eesmärk on tagada kõigile 

võrdsed õigused ja võimalused. Kusjuures, võrdne kohtlemine ei tähenda inimeste ühetaolist 

kohtlemist, vaid kõikide inimeste erinevustega arvestamist. 

Antud materjal annab ülevaate Eestis elavate vähemusrahvuste osalemisest tööturul. 

Tähelepanu on pööratud seejuures tööhõive ja töötuse näitajatele, haridusele ning tööturu 

vertikaalsele ja horisontaalsele segregatsioonile. Arvesse on võetud soolised ja vanuselised 

erinevused. Kuna erinevate rahvuste kohta on andmeid kogutud tihti erinevate mõistetega – 

vahel on viidatud konkreetsele rahvusele või on kasutatud üldisemaid mõisteid, nagu „mitte-

eestlased“, „muud rahvused“, „teine rahvus“ jm, siis andmete paremaks kirjeldamiseks on 

antud materjalis kasutatud mõistet „vähemusrahvused“. 

Käesolev materjal on ülevaatlik. Kuna statistiliste andmete olemasolus esineb lünki, siis pole 

antud teemaleht ammendav. Kohati puuduvad uuemad andmed hõive kohta sugude, vanuse 

ja rahvuse lõikes või mõlemaid koos vaadates. 

Täiendavateks analüüsideks soovitame tutvuda järgnevate võrdsust ja lõimumist käsitlevate 

aruannete, uuringute ja teaduskirjandusega: Lees, K. Vahaste-Pruul, S., Sammul, M., Humal, 

K., Lamesoo, K., Veemaa, J., Kann, A., Espenberg, K., Varblane, U. (2016). Kellel on Eestis 

hea, kelle on parem? Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel. Roosalu, T. (toim). Soolise 

võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei; Eesti inimarengu aruannet 

2016/2017 “Eesti rändeajastul” (2017). Eesti Koostöö Kogu. Tammaru, T. (toim.); Kaldur, K., 

Vetik, R., Kirss, L. Kivistik, K., Seppel, K., Kallas, K., Masso, M., Anniste, K. (2017). Eesti 

ühiskonna integratsiooni monitooring 2017. Balti Uuringute Instituut ja SA Poliitikauuringute 

Keskus Praxis. Tellija: Kultuuriministeerium; Pohla, T., Kaldur, K., Kivistik, K. (2016). Eesti 

tööturu rahvuslik ja keeleline jaotus: meta-analüüs. Uuring. Balti Uuringute Instituut. Tellija: 

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed; Soolise võrdõiguslikkuse 

monitooring 2016 (2016). Elanikkonna küsitlusuuringu raport. Turu-uuringute AS. Tellija: 

Sotsiaalministeerium. 
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Tööhõive ja töötus 

 

Kõige suurem hulk vähemusrahvustest inimesi elab 2017. aasta andmete järgi Ida-Virumaal 

ja Harjumaal, vastavalt 81,1% ja 40% maakondade rahvastikust (Ida-Virumaal rahvaarv 

143880 ja Harjumaal 582556). Kusjuures, 48,5% ehk 199571 neist elavad Tallinnas. 

Järgnevad Tartumaa 16,2% (145550) ja Valgamaa 18,3% (30084) (vt Joonis 1). 

 

Joonis 1. Venelased, muud rahvused kokku maakondades, 2017. (Statistikaamet, 2017)13  

Suurt mõju vähemusrahvustest inimeste võimalustele ja olukorrale omavad piirkondlikud 

erinevused – võimalused saada haridust, omandada eriala ja töötada. Piirkonniti on väga 

erinev töötuse määr – Ida-Virumaal on see Eesti kõrgeim – 2016. aasta andmete järgi 

13,5%. Järgnevad Põlvamaa ja Lääne-Virumaa (töötuse määr 10,2% ja 10,1%), kus 

vähemusrahvuste osakaal on Eesti üks suuremaid.14 

Tööhõive juures on oluline mitte keskenduda keskmistele näitajatele, kuna tihti esineb 

tunnuste põimumine15, mille puhul inimeste kogemused tööturul on mõjutatud nende soost, 

rahvusest ja vanusest. Nii ilmneb Eesti tööturu statistikat vaadates, et eestlastega võrreldes 

