
 

 

Kokkuvõte Eesti Panga seminarist „Töörände rollist Eesti majanduses“  

12. novembril toimus Eesti Pangas avalik seminar „Töörände rollist Eesti majanduses“. „Oskustööjõu 
kättesaadavusel, olgu see kodumaine või välismaine, on suur roll riigi majanduse arengus ning Eestis 
on see ettevõtete jaoks üks peamisi kitsaskohti,“ põhjendas Eesti Panga president Madis Müller 
seekordset teemavalikut.  

Diskussioonile lõid raami kolm ettekannet. Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit 
Tammaru andis ülevaate Eesti rändetrendidest ning rändepoliitika peamistest sõlm- ja 
valikukohtadest. Üldiste suundumuste seas tõi ta välja, et suurema väljarände periood on läbi ja juba 
mitmeid aastaid positiivne rändesaldo on peatanud Eesti rahvastiku kahanemise. 
Uussisserändajatest ehk pärast 2015. aastat saabunutest on pooled tulnud Eestisse ELi riikidest ja 
järjest kasvab endisest Nõukogude Liidust saabujate hulk. Tulijate haridustase on olnud pigem 
kõrge – selles mõttes on Eesti rändepoliitika olnud edukas. Maailmas laiemalt on riikide 
rändepoliitika 2015. aasta rändekriisi järel praegu muutuste faasis. Kui riikide majandusele on ränne 
kasulik igal juhul, siis probleemid on eelkõige lõimumisega, millele nüüd pööratakse senisest rohkem 
tähelepanu. Eestiga sarnaselt rakendavad rändekvooti ka paljud teised riigid. Eestis aga vajaks ümber 
mõtestamist, millist rännet kvoot peaks hõlmama ja kuidas süsteemi paremini toimima saada.  

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar avas sisserände mõju tööturu erinevatele pooltele – alati on 
nii võitjaid kui ka kaotajaid. Ettevõtjale on sisseränne üldjuhul kasulik. Kui rännet pole ja tööjõu 
pakkumine kahaneb, on osa ettevõtteid sunnitud turult lahkuma. See kiirendab majanduse 
struktuuri muutust, kuid annab pikemas plaanis väiksema mahuga majanduse. Teisalt on 
tegevusvaldkondi, nagu näiteks toiduainetööstus, mida tahetakse hoolimata madalast tootlikkusest 
riigis hoida nende strateegilise tähtsuse tõttu. Ränne on tihti päästerõngaks laieneda soovivatele 
ettevõtetele, kui kohalikul turul ei ole (veel) piisavalt vastavate oskustega inimesi. Nii saaksid uued 
töökohad siiski tekkida ja luua edaspidi võimalusi juurde ka kohalikele. Töötajatele on rände mõju 
kahetine. See on positiivne siis, kui oskused üksteist täiendavad ja tekib sünergia. Kui aga 
sisserändajate oskused on sarnased, võib tihenev konkurents pidurdada palgakasvu. Erinev mõju on 
ka ajutisel ja alalisel rändel. Lühiajaline ränne tähendab ettevõttele töötaja kaotust just siis, kui 
oskused on omandatud; alaline ränne toob riigile aga hulga lisakohustusi. Majanduslikult on 
tööränne riigile tulus.  

Oslo Ülikooli professor Andreas Moxnes andis ülevaate, kuidas on Norra tööturgu mõjutanud ELi 
laienemisele järgnenud tööränne eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopast. Riigi suurust arvestades oli see 
Euroopas üks suuremaid rändelaineid, mis langes Norra majanduse buumi aega, mil tööd oli kerge 
leida. Valdavalt puudutas ränne ameteid, mis keeleoskust ei nõudnud – seal kasvas sisserännanute 
osakaal isegi kuni 40%-le. Neis sektoreis võis täheldada palga kasvutempo aeglustumist. Kui aga 
võtta arvesse ka sisserändest tekkinud lisanõudlus teiste toodete järele ja sellest tekkinud töökohad 
koos kohalike elanike võimalusega amet tasuvama vastu vahetada, ei olnud kokkuvõttes rände mõju 
kohalikele elanikele negatiivne. Polnud absoluutseid kaotajaid, küll aga suhtelised võitjad ja 



