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Ühiskonna vajadustele vastava 
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45% ERFst ehk miinimum 

sellesse valdkonda

30% ERFst ehk miinimum 

sellesse valdkonda

25% ESFst ehk miinimum 

sellesse valdkonda, sh 

vähemalt 2% toiduabi 

pakkumiseks

6% ERFst ehk ehk

miinimum sellesse 

valdkonda
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Juhataja
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Tööturg 2019 → tööturg 2035 



Arenguseire Keskus

• Riigikogu juures tegutsev iseseisev mõttekoda

• Analüüsib ühiskonna pikaajalisi arenguid, koostab stsenaariumeid

• 2017 – 2018: Tootlikkuse, e-valitsemise ja tööturu tuleviku uurimissuunad

• 2019: Regionaalne majandus, tuleviku eakate rahaline heaolu, inimvara 

Facebook.com/arenguseire

Koduleht: riigikogu.ee/arenguseire
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„Tööturg 2035“ uurimissuund

Eesti tööturu 

stsenaariumid 

2035

Sotsiaalkaitse ja 

maksunduse järelmid 

ja otsustuskohad 

(Praxis, Centar)

„Töötajasõbralik paindlikkus Eestis“ (Heejung Chung)

„Virtuaaltöö olemus ja väljavaated Eesti jaoks“ 
(Kaire Holts)

„Rahvusvaheline mobiilsus ja töö“ (Ave Lauren)

„Tuleviku töötegija õiguslik staatus tööturul“ 
(Erikson; Rosin)

„Hõivatud hõivestsenaariumide ja EIA 
rahvastikuprognoosi taustal“ (TÜ+TLÜ)

Globaalsete trendide, Eesti tööturu ja rändetrendide 
ülevaated (Prof Eamets, Anniste, Piirits)



Töösuhted hõrenevad

»Paindlik töö
»Osaajaga töö
»Platvormitöö
»Tööränne

Kasvab tegutsemine tööturul iseseisva 
lepingupartnerina. S ee võib olla 
ajendatud nii võimaluses t kui 
vajaduses t. 

J uriidiline vorm varieerub: VÕS  lepingud, 
FIE-d, äriühingu vahendusel tegutsejad

27

Kuigi tööhõive 
võib jääda kõrgele 
tasemele, ei 
tähenda see 
sotsiaal-
maksutulu
säilimist.

Sisu ja vormi 
lahknemine: 
töövõtjad 
ettevõtlusvormis



Tehisintellekti mõju ulatub tööturul kaugemale 

kui varasemate tehnoloogiliste murrangute korral

• McKinsey: töökohti tekib juurde rohkem kui kaob, kuid selle eelduseks on 
tõrgete (nt oskuste mittevastavus) puudumine. 

• OECD: Töökohti lisandub kõrge ja madala oskustasemega segmentides, 
kaob keskmise oskustasemega segmendist.

Hõivemuutused (%) oskustaseme järgi, 1995 - 2015

Allikas: OECD Employment Outlook 

2017

Deindustrialiseerumine
(De-industrialisation)

Deprofessionaliseerumine
(De-professionalisation)-15

-10
-5
0
5
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Low skill Middle skill High skill



„Tööturg 2035“ stsenaariumid

Suured välised määramatused

• Kas tehnoloogia areng hakkab 
töövõimalusi rohkem kaotama või 
looma? 

• Milliseks kujuneb rändefoon? Kas EL 
muutub rändepoliitikate osas 
avatumaks või suletumaks?

Mis juhtub Eestis:

• Hõive ja tööjõunõudlusega?

• Ebatüüpilise töö levikuga?

• Rändega?

• Töökohtadega?

• Töökohtade polariseerumisega?

Millised on riskid sotsiaalkaitsele?



„Tööturg 2035“ stsenaariumid



Stsenaarium 1: Talendikeskus Tallinn

Tehnoloogilise arengu ja globaalse tööturu võimaluste oskuslik

kasutamine loob tarku, paindlikke ja erinevaid töövorme kasutavaid

töökohti. Tallinn saab rahvusvaheliseks talendikeskuseks ja

majandus areneb kiirelt, kuid teatud osa töötajaskonnast on

rahulolematu suureneva ühiskondliku ja piirkondliku ebavõrdsuse

pärast ning peab muutust liiga suureks.

Hõivesõbralik tehnoloogia areng; töörändele avatud EL

Mis oleks 

kui..?

Laiendada 

õiguslikku 

kaitset 

kõikidele 

töötegijatele

?