                                                           
13 Statistikaamet (2017). RV0222: RAHVASTIK SOO, RAHVUSE JA MAAKONNA JÄRGI, 1. JAANUAR. Autori 
arvutused, kus „muu rahvuse“ hulka on arvestatud ka „rahvus teadmata“ kategooria. 
14 Statistikaamet (2017). Maakondade võrdlus. URL: https://www.stat.ee/ppe-45400, (01.07.2017). 
15 Ehk intersektsionaalsus. Näiteks võib vähemusrahvusesse kuuluv inimene olla kas noor või vanemaealine, 

mees või naine, erivajadusega või ilma erivajaduseta. Kõik need tunnused mõjutavad inimeste tööturu valikuid, 
võimalusi ja kogemusi. 
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on vähemusrahvused ebasoodsamas olukorras. Ent vähemusrahvustest inimeste seas on 

omakorda kehvemas olukorras noored, 15-24. aastased naised.  

Eesti keskmine töötuse määr oli 2016. aastal 6,8%. Eestlaste seas oli see 5,5% ja 

vähemusrahvuste seas 9,7%.1 Eestlaste seas on halvemas positsioonis 15-24-aastased 

naised, kellest töötud on 10% ja mitteaktiivsed 62%.27 Samavanustest eesti meestest on 

töötud 6% ja mitteaktiivsed 63%. Võrreldes nende näitajatega on sarnaselt ebasoodsas 

olukorras 15-24–aastased vene naised, kellest 9% on töötud ja 68% mitteaktiivsed. 

Samavanustest vene meestest on töötud 13% ja mitteaktiivsed 52%. Muust rahvusest 

noortest naistest on töötud 23% ja mitteaktiivsed 64%. Samavanustest muust rahvusest 

meestest on töötud ja mitteaktiivsed vastavalt 12% ja 52%.27 

Noorte vähemusrahvustest naiste ebasoodsamal olukorral on mitmeid põhjuseid. Kindlasti 

omab rolli noorte meeste ja naiste keskmiselt madalam haridustase16 võrreldes vanemate 

meeste ja naisega. Samuti on vähemusrahvuste kahjuks tõsiasi, et nad ei räägi tihti eesti 

keelt emakeelena (vt Joonis 5). Võrreldes meestega mõjutavad naiste olukorda ka iganenud 

soorollid, mis tingivad ebasoodsad erialavalikuid. Näiteks läheb palju vähem naisi õppima 

loodus, tehnika- ja täppisteaduste valdkondade (LTT) erialasid17, sest on levinud 

väärarusaamad, et naistel ei ole tehnilist taipu või et naistele sobivad paremini hoolitsemise, 

kasvatamise ja teiste abistamisega seotud valdkonnad. Samas on nõudlus tööjõu järele LTT 

valdkonnas suur ja aina kasvav ning palgad keskmisest kõrgemad.18 

Noortel on ka väiksemad sotsiaalsed võrgustikud3, mis aitaksid neil tööd leida ja vähem 

töökogemust. Noorte naiste ebasoodne olukord võib olla tingitud otsesest vanuselisest ja 

soolisest diskrimineerimisest tööturul, kus tööandja eelistab veidi vanemat meessoost 

töötajat noorte naiste asemel, sest arvatakse, et naised võivad jääda lapsehoolduspuhkusele 

või peavad töö kõrvalt liiga palju laste eest hoolt kandma.19 Vene rahvusest naiste olukorrale 

lisandub veel rahvuspõhine diskrimineerimine. Näiteks on vene nimega inimesel palju 