kaotajad. Euroopa ühisturul hakkab silma inimeste väike liikuvus, ehkki piirid on avatud. Selle 
põhjuseks on mitmed tegurid, sh keelebarjäärid. Teaduskirjanduses pole rände mõju suhtes 
konsensust, kuid üldiselt on täheldatud mõju olnud tagasihoidlik. 

Vestlusringis „Avatud tööturg ja kohalik töötaja“ arutlesid Eesti majanduse välistööjõu vajaduse ja 
praeguse korralduse kitsaskohtade üle esindusorganisatsioonide ja riigiasutuste esindajad: Eesti 
Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna 
juhataja Ruth Annus, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich, Eesti 
Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ning tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosisüsteemi 
OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad. 

Ettevõtjate vaatest on tööjõupuudus Eestis üks peamisi arengut pidurdavaid tegureid, kuna 
tööealine elanikkond kahaneb. Mitmed ametikohad on Eestis töötajate põuas juba aastaid ja seda ka 
kohalike vähese huvi tõttu – nii polegi väljast palkamisele alternatiivi, ehkki ettevõtjale on see 
tülikam ja kulukam. Lisaks tippspetsialistidele on põud lihtsama töö tegijatest, mis seab küsimärgi 
alla kehtestatud palgakriteeriumi põhjendatuse. Ametiühingud leiavad samas, et teatud pinge 
tööturul on vajalik, et Eesti palgatase jätkaks jõudsat järele võtmist arenenud riikidele. Paremini 
tuleks valida, millega riigis tegeleda, ja tõhusamalt valvata, et kehtestatud reegleid ka täidetakse. 
Skeemitamist ELi reeglitega tuleb piirata, samas võiks reegleid järgivate ettevõtete elu lihtsamaks 
teha.  

Eestis on märkimisväärselt ka kasutamata ressurssi – OECD hinnangul 200 000 vaeghõivatut –, kuid 
selle kasutuselevõtt eeldaks kulukaid reforme, nagu hoolekandeteenuste kättesaadavuse 
parandamine. Probleem on samuti riigisisene vähene liikuvus: ühelt poolt ei liigu tööjõud, teisalt on 
ettevõtetel keeruline suurtest tõmbekeskustest väljaspool tegutseda (mh ebasoodsamad 
laenutingimused). Parim lahendus oleks ühiskondlik kokkulepe, milliseid valdkondi Eestis 
eelisarendada. See määratleks ka, milliseid inimesi Eesti juurde vajab, et napp kvoodiressurss riigi 
arengu vaatest optimaalselt jaotada. Pelgalt kodumaise ressursiga Eesti rohe- ja digipööret ellu viia 
ei suuda. Tööjõu sissetoomisel tuleb leida tasakaal keele, kultuuri ja muude ühiskondlike 
protsessidega.  

Vestlusringis „Välismaine ja kohalik töötaja ettevõttes“ arutlesid välistööliste vajaduse ja tänase 
õigusraamistiku efektiivsuse üle ettevõtjad: Oma Ehitaja nõukogu esimees Tiit Kuuli, Eesti 
Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse 
esimees Roomet Sõrmus, Nortali grupi personalijuht Kadi Tamkõrv ning Bolti ja Kood/Jõhvi 
kaasasutaja Martin Villig.  

