Tööturu ülevaade (veebruar 2018)

•

Eesti Konjunktuuriinstituudi ülevaade 2017.a IV kvartali kohta

Eesti majandusolukord on viimase 3 kuuga paranenud. Eesti majandusedu tugineb suuresti EL
majanduses toimunud positiivsetele arengutele, mitmete võimalike riskide vältimisele ja samuti meie
peamiste partnerriikide majandusolukorra paranemisele.
Suurimateks majanduse arengut takistavateks teguriteks on ekspertide hinnangul Eestis tööjõu
puudus, vähene innovatsioon ja rahvusvahelise konkurentsivõime nappus.
EKI prognoosib 2018. a majanduskasvuks 4%. Tutvu EKI slaididega siin.
•

2017.a paranesid tööturu näitajad

Tööturunäitajad paranesid 2017. aastal peaaegu kogu aasta jooksul ja olid eelnenud aasta samadest
näitajatest kvartalite võrdluses enamasti ees. Kuigi Eestis väheneb tööealiste (15–74-aastased) inimeste
koguarv, suurenes tööturul aktiivsete inimeste arv (hõivatute ja töötute summa) 7000 võrra ning jõudis
hinnanguliselt 699 000-ni. Tööjõus osalemise määr tõusis 1,2 ja tööhõive määr 1,9 protsendipunkti.
Töötuse määr langes 1 protsendipunkti. Endiselt vähenes mitteaktiivsete inimeste arv. Keskmiselt oli
aastas mitteaktiivseid 277 000, mis on 13 500 vähem kui 2016. aastal. Hõivatute arv on suurenenud
nii töötuse vähenemise kui ka seni mitteaktiivsete tööturule siirdumise tõttu.
Tööd otsivaid noori (15–24-aastaseid) oli 2017. aastal keskmiselt 7000. Noorte aastakeskmine tööjõus
osalemise määr oli 45,2%, töötuse määr oli 12,1% (2016. aastal vastavalt 42,4% ja 13,4%). Töötuse
määra arvestatakse töötute osatähtsusena tööalaselt aktiivsetest, st neist, kes töötavad või otsivad tööd.
Võrreldes 2016. aasta IV kvartaliga vähenes aasta lõpus noorte töötute ja ka mitteaktiivsete arv.
Mitteaktiivsete arv vähenes osaliselt noorte üldarvu kahanemise tõttu. Töötuse määr langes noorte kohta
väga madalale ja jäi pidama 6,2% juures (2016. aasta IV kvartalis 12,7%). See on noorte puhul viimase
20 aasta madalaim töötuse määr ja on madalam isegi 2007. aasta IV kvartali näitajast. Loe
põhjalikumat Statistikaameti ülevaadet siit.
•

Hõivatud tegevusala järgi

Kõige enam oli 2017.a hõivatuid töötlevas tööstuses (19,0%), hulgi- ja jaekaubanduses; mootorsõidukite
ja mootorrataste remondis (13,3%) ning ehituses (8,7 %), hariduses (8,6%) ja veonduses/laonduses
(8,0%). Kõige vähem hõivatuid oli veevarustuses; kanalisatsioonis; jäätme- ja saastekäitluses (0,5%),
mäetööstuses (0,6%) ning elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamises (1,1%).
Tutvu Statistikaameti andmetega siin.
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•

Missugused on mitteaktiivsuse põhjused tööturul?

15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, aasta
Mõõtühik: tuhat
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
331,9 327,4 320,3 316,9 300,5 290,8 277,3
96,8 90,6 86,5 83,2 76,4 72,8 67,2
50,4 54,0 54,4 58,5 63,4 60,3 59,3
26,8 27,8 29,6 26,0 24,5 29,2 26,3
9,9 14,5 13,5 17,4 17,3 15,0 13,5
126,8 121,9 120,0 112,7 97,8 92,6 89,9
9,8
7,2
6,1
6,3
6,1
6,3
5,4
11,5 11,4 10,4 12,9 15,2 14,6 15,8

Kokku
Õpingud
Haigus või vigastus
Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus
Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest
Pensioniiga
Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida)
Muud põhjused
Statistikaameti andmed leiad siit.

•

Äripäeva raadio teemal „Kas Facebookist tohib töötaja kohta infot otsida?“

Äripäeva raadio (14.12.2017) saates „Ekspert annab nõu“ räägivad Lextali eksperdid, kuidas sõlmida
töölepinguid ehk mida peaks seal kokku leppima ja millega ettevõtted lepingutes üle pingutavad ning
milliseid nõudeid rikuvad. Samuti tuleb juttu sellest, kas tohib sotsiaalmeediast töötajate kohta infot
otsida. Saates on külas advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Kristi Sild ning advokaadibüroo
Lextal advokaat Rauno Kinkar. Kuula saadet siit.

•

CV.ee Nipila

Nipila portaalist leiad infot tööturu ja palga kohta, samuti võid lugeda antud lehelt praktika ja puhkuse
teemadel.
Mõned nopped Nipilast:
✓ Kuidas värvata oskuslikult ja oskuste põhiselt? Vaata siit. Sisaldab lõbusat videot, kuidas aeg
on muutnud meie tegutsemise kiirust näiteks vormeli boksipeatuse mõistes.
✓ Kuidas teha tulemuslikku ja silmapaistvat video-CV-d? 7 kuldreeglit. Vaata siia.
✓ Miks peaks noorena ettevõtlik olema? 5 põhjust, uuri neid siit.

•

Statistikablogi: Enamik Eesti rahvastikust koondub päevasel ajal linnadesse

Rahvastik liigub päeval linnadesse ja alevitesse, kasvatades linnaliste asulate päevast rahvaarvu öisega
võrreldes 109 000 inimese võrra. Linnades omakorda koondutakse päeval keskustesse.
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Rahvastiku ööpäevase liikumise visualiseerimiseks on tehtud Tallinna ja Tartu kohta 3D-animatsioonid,
mis näitavad öise ja päevase rahvaarvu muutust 1 km x 1 km ruutude kaupa, vt artikli keskel olevat
animatsiooni siit.
Nii kasvab rahvaarv päeval arvuliselt kõige enam Tallinnas (57 000 inimese võrra) ja Tartus (21 000
võrra). Nende linnade naabervaldades päevane rahvaarv üldjuhul väheneb: Tallinna naabervaldadest
kõige rohkem Viimsi ja Harku vallas, kus päeval rahvaarv on enam kui 3000 elaniku võrra väiksem.
Tartu naabritest on Tartu, Luunja ja Ülenurme valdade päevane rahvaarv 1000–1400 inimese võrra
väiksem.
Loe täismahus postitust siit.
•

100 Eesti kutset

100 Eesti kutset on SA Kutsekoda kingitus Eesti 100. aastapäevaks. Kampaania tutvustab Kutsekoja
Facebooki lehel piktogrammidega veebruarist novembrini 100 põnevat kutset ning kutsub üles neid
ära arvama. Osalejate vahel loositakse välja ahvatlevaid auhindu. Kampaania teema on seotud ka
tänavuse kutse andjate tunnustamiskonkursiga, kus tõstetakse esile neid kutse andjaid, kes on silma
paistnud kutsete populariseerimisega. Kampaania algas esmaspäeval, 26. veebruaril.

Koostanud Janne Järva
28.02.2018
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