                                                           
16 Kazjulja, M., Roosmaa, E.-L. (2017). Noored tajuvad tööturul tõrjutust ka majanduskriisi järel. Statistikablogi. 
URL: https://blog.stat.ee/tag/haridus/, (25.08.2017). 
17 Vt lisaks Haridussilm. URL: http://www.haridussilm.ee/, (28.08.2017). 
18 Kukk, I., Lamesoo, K., Papp, Ü-M. (2017). Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna 
vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks. URL: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/06/Juhised-
LTT-huviringide-juhendajatele.pdf, (25.08.2017). 
19 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2016. aasta andmete järgi olid kõikidest voliniku 
kantselei poole pöördujatest 171 naised (kokku 332). Soo ja perekondlike kohustustega seoses oli pöördumisi 
157. Rahvuse tunnusega pöördumisi oli 23, tendents kasvav, mis näitab inimeste teadlikkuse kasvu oma 
õigustest. Vt lisaks: Liisa Pakosta (2017). Riigikogu põhiseaduskomisjonile voliniku tööst. Soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. URL: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-
content/uploads/2017/04/aastaaruanne-2016.pdf, (25.08.2017). 

https://blog.stat.ee/tag/haridus/
http://www.haridussilm.ee/
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/06/Juhised-LTT-huviringide-juhendajatele.pdf
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/06/Juhised-LTT-huviringide-juhendajatele.pdf
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/04/aastaaruanne-2016.pdf
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2017/04/aastaaruanne-2016.pdf
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raskem tööintervjuule saada kui eesti nimega inimesel. Rahvuspõhise diskrimineerimise 

probleemsust on tõstatanud nii vähemusrahvustest inimesed32 kui ka tööandjad20.  

Tööhõive määr oli 2016. aastal 15-74-aastaste eestlaste seas 67,6% ja vähemusrahvuste 

seas 61,4%.21 2014. aasta Eesti tööjõu-uuringu järgi oli tööhõive määr kõrgeim 25-49-

aastaste eestlastest meeste seas (88%) (vene ja muust rahvusest samavanuste meeste 

seas vastavalt 84% ja 81%) ja kõige madalam 15-29-aastaste muust rahvusest naiste seas 

(28%). Eesti samavanuste naiste seas oli tööhõive määr 35% ja vene naiste seas 29%27. 

Madalam oli tööhõive määr ka 50-74-aastaste inimeste seas. Noorte ja vanemaealiste 

madalam tööhõive määr on tingitud õpingute jätkamisest või pensionile jäämisest. Kuna 

rohkem noori naisi kui mehi jääb 15-29-vanuselt lapsega koju, siis mängib laste eest 

hoolitsemine samuti suurt rolli naiste väga madalas tööhõive määras. Sellist arengut 

mõjutavad taaskord soostereotüübid, kus mehelt oodatakse pere ülalpidamist samal ajal, kui 

naiselt oodatakse, et nemad laste eest hoolitseksid. 

Suured on vanuselised lõhed eestlaste ja vähemusrahvustest inimeste vahel. Kui keskmiselt 

on 2016. aasta andmete järgi22 25-74-aastaste eestlaste ja vähemusrahvustest inimeste 

tööhõive määra erinevus 6,2 protsendipunkti, siis suuremad on lõhed 25-49- ja 50-60-

aastaste seas, vastavalt 7,6 ja 10 protsendipunkti (vt Joonis 2). 

 

Joonis 2. Tööhõive määr ja hõivelõhe rahvuse järgi, 2016. (Statistikaamet, 2017)23 

                                                           
20 Plaan, K. (2013). Tööandjate arusaamad rahvuspõhisest diskrimineerimisest Eesti tööturul. Magistritöö. 
Juhendaja: Rämmer, A. Tartu Ülikool. URL: http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31651/plaan_kaarin.pdf, 
(28.08.2017). 
21 Statistikaamet (2017): TKL09: EESTLASTE JA MITTE-EESTLASTE TÖÖHÕIVE MÄÄR JA HÕIVELÕHE.  
22 Sugude lõikes vt ETU 2014 andmeid Joonis 4. 
23 Statistikaamet (2017). TKL09: EESTLASTE JA MITTE-EESTLASTE TÖÖHÕIVE MÄÄR JA HÕIVELÕHE 
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Kui kõikidest rahvustest 15-24-aastaste seas on töötuse määr peaaegu võrdselt kõrge (lõhe 

1,1 protsendipunkti), siis suuremad on lõhed 24-49-aastaste (lõhe 4,7 protsendipunkti) ja 50-

64-aastaste eestlaste ja vähemusrahvustest inimeste seas (lõhe 4,9 protsendipunkti) (vt 

Joonis 3).  