Kõik tunnistasid, et välistööjõuta hakkama ei saa. Seda nii metallitööstuses keerukamate toodete 
valmistamisel, kus eestlased pole mingil põhjusel näiteks vajalikke sertifikaate hankinud, kui ka 
põllumajanduses, kus maapiirkondades inimesi lihtsalt ei ole ja palga tõstmine probleemi ei lahenda. 
Ehituses on igal aastal juurde vaja 1000 uut spetsialisti ning terendavad taristu- ja 
keskkonnaprojektid ei tõota tööjõunõudluse leevenemist. Kutseharidussüsteem suudab aga ette 
valmistada vaid 400–500 spetsialisti aastas ja mõnedel vajalikel aladel pole üldse juurdekasvu. Samas 
on mitmes valdkonnas ehitusest kuni IT ja masinatööstuseni tööturg järjest enam globaalne ning 
Eestistki meelitatakse spetsialiste mujale.  

Mitmed ettevõtjad tunnistasid probleeme välistööjõule kehtestatud palgakriteeriumiga, mis näiteks 
põllumajanduses on tugevalt üle sektori keskmise palgataseme. Sama probleemiga maadleb 
ehitussektor. Palju kriitikat pälvis lühikeste töölubade süsteem, mis on ebaefektiivne lahendus 
pikaajalisele probleemile. Mõistlikum oleks luua soodsamad võimalused, et vajalikud oskused 



omandanud töötaja jääks ettevõttesse. Tihti sõltuvad vajaliku kvalifikatsiooniga välismaisest 
spetsialistist mitmed kohalikud töökohad. Kodumaine kutseharidussüsteem ei suuda ette valmistada 
spetsialiste, mida majandus vajab. Tööjõunappus pärsib eksporti ja arenguvõimalusi ning seab 
küsimärgi alla ettevõtete investeerimise ja laienemise plaanid Eestis.  

Mitmed ettevõtted on valiku ees, kas Eesti demograafilisi prognoose teades üldse rohkem 
investeerida. Boltil näiteks tuleb peagi otsustada, kas rajada 4000 töötajaga peakorter Eestisse või 
kuskile mujale. See tähendab sadu miljoneid eurosid investeeringuid ja tööjõumakse. Eesti peab ka 
ise olema riigina atraktiivne, et tippspetsialistid tahaksid siia tulla ja saaksid ka peredele pakkuda 
täisväärtuslikku elu. Samas on ettevõtjad nõus, et peavad vajaliku tööjõu koolitamiseks ise rohkem 
panustama, ja on valmis seda tegema.  

Seminari lõpetas poliitikute vestlusring „Eesti tööränne täna ja homme“, kus osalesid Urmas 
Reinsalu (Isamaa), Riina Sikkut (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Andres Sutt (Reformierakond), Tanel 
Kiik (Keskerakond) ja Jaak Valge (EKRE).  

Urmas Reinsalu toonitas, et rändeteema juures tuleb ühiskondlikud olud seada tähtsamaks 
majanduse vajadustest ja silmas pidada, et põlisrahvastik oma riigis vähemusse ei jääks. Maailma eri 
paigus elavatele Eesti juurtega inimestele on vaja saata sõnum, et nad on kodumaale tagasi oodatud. 
Abinõu tööjõupuuduse vähendamiseks on ka hõive määra tõstmine. Vale on jätta kehtivast 
välismaalaste seadusest muljet, et see piirab majanduse arengut – ELi kodanikele ja enam kui 
kahekordset keskmist palka teenivatele kolmandate riikide kodanikele on piirid täiesti lahti. Kohaliku 
muukeelse elanikkonna integreerimisel pole Eesti olnud Reinsalu sõnul edukas ning tänane ränne 
peamiselt ida suunast võimendaks probleemi veelgi, eriti kui tööjõudu tahetakse tuua ka lihtsamate 
tööde tegemiseks. Peame õppima teiste riikide probleemidest töörändega. Võimalikud lahendused 
(näiteks punktisüsteem) tuleb rahulikult läbi arutada ja välismaalaste seaduse tuum peab säilima.  

