Tööturu ülevaade, aprill 2018
Rahvusvaheline tööturu statistika (Eurostati andmed)
•

Tööhõive määr Euroopa Liidu liikmesriikides 2017.aastal

2017.a oli tööhõive määr kõige kõrgem Islandil 87,6%, järgnesid Šveits 82,1% ja Rootsi 81,8%.
Kõige madalam oli tööhõive määr Makedoonias 54,8%, seejärel Türgi 55,3% ja Montenegro
58,2%. Euroopa Liidu keskmine on 72,2% ja Eestis on vastav näitaja 78,7%. Loe täpsemalt siit.
•

Töötus Euroopa Liidu liikmesriikides 2017. aastal

2017.a oli kõige madalam töötuse protsent Islandil 2,8%, Tšehhis 2,9% ja Saksamaal 3,8%.
Kõige kõrgem seevastu oli Kreekas 21,5%, Hispaanias 17,2% ning Horvaatias ja Küprosel
11,1%. Euroopa Liidu keskmine oli 7,6% ning Eestis oli see 5,8%. Tutvu teiste riikide
andmetega siin.
•

Tööelu kestus1 Euroopa Liidu liikmesriikides (andmed 2016.a)

Eurostati andmetel kestab tööelu kõige kauem Islandil 47,4 aastat. Järgnevad Šveits 42,4 aastat
ja Rootsi 41,3 aastat. Kõige lühem on tööelu periood Türgis 28,5 aastat, edasi tulevad
Makedoonia 31,0 aastat ja Montenegro 31,2 aastat. Euroopa Liidu keskmine on 35,6 aastat ning
Eestis on vastav näitaja 37,8 aastat. Uuri edasi siit.
Kutse- ja kõrghariduse lõpetanute edukus tööturul
Analüüsi „Kutse- ja kõrghariduse 2005.-2014. aastal lõpetanute edukus tööturul aastal 2015“
peamised järeldused:
• Enamik erialase haridusega inimesi on tööga hõivatud. Mida kõrgem on haridus, seda suurem
on hõivemäär.
• Kutse- ja kõrghariduse lõpetanute tööhõivet mõjutab soo, vanuse ja nominaalajaga lõpetamise
kõrval õppesuund. Kõrgharidusega lõpetanutest on suurema tõenäosusega tööga hõivatud IKT,
tehnikaalade, füüsikaliste loodusteaduste, matemaatika ja statistika ning hariduse suuna
lõpetajad. Kutsehariduses on teistest veidi väiksem šanss tööd saada ehituse ja arhitektuuri ning
humanitaaria õppesuuna lõpetanuil.
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Tööelu kestus – aastate hulk, mille jooksul 15-aastane isik on eeldatavasti tööturul aktiivne. Näitaja põhineb
tõenäosusmudelil, mis võtab arvesse demograafilisi ja tööturuandmeid.
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• Haridustaseme ja palga vahel on lineaarne seos: iga järgnev haridustase suurendab keskmist
sissetulekut. Samamoodi teeb seda iga tööturul oldud aasta.
• Perioodil 2011–2015 kasvas kutse- ja kõrghariduse lõpetanute palk keskmiselt kolmandiku
võrra. Suurem on palgakasv olnud kutsehariduses tervise, tootmise ja töötlemise ning
turvateenuste suuna lõpetanuil ning kõrghariduses põllumajanduse, matemaatika ja statistika
ning veterinaaria suuna lõpetanuil.
• Keskmist palka mõjutavad nii inimese sugu, vanus kui ka õpitud eriala (õppesuund).
Sissetulekulõhed ulatuvad olenevalt õppesuunast nii kutse- kui ka kõrghariduses kuni 600
euroni.
• Kõrgeimat sissetulekut teenivad nii kutse- kui ka kõrghariduse IKT suuna lõpetanud, väikseim
on sissetulek humanitaaralade lõpetanutel.
• Soolised lõhed sissetulekutes on kasvanud ning ei sõltu kuigi palju haridustasemest:
kutsehariduses on meeste ja naiste sissetulekute vahe 42%, kõrghariduses 32%.
• Lõpetamine on kasulikum kui õpingute katkestamine. Erandiks on magistriõpe, kus
katkestanu palk on lõpetanu omast mõnevõrra suurem. Selle põhjuseid võib olla mitmeid, nt
tulevad magistriõppesse töötavad inimesed, kes soovivad omandada konkreetseid teadmisi või
oskusi ning kel polegi huvi kraadi omandada. Ka võib-olla, et katkestavad enam need, kes juba
enne õpinguid töötavad suurema koormusega ja/või erialasel tööl ning seega on nende palk
kõrgem juba enne katkestamist. Analüüsi leiad siit.
Revolutsioonilised robotid, mis on inspireeritud loodusest ja loomadest
Tehnoloogia ja looduse kohtumiskohaks on biomimikri kasutamine ehk robotid, mis on
inspireeritud loodusest ja loomadest. Robotite loomisel jäljendatakse loomade liikumisviise,
kuid nende kasutusvõimalused võivad olla väga erinevad.
Pistrik-robot hoiab lennujaamades linnud maandumisradadest eemale. Kosmilistes kaugustes
hõljuva prügi kättesaamiseks on teadlased inspiratsiooni saanud iminappade ja haardevõime
poolest tuntud gekodest. Tutvu tervikartikliga siin.
Maailma kõige kummalisemad töökohad
Maailmas leidub mitmeid kummalisi töökohti, näiteks professionaalne magaja, laisklooma
lapsehoidja, jalgrattakalur, deodorandi nuusutaja. Loe täpsemalt nimetatud ja veel teistegi
omapäraste ametite kohta siit.
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Noorte finantskäitumise uuring
2018.a korraldas SEB noorte finantskäitumise uuringu, millest võttis osa 776 noort vanuses 18
kuni 25 eluaastat. Uuringu järgi keskmine Eesti noor töötab ja on õpingud lõpetanud või on
neid lõpetamas, saab palka 500–800 eurot kuus ja loodab mõne lähima aasta jooksul teenida
kuni 1500 eurot ning planeerib oma eelarvet.
Üldist head kuvandit Eesti noortest kinnitab ka see, et kolmveerand noortest koguvad raha, 40
protsenti kogub üle 100 euro kuus ja konkreetsel eesmärgil. 52 protsenti küsitletutest planeerib
oma kulutusi, 22 protsenti arvestavad nii suuremate kui ka väiksemate väljaminekutega.
Uuring näitas Eesti noorte head finantsplaneerimise ja juhtimise oskusi, finantsilist
ettenägelikkust ja aktiivsust tööturul. Puudu jääb aga noortel ettevõtlikkusest ja
investeerimisjulgusest. Tutvu artikliga siin.
11 ametit, kus saab ringireisimise eest palka
Tutvu 11 ametiga, mis pakuvad võimalust üheaegselt nii reisida kui ka raha teenida. Mõned
neist: reisigruppide giid, vlogger, kruiisilaeva töötaja. Tutvu ametite ja nende lühikirjeldustega
siin.
Äripäeva raadiosaade Töö ja palk: Kuidas muuta oma tööelu õnnelikumaks?
Saates on tööõnneuurija Tiina Saar-Veelmaa ja TransferWise´i personaliarhitekt Kairi Pauskar.
Saadet juhib Janell Assmann. Kuula saadet siit.

Koostanud Janne Järva
1.mai 2018
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