Stsenaariumi võimalused Stsenaariumi väljakutsed

Kõrge hõive ja tööjõunõudlus

Talendikeskuse kujunemine ja tööjõu 

leidmine globaalselt

Töövormide mitmekesisus nii tööandja 

kui töötaja jaoks tööturul

Hõive katkendlikkus

Mahajääjad ja töökohtade kadumine

Toimetulek rändega, mobiilsete 

töötajatega 

Ebavõrdsuse kasv



Stsenaarium 2: Rändajate maailmaküla

Eesti ettevõtted lükkavad automatiseerimist edasi, sest kolmandate riikide väiksema 

sissetulekuga tööjõudu on küllalt lihtne leida ja värvata. Mujal maailmas toob 

automatiseerimine aga efektiivsusvõidu ning aja jooksul on ka Eesti ettevõtted 

sunnitud kas tehnoloogiasse investeerima või kaotama konkurentsivõime. Suur 

sisseränne, nigel palgakasv ja kasvav tööpuudus toovad kaasa ühiskonna 

rahulolematuse. 

Tööhõivevaenulik tehnoloogia areng, töörändele avatud EL

Võimalused Väljakutsed

Tööjõu ja ka talentide

kättesaadavus

Mõnede valdkondade tempokas 

areng

Üleminek automaatsetele 

lahendustele

Tööpuudus

Kõrge polariseerumine ja ka 

segregeerumine, elatustaseme langus

Mittesoovitud ebatüüpiline töö, 

prekariaadi teke

Toimetulek rändega

Ärimudelite muutmine

Mis oleks 

kui…?

…vajalik 

automatiseeri

mine toimuks 

juba 

stsenaariumi 

alguses?



Stsenaarium 3: Uus tööilm

Automatiseerimise ning piiratud töörände tulemusel tekib üheaegselt 

tööhõive langus rutiinsete tööde osas ja vajalike inimeste puudus 

keerukamaid oskusi eeldavates valdkondades. Rutiinsed tööd 

hakkavad kaduma, kuid uusi töövõimalusi pole kuigi palju. Ühiskond 

seisab silmitsi uutlaadi nõudliku väljakutsega mõtestada tööd ja 

tööväärtuseid senisest erinevalt.

Tööhõivevaenulik tehnoloogia areng; töörändele suletum EL

Võimalused Väljakutsed

Kasv järgib rahvaarvu langust

Leida uus normaalsus, hoiakute 

muutumine

Töö olemuse ja tööväärtuste täielik

uuenemine

Nii töö kui töötajate puudus, 

oskuste mittevastavus

Madal palgakasv

Polariseerumine

Investeeringud 

automatiseerimisse?

Mis oleks kui…?

..see on 

stsenaarium, 

milles 

elustiiliettevõtlus ja 

hea pere-tööelu 

tasakaal on 

normaalsus?



Stsenaarium 4: Isearenev Eesti

Eesti ettevõtetel on võimalus oma tegevust ja protsesse 

moderniseerida ja minna üle innovaatilisematele ärimudelitele, kuid 

töörände piirangute tõttu tekkiv talendipuudus seab arengule piirid. 

Eesti majandus vaevleb innovatsiooni- ja alustavate läbimurdeliste 

ettevõtete puuduses, mis tähendab ka hõivestruktuuri aeglast 

muutumist ning piiratud eneseteostusvõimalusi tööturul.

Tööhõivesõbralik tehnoloogia areng, töörändele suletum EL

Võimalused Väljakutsed

Stabiilne palk või palgakasv

Võrdsem tööturg

Homogeenne töötajaskond 

ja töövormid

Oskuste üldine tõstmine

Sobiva tööjõu leidmine

Kasv aeglustumine või peatumine

Võimaluste puudumine

Mis oleks 

kui..?

..kasutame 

tehnoloogiat 

oskuste 

revolutsioonile 

tõuke 

andmiseks?



Stsenaariumides esilekerkivad riskid

Tööturu polariseerumine 

suurendab ebavõrdsust 

võimalustes ja sissetulekutes 

Katkendlik hõive ja 

ebaregulaarne töötulu

tähendavad auke 

sotsiaalkaitses

Uute töövormide levik 

vähendab tööjõumaksude 

laekumist

Intensiivne ränne tähendab 

vajadust suurema individuaal-

suse järele  sotsiaalkaitses



Arutelu laudades

Iga laud arutab kahte stsenaariumit järgnevas 
kombinatsioonis: L1: S1+3, L2: S1+2, L3: S2+4, L4: S4+1, L5:
S3+4

• Peaküsimused:

• Millised on kahe stsenaariumiga kaasnevad riskid ja 
võimalused?

• Mis on puudu ja mis on üle reformilõuendis toodud 
tegevuste puhul kahe stsenaariumi valguses?



Aitäh!
Tea.Danilov@riigikogu.ee

riigikogu.ee/arenguseire Arenguseire Keskus
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