Ka töötuse määra vaadates ilmneb, et halvemas olukorras on vähemusrahvustest naised –  

nende tööhõive määr on nii eestlastest naiste, meeste kui ka vähemusrahvusest meestega 

võrreldes palju madalam (vt Joonis 4). 15–29-aastastest NEET-noortest24 on 

vähemusrahvustest 31% ning 69% eestlased – proportsionaalselt enamus- ja 

vähemusrahvaste arvu vaadates peaaegu võrdselt.25 

  

Joonis 3. Töötuse määr ja töötuse lõhe vanuse ja rahvuse järgi, 2016. (Statistikaamet, 

2017)26 

 

                                                           
24 Tööturu kontekstis on NEET-noored 15–29-aastased mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad 
noored (inglise keelest youth neither in employment nor in education or training). 
25 Roosimägi, H. (2016). Noorte valikud – kas õppima või tööle? Statistikaamet. URL: 
https://statistikaamet.wordpress.com/tag/tooturg/, (07.07.2017). 
26 Statistikaamet (2017). TKL11: EESTLASTE JA MITTE-EESTLASTE TÖÖTUSE MÄÄR JA TÖÖTUSE LÕHE.  
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Joonis 4. 15-74. aastased hõivatud, töötud ning mitteaktiivsed soo ja rahvuse järgi, 2014. 

(ETU, 2014)27 

Omavahel on tugevalt seotud tööhõives osalemine, rahvus ja eesti keele oskus. Eesti keelt 

esimese keelena kõnelevate inimeste seas on töötuse määr palju madalam kui muud keelt 

esimese keelena kõnelevate inimeste seas – vastavalt 5,4% ja 9,9%. Eesti keelt emakeelena 

kõnelevate inimeste tööhõive määr oli 2016. aasta andmete järgi 5,7 protsendipunkti kõrgem 

kui muud keelt emakeelena kõnelevate inimeste tööhõive määr (vastavalt 67,4% ja 61,7%) 

(vt Joonis 5). 

Eesti keelt emakeelena rääkijatest on 99% eesti rahvusest. Eesti keelt emakeelena rääkivaid 

inimesi oli 2016. aasta andmete järgi 68% rahvastikust. 29,6% rääkis emakeelena vene keelt 

ja 2% muud keelt. Kõige väiksem hulk inimesi räägib eesti keelt emakeelena Ida-Virumaal – 

16%.28  

                                                           
27 Eesti Tööjõu-uuring (2014). Statistikaamet. Viidatud: Lees, K. Vahaste-Pruul, S., Sammul, M., Humal, K., 

Lamesoo, K., Veemaa, J., Kann, A., Espenberg, K., Varblane, U. (2016). Kellel on Eestis hea, kelle on parem? 
Võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel. Roosalu, T. (toim). Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 
kantselei. URL: http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2016/03/mudel_final.pdf, (04.08.2017). 
28 Statistikaamet (2017). Kui palju räägitakse Eestis eesti keelt. URL: 
https://statistikaamet.wordpress.com/tag/rahvus/, (29.06.2017) 
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Joonis 5. Hõiveseisund esimese keele järgi, 2016. (Statistikaamet, 2017)29 

Haridus ja tööturg 

 

Vähemusrahvuste hulgas on rohkem neid, kellel on teise taseme haridus – 53,9% (eestlased 

49,3%). Kõrgharidusega inimesi on vähem – 36,9% (eestlastel 39,7%) (vt Joonis 6).  