Riina Sikkuti hinnangul on tööränne täna Eesti ühiskonnas sedavõrd terav teema sel põhjusel, et 
hulk asju on riigis halvasti tehtud või tegemata. 200 000 vaeghõivatu tööturule toomine aitaks 
tööjõuprobleemi oluliselt leevendada. Vaja on paremat järelevalvet, et vältida sotsiaalset 
dumpingut, et inimesed oleksid Eestis tööl seaduslikult, tervist ohustamata ja väärilise tasu eest. 
Hirme võtaks maha ka edukam lõimumisprotsess. Ainult rände regulatsiooni üle arutamine ei taga 
lahendust. Vaja on selgust ja ühiskondlikku/poliitilist kokkulepet, mida soovime töörändega Eestis 
saavutada. Panustada tuleb ka sellesse, et ühelt poolt oleksid olemas inglise keelt kõnelevad 
perearstid ja teisalt korralikult rahastatud eesti keele õpe.  

Andres Suti sõnul jõuavad valitsuse muudatusettepanekud avalikule konsultatsioonile detsembris. 
Kõik riigid püüavad enesele oskustööjõudu meelitada ning sellest, kui edukas Eesti selles 
konkurentsis on, sõltub meie riigi areng, kultuuri säilimine ja võime maksta palku ja pensione. 
Demograafilised protsessid näitavad probleemid kätte. Välismaalased, kes jagavad Eestiga samu 
väärtusi, on teretulnud. Alternatiivina tuleb teistel Eestis maksta rohkem makse, kui tööealine 
elanikkond väheneb. Arutelu võtmefookus on, mis võimalusi suudame pakkuda noortele ja kuidas 
luua paremad tingimused oskustööjõu kaasamiseks, keda Eestist ei leia. Suti sõnul on märgiline ja 
väga tähtis, kuhu Bolt oma peakontori ehitab.  

Tanel Kiige sõnul on rändeteemaga seoses päevakorral palju probleeme, mida on pidevalt edasi 
lükatud. Rahvastik vananeb, kuid riigis pole suudetud luua ühist arusaama, millised on lahendused. 
Kõik välja pakutud ideed – pensioniea tõstmine, maksukoormuse tõstmine, välistööjõu kaasamine – 
on maha laidetud, pakkumata midagi asemele. Eestis on vaja sõnastada realistlik konsensus, 



millisena ja millistes sektorites näeme välistööjõu vajadust. See tagab ka ettevõtjatele suurema 
kindluse oma tegevuse planeerimisel.  

Jaak Valge rõhutas samuti, et töörännet tuleb käsitleda kogu ühiskonna huvide taustal. Peame 
arvestama ka rändega kaasnevate negatiivsete teguritega ja plaan immigratsiooni lõdvendamiseks 
on Valge sõnul vastuvõetamatu. Kõrge kvalifikatsiooniga välistööjõud on samas Eestile kasulik. 
Oluline oleks ka 2008. aasta kriisi järel Eestist lahkunud tööealiste naasmine, kes tuleksid, kui siinne 
palk oleks kõrgem. Odava tööjõu impordiga me seda ei saavuta. Palgakriteeriumi tuleks veelgi tõsta 
ja tagada hooajalise töö reaalne hooajalisus. Mõlemad muutused lihtsustaksid tänast rände 
regulatsiooni. 

Eesti Panga president Madis Müller võttis arutelu kokku tõdemusega, et ettevõtete vaatest peaks 
välismaalt värbamine olema lihtsam ja piiranguid vähem, kuid õige on seegi, et töörännet tuleb 
hinnata laiemast rahvastikupoliitika vaatenurgast – Eestiski on veel kasutamata ressursse. Targalt 
korraldatud ja hästi läbi mõeldud rändepoliitika toetab Eesti ühiskonna jõukuse kasvu. Müller 
avaldas lootust, et arutelust sündis argumente, millele poliitikud saavad oma otsustes tugineda.  

 

Lühikesi tsitaate seminaril esinejatelt leiab keskpanga Twitteri konto säutsulõimest 

Töörände seminari salvestust saab vaadata: https://youtu.be/FPCE9zLFDYY  

 

 

https://twitter.com/EestiPank/status/1459040730035408899
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