Tööturu ülevaade, laste ja noorte osatähtsus Eestis (27.02.2017)
Lisaks toredaid pingevabasid pingeridasid

1.jaanuaril 2017 oli Eesti rahvaarv 1 317 797
Olukord tööturul püsib stabiilsena





2016. aastal oli Eesti tööturul hinnanguliselt 691 400 majanduslikult aktiivset inimest, kellest
644 600 olid hõivatud ning 46 700 töötud.
Töötuse määr kasvas 2016. aastal võrreldes 2015. aastaga 0,6 protsendipunkti (töötuse määr
oli 2016.a 6,8%).
2016. aastal oli Eestis 26 400 töötut meest ning 20 400 töötut naist.
Kuigi 2016. aasta II ja III kvartalis toimus tööturul aktiivsete inimeste arvu kiire kasv, siis 2016.
aasta tervikuna suuri muutusi tööturule ei toonud.

Loe lähemalt siit.
Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal. Toetust saab taotleda, kui töötaja aastane tulu jääb
alla 7817 euro. Tingimused toetuse taotlemiseks leiad siit.

2016. aastal ettevõtlussektori kasum vähenes





Võrreldes 2015. aastaga vähenes 2016.a kogukasum enamikul tegevusaladel.
Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid kaubandus- ja energeetikaettevõtted.
Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim töötleva tööstuse, kinnisvara- ning veonduse ja
laonduse ettevõtted.
Ettevõtted müüsid 2016. aastal kaupu ja teenuseid 50,2 miljardi euro eest ehk 2% rohkem kui
aasta varem. Enim suurenes müügitulu kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevusalal.

Uuri täpsemalt siit.
Etnilised lõhed tööturul ja majanduskriisi mõjud, analüüsi lühikokkuvõte





Keskmiselt oli eestlaste tööturupositsioon parem kui mitte-eestlastel.
Hea eesti keele oskusega mitte-eestlased olid enne ja pärast kriisi töötuse määra ja
ametipositsiooni silmas pidades eestlastega võrdses, kui mitte pisut paremaski seisus.
Nendel mitte-eestlastel, kes olid omandanud kõrghariduse, oli raskem leida haridustasemele
vastavat tööd olenemata vaatluse all olnud aastast.
Eesti tööandjatele on tööle värbamisel olulisemaks faktoriks siiski inimese tööoskused, mitte
otseselt tema rahvus.

Vaata slaide siit.
Laste ja noorte osatähtsus Eestis
Kultuuriministeerium kuulutas 2017. aasta laste ja noorte kultuuriaastaks. Statistikaamet avaldab sel
puhul aasta jooksul vähemalt korra kuus mõne laste ja noorte kohta käiva ülevaate või statistika.
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Lapsi ja noori ühiselt käsitledes on vaadatud 0–26-aastaseid. 1. jaanuaril 2016 oli
Statistikaameti andmetel Eestis 385 179 last ja noort. See hõlmab 29,3% Eesti
elanikkonnast.
Poisse sünnib igal aastal veidi rohkem kui tüdrukuid, mistõttu on nad kõikides laste ja noorte
vanuserühmades ülekaalus (51–52% poisse ja 48–49% tüdrukuid).
Paraku on aga laste ja noorte osatähtsus järjest vähenenud. Kui 1950ndatel hõlmasid kuni 26aastased 42–43% elanikkonnast, 1991. aasta algul kuni 38,7%, siis 2016. aastaks oli see näitaja
langenud 29,3%-ni.
Väike laste ja noorte osatähtsus on tingitud nii vähenenud sündide arvust, kui ka järjest
pikenevast keskmisest elueast.
Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb kuni 26-aastaste osatähtsus 2040. aastaks
27%-ni.

Tutvu materjalidega ning vaata kuni 26-aastaste osatähtsuse kohta kohalikes omavalitsustes siit.
Pingeridadest pingevabalt
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eel tegi Statistikaamet valiku nendest rahvusvahelistest pingeridadest,
kus Eesti on tippude hulgas.








Euroopa Liidu riikide võrduses on 20–64-aastaste tööjõus osalemise määr Eestist kõrgem
(81,5%) vaid Rootsis (86,2%) ja Saksamaal (81,8%). Eestiga võrdne on see näitaja Hollandis.
Meeste puhul on Eesti (85,8%) selle näitaja osas 6.–7. positsioonil ja naiste võrdluses (77,3%)
5.–6. positsioonil;
Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni OECD International Tax Competitiveness Index
tänavuse (2016) raporti järgi on Eestil 35 liikmesriigi võrdluses kolmandat aastat järjest
parim maksusüsteem. Eestile järgnesid edetabelis Uus-Meremaa, Läti, Šveits, Rootsi, Holland
ja Luksemburg;
Teadaolevate andmete alusel on Eestis muuseumikülastajate arv 100 000 elaniku kohta
suurim Euroopa Liidus;
Eurobaromeeter 2013 järgi on Eesti teatrikülastuste külastusprotsendi järgi Euroopa Liidus
2. kohal;
„Oleme jõudnud maailma viie rikkama riigi hulka. Vaimult.“ (kasvatusteadlane ViiveRiina Ruus).

Uuri terviklikku pingerida siit.
Koostanud Janne Järva
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