 

Joonis 6. Tööjõud hariduse ja rahvuse järgi, 2016. (Statistikaamet, 2017)30  

                                                           
29 Statistikaamet (2017). TT134: RAHVASTIKU HÕIVESEISUND --- Vanuserühm, Haridustase, Esimene kodune 
keel, Näitaja ning Aasta, (03.07.2017).  
30 Statistikaamet (2017): TT112: 15-74-AASTASTE HARIDUSTASEME OSATÄHTSUS RAHVUSE JA 

HÕIVESEISUNDI JÄRGI.  
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Vene õppekeelega põhikooli lõpetanud noored jätkavad õpinguid sagedamini kutsekoolis ja 

eestikeelsete põhikoolide lõpetajatest suurem osa gümnaasiumis või keskkoolis.31 Selliste 

valikute tegemine on osaliselt seotud vähemusrahvustest noorte lõpetajate hirmuga, et 

gümnaasiumiastmes ei tulda toime osalise eesti keelse õppega.32 Sellest lähtuvalt on 

keeleoskusel mõju veel kõrghariduse omandamisele, kuna halva eesti keelega ei saada 

ülikoolis hakkama.33 

Töötute vähemusrahvusest inimeste seas on rohkem neid, kellel on teise ja kolmanda 

taseme haridus – vastavalt 61,8% ja 22,9%. Mitteaktiivsete seas on aga rohkem neid, kelle 

on esimese ja teise taseme haridus – vastavalt 27,6% ja 48,1%. Nii töötute kui ka 

mitteaktiivsete eestlaste seas on aga rohkem esimese ja teise taseme haridusega inimesi. 

Viimane näitab, et madalama haridusega eestlastel on kergem tööd leida kui 

vähemusrahvustest inimestel. Töötuse määr esimese, teise ja kolmanda taseme haridusega 

eestlaste seas oli 2016. aastal vastavalt 11,5%, 6,1% ja 3% ning vähemusrahvuste seas 

vastavalt 16,3%, 11,1% ja 6%. Mõlema grupi juures on aga kõrgema haridusega inimeste 

töötuse määr märgatavalt madalam.30  

                                                           
31 Lindemann, K., Saar, E. (2012). Ethnic inequalities in education: second generation Russians in Estonia. Ethnic 
and Racial Studies, 1974–1998. 
32 Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus (2013). Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring. Uuringu 
raport. Tallinn: TLÜ RASI. URL: 
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_uuringud/uuringu_rapor
t.pdf, (28.08.2017). 
33 Leppik, M. (2016). Eesti välispäritolu rahvastik eelistab kutseharidust. URL: 
https://blog.stat.ee/2016/01/19/eesti-valisparitolu-rahvastik-eelistab-kutseharidust/, (24.08.2017). 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_uuringud/uuringu_raport.pdf
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/raamatukogu_uuringud/uuringu_raport.pdf
https://blog.stat.ee/2016/01/19/eesti-valisparitolu-rahvastik-eelistab-kutseharidust/


12 
 

 

Joonis 7. Hõivatud, töötud ja mitteaktiivsed haridustaseme ja rahvuse järgi, 2016. 

(Statistikaamet, 2017)30  

Rahvusgruppide võimalused tööturul erinevad kohati ka eesti keele oskusele vaatamata. 

Oma haridustasemele mittevastavat, lihtsamat tööd teeb suurem hulk vene rahvusest inimesi 

kui eestlasi. Eriti suur on erinevus kõrghariduse omandanud inimeste seas – 5% 

kõrgharidusega eestlastest ja 15% vene rahvusest töötajatest on ametikohtadel, mis 

kõrgharidust ei eelda.34 

 

Tööturu rahvuspõhine segregatsioon 

 

Märgatav on tööturu rahvuspõhine segregatsioon ametialadel. Ametialad, kus töötab palju 

rohkem eestlasi kui teistest rahvustest inimesi, on põllu- ja metsamajandus, kalapüük, samuti 

kunst, meelelahutus, vaba aja valdkonnad, haridus ja avalik haldus. Vähemusrahvusest 

inimesi töötab kõige rohkem töötlevas tööstuses (vt Joonis 8). Kõige rohkem töötab 

                                                           
34 Krusell, S. (2016). Eesti keele oskuse ja majanduskriisi mõju mitte-eestlaste tööturupositsioonidele. Saar, E. 
(toim.) Sotsiaaltrendid. Tallinn: Statistikaamet. Viidatud: Saar, E., Helemäe, J. (2017). Rahvuslik segregatsioon 
Eesti tööturul. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti Rändeajastul. URL: https://inimareng.ee/sisseranne-ja-
loimumine/rahvuslik-segregatsioon-eesti-tooturul/, (24.08.2017). 
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vähemusrahvusest inimesi elektrienergia, gaasi jm valdkonnas, mäetööstuses ning 

veonduses ja laonduses (vt Joonis 9).   

