Tööturg november-detsember 2018

•

III kvartalis keskmise palga kasv kiirenes

Statistikaameti andmetel oli ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide keskmine brutokuupalk oli 2018.
aasta III kvartalis 1291 eurot, tõustes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 7,5%. Keskmise
brutokuupalga aastakasv oli 1,1 protsendipunkti kiirem kui eelmises kvartalis.
Keskmine brutotunnipalk oli 2018. aasta III kvartalis 7,51 eurot, jäädes eelmise kvartaliga võrreldes
samale tasemele.
Keskmine brutokuupalk oli 2018. aasta III kvartalis jätkuvalt kõrgeim finants- ja
kindlustustegevuses (2066 eurot) ning info ja side tegevusalal (2181 eurot). III kvartalis paistab
silma ka brutokuupalga tõus hariduse tegevusalal. Lisaks tööjõukulude kasvule on selle tegevusala
palgatõus osaliselt mõjutatud ka puhkusetasude jaotumisest II ja III kvartali vahel.
Kõrgeim brutokuupalk oli riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes (1562 eurot) ning välismaa
eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes (1533 eurot).
Vaata keskmist brutokuupalka (III kv 2017-2018) tegevusalade kaupa siit.
•

Palgatõusu on järgmisel poolaastal enim oodata haridus- ja infotehnoloogiasektoris

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest uuringust selgus, et enam kui pooled haridus- ja
infotehnoloogiasektori tööandjad plaanivad lähiajal palgatõusu.
„Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri igasügisesest tööandjate tööturu- ja
palgauuringust selgus, et järgneva kuue kuu jooksul plaanib põhipalkasid tõsta 64% haridus- ja 54%
infotehnoloogia- ning telekommunikatsioonisektori tööandjatest,“ ütles CVKeskus.ee Baltikumi
kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Enam kui pooled tööandjad (55%) leidsid, et palgatasemeid
tuleb korrigeerida, kuna olukord tööturul on keeruline ja napib sobivaid töötajaid.“
„Tööandjate sõnul avaldab suuresti põhipalkade tõstmisele mõju ka ettevõtete majandustulemused,
konkureerivate ettevõtete poolt tulenev palgasurve ning uute töötajate kõrgemad ootused ja
olemasolevate töötate areng,“ lisas Henry Auväärt „Kõige vähem on palgatõusule järgmise kuue kuu
jooksul avatud masinate seadmete remondi ja hooldusega tegelevad ettevõtted ning ehitussektori
tööandjad – teisalt plaanib palgatõusu ikkagi umbes viiendik mainitud valdkondade tööandjatest ja
paljud antud sektoris tegutsevatest ettevõtjatest tõid välja, et nad on juba lähiajal palgatasemeid tõstnud.“
Uusi töökohti kavatsevad järgneva kuue kuu jooksul luua 39% tööandjatest. „70% vastanud pangandusja kindlustus-, 58% ehitus- ja 53% tervishoiusektori tööandjatest plaanib luua uusi töökohti,“ lisas Henry
Auväärt.
Loe pikemalt siit.
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•

Vabade ametikohtade arv püsis III kvartalis 11 400 piires

Statistikaameti andmetel oli Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 2018. aasta III kvartalis
ligi 11 400 vaba ametikohta. Võrreldes eelmise kvartaliga jäi vabade ametikohtade arv samale
tasemele, ent vähenes eelmise aasta III kvartaliga võrreldes 10%. Eestis on olnud püsivalt üle 10 000
vaba ametikoha alates 2017. aasta I kvartalist.
Ametikohtade koguarvus on jätkuvalt suurim töötleva tööstuse (18%), kaubanduse (15%) ja hariduse
(10%) tegevusala osatähtsus. Töötlev tööstus ja kaubandus on Eesti suurimad tööpakkujad – neil
tegevusaladel oli vabade ametikohtade arv III kvartalis kõige suurem (vastavalt 1790 ja 1840 vaba
ametikohta), järgnes hariduse tegevusala, kus oli 1350 vaba ametikohta.
Tutvu tegevusalade lõikes vabade ametikohtade infoga siin.
•

Pingeline tööjõuturg

„Eesti majandus on veel tugev, kuid pingeline tööturg halvendab selle kasvu väljavaadet,“ leiab
Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Ta ei jätnud mainimata ka hõivekasvu, mille pidurdumine
aeglustab Eesti majanduskasvu.
"Tööjõuturg on muutunud üha pingelisemaks ehk uut tööjõudu Eesti residentide hulgast leida on üha
keerulisem. Samuti konkureerime me tööjõu, eriti kvalifitseeritud tööjõu pärast ka lähiriikidega.
Lühiajaliste töölubadega on Eestisse tulnud küll juba ligikaudu 12 800 vöörtöölist, millele tuleks juurde
lisada veel tähtajalise elamisloaga inimesed (2600) pluss ebaseaduslikult töötavad inimesed, kuid ikkagi
on ettevõtete peamine majandustegevust piirav tegur tööjõupuudus. See probleem on aina
tõsisemaks muutunud," leiab Mertsina. Tema sõnul lähiaastatel Eesti-sisene hõivekasv pidurdub ning
ilma võõrtööliste toeta pidurdab see tõenäoliselt ka Eesti majanduskasvu. "Lisaks nõudlusele toetaksid
majanduskasvu suuremad investeeringud efektiivsusesse, targem ettevõtete juhtimine ja suurema
lisandväärtusega kaupade ja teenuste tootmine," lisas ta.
Loe artiklit siit.
•