Selline horisontaalne segregatsioon on ühelt poolt tingitud nõukogude aja pärandist, kui 

Nõukogude Liidu industrialiseerimise mõjul rändas Eestisse väga palju tööstustöölisi.5 Teiselt 

poolt tuleneb selline segregatsioon rahvuslik-keelelisest jaotusest Eesti haridussüsteemis nii 

kooli õppekeele, omandatud haridustaseme kui ka eriala alusel. Erialased piirangud on 

seotud ka kutsekoolides pakutavate eesti- ja venekeelsete erialadega – venekeelsed erialad 

kipuvad olema rohkem tehnikaga ja eestikeelsed teenindusega seotud.5  

 

Joonis 8. Hõivatute osatähtsus majandussektorites, 2016. (Statistikaamet, 2017)Tõrge! 

Järjehoidjat pole määratletud.  
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Joonis 9. Hõivatud rahvuse ja tegevusala järgi, 2016. (Statistikaamet, 2017)35 

Ametivaldkonnast olenevalt jagunevad sissetulekud. Madalaimasse sissetulekukvintiili36  

kuulus 2015. aastal 23,8%, teise kvintiili 23,7%, kolmandasse 22,2%, neljandasse 18,2% ja 

viiendasse 12,1% vähemusrahvustesse kuuluvaid inimesi. Eestlaste sissetulekud jagunesid 

kvintiilidesse vastavalt 18,4%, 18,4%, 19,1%, 20,8% ja 23,3% (vt Joonis 10). 

Mediaantunnipalgad on vähemusrahvustest inimestel madalamad kui eestlastel. Eestlastest 

meestel oli mediaantunnipalk 2014. aasta andmete järgi 6,1 ja naistel 4,6 Eurot; vene 

rahvusest meestel 5,3 ja naistel 3,4 Eurot; teistest vähemusrahvustest meestel 4,5 ja naistel 

3,6 Eurot (vt Joonis 11). Märgatavalt madalam tunnitasu on vene päritolu naistel, mis on 

taaskord tingitud eelpool välja toodud põhjustest – ametivaldkonnast ja -positsioonist, 

keeleoskusest, samuti soolisest ja rahvuspõhisest diskrimineerimisest.  

                                                           
35 Statistikaamet (2017). TT0204: HÕIVATUD RAHVUSE JA TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI. 
36 „Sissetulekukvintiil hõlmab viiendiku aasta ekvivalentnetosissetuleku alusel järjestatud elanikkonnast. Esimesse 
ehk madalaimasse kvintiili kuulub kõige väiksemat ekvivalentnetosissetulekut saav viiendik elanikkonnast, teise 
järgmine viiendik jne.“ Statistikaamet (2017). Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus. URL: https://www.stat.ee/64570, 
(30.06.2017). 
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Joonis 10. Rahvastiku jagunemine sissetulekukvintiilidesse rahvuse lõikes, 2015. 

(Statistikaamet, 2016)37 

 

Joonis 11. Mediaantunnipalk soo ja rahvuse järgi. (ETU, 2014)27 

Vähemusrahvuste väljavaated paremale palgale ei ole võrdsed eestlastega ka siis, kui neil 

on hea eesti keele oskus. 2014. aasta Eesti tööjõu-uuringu järgi on hea eesti keele oskusega 

vähemusrahvustest inimestel küll suurem võimalus kuuluda kõrgemasse palgakvintiili kui 

halva eesti keele oskusega, kuid nende palk jääb siiski oluliselt alla eestlaste omale.38 

                                                           
37 Statistikaamet (2016). ST04: ELANIKUD SISSETULEKUKVINTIILI JA RAHVUSE JÄRGI. 
38 Saar, E.; Helemäe, J. (2015). Tööturg. Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2015. Tellija: Kultuuriministeerium. 
URL: http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/4peatykk.pdf (30.08.2017). 
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Suurt vertikaalset tööturu segregatsiooni ehk rahvusepõhiseid erinevusi ametialadel on 

märgata lihttööliste koosseisus. Võrreldes eestlastega töötab lihttöölistena kaks korda enam 

venelasi ja muust rahvusest inimesi. Juhtide ja tippspetsialistidena töötab seevastu 

märgatavalt enam eestlasi kui vähemusrahvustest inimesi. 

Hõivatud eestlastest on 13,9% juhid, 22,5% tippspetsialistid, 12,5% tehnikud ja keskastme 

spetsialistid, 6,2% ametnikud, 12,3% teenindus- ja müügitöötajad, 2,2% põllumajanduse, 

metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad, 12% käsitöölised ja oskustöötajad, 

11,2% seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad, 6,7% lihttöölised ja 0,6% sõjaväelased. 

Venelasi töötab rohkem teenindus- ja müügitöötajatena – 14,8%, käsitööliste- ja 

oskustöötajatena 17,8%, seadme- ja masinaoperaatorite ja koostajatena 16,4% ning 

lihttöölistena 13,5%. Vähem töötab vene rahvusest inimesi juhtivatel kohtadel – 6,4%, 

tippspetsialistidena 15% ja tehnikute ja keskastme spetsialistidena 9,7%. Muude 

vähemusrahvuste puhul töötab juhtidena 11,3%, tippspetsialistidena 15%, tehnikute ja 

keskastme spetsialistidena 13,1%, ametnikena 4,7%, teenindus- ja müügitöötajatena 12%, 

käsitööliste- ja oskustöölistena 15,2%, Seadme- ja masinaoperaatoritena 14,6% ja 

lihttöölistena 12,9% (vt Joonis 12).  

Sellised erinevused ametialadel on suuresti tingitud vähemusrahvuste üldiselt halvemast 

olukorrast tööturul – madalamast tööhõivest, suuremast töötuse määrast, haridusest ja 

keeleoskusest. Lihttööd on sel juhul kergem leida kui kõrgemal positsioonil tööd. Samuti 

esineb otsest rahvuspõhist diskrimineerimist, kus eestlasi edutatakse rohkem kui 

vähemusrahvustest inimesi või kõrgema ametikoha tööintervjuule kutsutakse vähem 

venepärase nimega inimesi32. Vähemusrahvusest inimeste seas on palju rohkem neid, kes 

on kõrgemalt haritud kui nende ametikoht seda nõuaks.39 

Vaeghõivatutest ehk nendest osaajatöötajatest, kes sooviks rohkem töötada ja on valmis 

lisatööd tegema, on üle 5,5 tuhande eestlased ja üle 3 tuhande vähemusrahvustest. 

Vähemusrahvustest vaeghõivatute osatähtsus osaajatöötajate hulgas on 3,6 protsendipunkti 

(14,4%) kõrgem kui eestlastel (10,8%).40 

                                                           
39 Masso, M. (2017). Tööturg. Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017. Balti Uuringute Instituut ja SA 
Poliitikauuringute Keskus Praxis. Tellija: Kultuuriministeerium URL: 
https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/eim2017.pdf, (20.08.2017). 
40 Statistikaamet (2016). TT52: VAEGHÕIVATUD --- Näitaja, Isikute rühm ning Aasta. 

https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/eim2017.pdf
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Joonis 12. Hõivatute osatähtsus rahvuse ja ametiala järgi (rahvus kokku=100%), 2017. 

(Statistikaamet, 2017)41  

                                                           
41 Statistikaamet (2017). TT245: HÕIVATUD AMETIALA PEARÜHMA JA ISIKUTE RÜHMA JÄRGI.  
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Kokkuvõte 

 

Vähemusrahvustesse kuuluvatel inimestel on võrreldes eesti rahvusest inimestega väga 

erinev tööturu kogemus. Statistilisi andmeid vaadates, on kõikide tööturu näitajate järgi 

vähemusrahvused halvemas olukorras kui eestlased – tööhõive määr, töötus, mitteaktiivsus, 

jm.  