Jõuluvana ja päkapikkude töö ning ohutus

Jõuluvana ja päkapikkude töö võib tunduda paljudele puhta lustimisena. Suur osa aastast on puhkus, töö
ajal saab ohtralt reisida ja kohtuda huvitavate inimestega. Kahetsusväärselt vähe on aga tähelepanu
pööratud nende töö ohutusele ja korrektselt vormistatud töösuhtest tulenevatele sotsiaalsetele
garantiidele. Kirjatükist leiad järgmised alateemad: töösuhte iseloom, sooline võrdõiguslikkus,
töötingimused, jõuluvana kui masinaoperaator.
Tutvu artikliga siin.
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•

Vanemaealiste aktiivsus tööturul kasvab

Töötuse määr oli 2018. aasta III kvartalis 5,2%, tööhõive määr 68,2% ja tööjõus osalemise määr
72,0%, teatab Statistikaamet. Töötus püsis madal ja on sarnane majandusbuumi aastatele. Tööhõive ja
tööjõus osalemise määr on kõrgemad isegi buumiaastatega võrreldes.
On märkimisväärne, et jätkuvalt kasvab vanemaealiste ehk 50–74-aastaste aktiivsus tööturul.
Vanemaealiste tööhõive määr kasvas III kvartalis 59,1%-ni, mis on selle sajandi kõrgeim.
Vanemaealiste tööjõus osalemise määr oli 61,3% ja töötuse määr 3,6%.
Uuri täpsemalt Statistikaameti koduleheküljelt.
•

Arenguvestlus töötajaga

Coach ja koolitaja Ruti Einpalu kirjutab artiklis „Arenguvestlus töötajaga – sada häda“, et
arenguvestlusi peetakse olulisteks, samas ei ole neid toimima saadud vaatamata teaduse ja tehnika
revolutsioonile. Mis on siis häda arenguvestlustega? Mõned märksõnad: ülearendatud protsess, hinded
ja hinnangud, usaldus või selle puudumine, juhi eelhoiakud, tagasiside andmine.
Arenguvestlused ongi keerulised vestlused, sest õigupoolest ei saagi ju teist inimest arendada. Või kui,
siis ainult juhul, kui ta ISE tahab areneda. Sinna ongi koer maetud! Just sealt tuleb kaevata ja õppida
pidama arenguvestluse protsessi nii, et inimene ISE oma sooritust hindab ja eesmärke seab. Nii et
õppima!
Loe täispikka artiklit siit.
•

Kutsesüsteemi 20.juubel

Kutsekoja 20.juubelit tähistati konverentsiga, kus arutati muutuva tööelu ja töötajate oskuste ning
kutsesüsteemi rolli ja tuleviku üle. Konverentsil astusid üles haridus- ja teadusminister Mailis Reps,
Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar, Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin,
Swedbank´i juhatuse esimees Robert Kitt, OECD tulevikutöö ekspert Paolo Falco ning Kutsekoja
juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem. Konverentsi otseülekannet saab järele vaadata siin.
•

Millised on lahendused tööjõuprobleemidele?

Pakun teile kuulamiseks vestlusringi „Millised on lahendused tööjõuprobleemidele?“, kus osalevad
Jaanus Vihand (Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimees), Kristjan Vanaselja (GoWorkaBiti juhataja ja
asutaja), Irina Raudsepp (Bauhof Groupi tegevdirektor). Saate salvestuskoht oli kaubanduse
aastakongress. Märksõnad on tööjõu import, robotiseerimine, ajutine tööjõud/tööjõu rent, teenindajate
maine parandamine, palgakulude ohjeldamine. Vestlust juhib Hando Sinisalu. Kuula vestlusringi siin.
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•

Silmaringi laiendamiseks: jõulud mujal maailmas

Jõulud Austraalias on tavaliselt väga palavad. Ei ole haruldane, kui jõululaupäeval on sooja ligi 30
kraadi. Traditsiooniline jõulueine sisaldab kalkunit singiga ja sealiha, samuti hakkliha pirukaid.
Magustoiduks on ploomipuding, kuhu on peidetud pisike kullatükk, mis toob leidjale õnne. Erinevalt
Eestist peetakse jõululõuna tavaliselt keskpäeval rannas või minnakse koos perega piknikule. Tuppa
tuuakse Jõulupõõsas, mis on pisike punaste õitega taim. Jõuluvana aga saabub surfilauaga.
Loe erinevate riikide jõulukommetest Eesti Jõuluvanade Seltsi kodulehelt.

Pilt on laenatud siit.

Koostanud Janne Järva
10.12.2018
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