Väga suur tähtsus on keeleoskusel ja haridusel, mis on pinnaseks vähemusrahvuste 

edasiseks toimetulekuks. Mida kõrgem ja parem on inimeste haridustase, seda edukamad 

on nad oma töökohtadel ja seda suuremat palka nad saavad. Vene ja muust rahvusest 

inimeste haridust vaadates ilmneb, et vähemusrahvustest inimesed otsustavad tihedamini 

kui eestlased pärast põhikooli minna omandama kutseharidust. Viimane on tingitud nende 

eesti keele oskusest, kus ollakse ebakindlad, kas nad saaksid keskkoolis või 

gümnaasiumiastmes eesti keelega hakkama. Sellest tulenevalt on eestlaste haridustase 

keskmiselt kõrgem kui vähemusrahvustel. 

Erinev stardipositsioon mängib olulist rolli vähemusrahvustest inimeste edasises käekäigus. 

Erinevate rahvuste olukorda vaadates, on näha suurt horisontaalset kui ka vertikaalset 

tööturu segregatsiooni. Horisontaalse segregatsiooni juured ulatuvad nõukogude aega, kui 

Eestisse tuli industrialiseerimise tulemusel elama palju tööstustöölisi. Sellele lisaks, on nii 

horisontaalne kui ka vertikaalne segregatsioon tingitud haridusvalikutest ja –võimalustest 

ning eesti keele oskusest. Samuti esineb rahvuse tõttu diskrimineerimist tööle värbamisel, 

kus vene ja muust rahvusest töötajate asemel eelistatakse eestlasi. Diskrimineerimist esineb 

ka edutamisel, ümber- ja täiendõppes. Eriti märgatav on segregatsioon lihttööliste koosseisu 

vaadates, sest vähemusrahvustest inimesi töötab kaks korda enam kui eestlasi. 

Tööturgu analüüsides on seejuures oluline tähele panna naiste ja meeste, noorte ja 

vanemaealiste erinevaid olukordi. Olgugi, et kõigi näitajate järgi on vähemusrahvuste olukord 

tööturul kehvem, on neist ebasoodsamas olukorras vähemusrahvustest noored naised. 

Sellise olukorra põhjuseid on mitmeid – vähemusrahvuste seas on tugevamini kinnistunud 

soolised stereotüübid, mille järgi teatud erialad, kus nõudlus tööjõu järele on suurem ja palk 

on keskmisest kõrgem, ei sobi naistele. Või pelgavad tööandjad noorte naiste töölevõtmist, 

kuna stereotüüpidest tingituna on suurem tõenäosus, et lastega jäävad koju pigem emad kui 

isad. Vähemusrahvustest naiste puhul esineb samuti mitmest diskrimineerimist – nende 

rahvuse ja soo tõttu. Noorte naiste puhul ka vanuse tõttu. 

Üldiselt näitavad käesolevas teemalehes välja toodud statistilised andmed, et 

vähemusrahvustele võrdsete võimaluste tagamisel on vaja paremini arvesse võtta nende 
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olukorda ja tegeleda takistustega, mis nende paremat toimetulekut tööturul pärsivad. Endiselt 

esineb suuri vajakajäämisi nii haridus- kui ka tööturupoliitikas. Arenguvõimalusi on sellele 

lisaks diskrimineerimisvastaste meetmete rakendamisel – tööandjad pole tihti teadlikud või ei 

hooli õiguslikest piirangutest ning diskrimineeritud töötajad ei oska abi otsida. Kusjuures, nii 

eestlaste kui ka venelaste ja teiste vähemusrahvuste puhul on endiselt vaja tegeleda 

iganenud stereotüüpide (nii sooliste, vanuseliste kui ka rahvusel põhinevate) murdmisega.  
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Kasulikke linke 

 

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik www.volinik.ee  

Integratsiooni Sihtasutus www.integratsioon.ee   

Statistikaamet www.stat.ee 

Hea Tööandja portaal http://heatooandja.vordoigusvolinik.ee/  

HaridusSilm www.haridussilm.ee  

Noorteseire http://noorteseire.ee/  

Haridus ja Sugu www.haridusjasugu.ee  
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