
1 

 

Sihtasutus Kutsekoda 

 

 

 

 

EESTI TÖÖJÕU-UURINGU 

KUTSETEGEVUSE MOODULI KOKKUVÕTE  

 

 

 

Koostanud Ingrid Lepik 

 

 

 

 

Tallinn 2012 

 

 

 

       

  



2 

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................................... 3 

KOKKUVÕTE ....................................................................................................................................... 5 

1. RAHULOLU OMA TÖÖGA ........................................................................................................ 10 

1.1 Rahulolu oma ametiga ...................................................................................................... 10 

1.2 Rahulolu oma tööandjaga (otsese juhiga) ........................................................................ 11 

2. OSKUSTE OLULISUS AMETIKOHAL........................................................................................... 12 

2.1 Eneseväljendus- ja esinemisoskus .................................................................................... 12 

2.2. Suhtlemisoskus ................................................................................................................. 14 

2.3 Meeskonnatööoskus ........................................................................................................ 16 

2.4 Oskus pakkuda uusi lahendusi .......................................................................................... 17 

2.5 Analüüsi- ja tõlgendamisoskus ......................................................................................... 19 

2.6 Arvutamisoskus ................................................................................................................ 21 

2.7 Iseseisva õppimise oskus .................................................................................................. 23 

2.8 Üldine arvutioskus ............................................................................................................ 24 

2.9 Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus .............................................................. 26 

2.10 Eesti keele oskus ........................................................................................................... 27 

2.11 Inglise keele oskus......................................................................................................... 29 

2.12 Vene keele oskus........................................................................................................... 31 

3. ENESETÄIENDAMINE JA MOTIVATSIOON ............................................................................... 33 

3.1 Teadmiste täiendamine oma töövaldkonna kohta .......................................................... 33 

3.2 Praktiliste oskuste arendamine oma ametialal ................................................................ 34 

3.3 Juhtimisoskuste arendamine ............................................................................................ 35 

3.4 Huvitatus karjääri- ja arenguvõimalustest oma ettevõttes/asutuses? ............................ 36 

3.5 Tööandja (otsese juhi) toetus töötaja arengule uute teadmiste/oskuste omandamisel 38 

LISAD ................................................................................................................................................ 40 

Lisa 1. Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli küsimustik ................................................ 40 

Lisa 2. Lisainfo tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli andmete juurde .................................. 42 

Lisa 3. Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli andmetabel.............................................. 45 

Lisa 4. Oskuste täiendamise vajadus tegevusalade lõikes ......................................................... 46 

 
  



3 

 

SISSEJUHATUS 

Elame ühiskonnas, kus kiire elutempo nõuab meilt muutustele reageerimist, professionaalsust ning aina 

rohkem teadmisi ja oskusi. Muutused tööturul tekitavad paljude töötajate jaoks vajaduse oma teadmisi ja 

oskusi täiendada. Endiselt on Eestis kvalifitseeritud tööjõu puudus, lõhe töötajate teadmiste ja oskuste 

ning tööturu vajaduste vahel.  

 

Selleks, et selgitada, milliseid teadmisi-oskusi tööturul vajatakse ning milliseid teadmisi ja oskusi peavad 

töötajad vajalikuks täiendada, uuris Statistikaamet Eesti tööjõu-uuringu1 raames ja Kutsekoja tellimusel 

kutsealast tegevust. Kutsetegevuse moodul2 ehk kutsetegevust puudutavad küsimused olid lisatud tööjõu-

uuringu ankeedile 2011. aasta I ja III kvartalis. Kutsetegevuse mooduli küsimustele vastas I ja III kvartalis 

kokku 4828 inimest ning sellele said vastata vaid tööga hõivatud inimesed. Statistikaamet avaldas 

uuringutulemused 2012. aastal. 

 

Kutsetegevuse mooduli lisamise laiem eesmärk oli täiendada Statistikaameti ja teiste tööturu uuringute 

korraldajate küsimustikke selliselt, et liikuda kompetentsipõhiste analüüside ning prognooside suunas. 

Kutsetegevuse mooduli küsimuste lisamise otsene eesmärk oli esmalt selgitada oskuste olulisus ameti- ja 

tegevusalade lõikes ning oskuste täiendamise vajadus. Teine eesmärk oli teada saada  töötajate üldine 

rahulolu oma tööga  ja ametivalikuga. Töötajad, kes on oma ametivaliku ja tööandjaga rahul, on palju 

motiveeritumad tööd tegema. See omakorda kasvatab töö efektiivsust ning edendab ja arendab läbi selle 

ka Eesti majandust. 

 

Tööjõu-uuringuga kogutakse andmeid tööelu puudutavatel teemadel tööealistelt (15–74-aastased) 

isikutelt. Andmeid kogutakse valikuuringutega, valim moodustatakse süstemaatilise juhusliku kihtvaliku 

teel. Tegemist on pidevuuringuga, milles igas kvartalis osaleb 5000 inimest ning tulemuste põhjal 

arvutatakse hinnangud kogu tööealise elanikkonna kohta.  

Tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli küsimuste vastused on koondatud andmetabelitesse rahvuse 

(eestlased, mitte-eestlased), soo, vanuse, piirkonna, tööandja omaniku liigi (avalik või erasektor), 

ametialade ja tegevusvaldkondade järgi grupeeritult. Kutsetegevuse mooduli kokkuvõttes on suuremat 

tähelepanu pööratud ameti- ja tegevusalade analüüsimisele,  mis on kutsesüsteemi arendustegevusteks  

                                                 
1
 Täpsem info Eesti tööjõu-uuringu kohta: http://www.stat.ee/tooturg; 

Eesti statistikaameti tööjõu-uuringu andmed 2011:  

http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Sotsiaalelu/15TOOTURG/15TOOTURG.asp. 
2
 Tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli ankeeti vt lisast 1. 

http://www.stat.ee/tooturg
http://pub.stat.ee/pxweb.2001/Database/Sotsiaalelu/15TOOTURG/15TOOTURG.asp
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oluline. Ametialad on vastavalt klassifikaatorile (Ametite klassifikaator 2008v1.5b3) välja toodud 

järgmiselt: 

1) juhid; 

2) tippspetsialistid; 

3) tehnikud ja keskastme spetsialistid; 

4) ametnikud; 

5) teenindus- ja müügitöötajad; 

6) põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajad; 

7) oskustöötajad ja käsitöölised; 

8) seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad; 

9) lihttöölised; 

10) sõjaväelased. 

Kokkuvõttes väljatoodud graafikutel on kajastamata sõjaväelaste ametiala, kuna uuringus osales liiga vähe 

sõjaväelasi, et nende vastuste põhjal üldistada tulemusi kõikide sõjaväelaste kohta. 

Hinnanguid, mis põhinevad valimi vähem kui 20 isikul, ei ole avaldatud, sest need ei ole usaldusväärsed 

ning andmete tabelites on see kajastatud punktiirjoonega (“...”). 

Tegevusalade jaotus on koostatud vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK 20084) 

ning on andmetes välja toodud järgmiselt: 

1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük; 
2) mäetööstus; 
3) töötlev tööstus; 
4) elektri, gaasi, auruga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätmekäitlus; 
5) ehitus; 
6) hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; 
7) veondus ja laondus; 
8) majutus ja toitlustus; 
9) info ja side; 
10) finants- ja kindlustustegevus; 
11) kinnisvaraalane tegevus; 
12) kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 
13) haldus- ja abitegevused; 
14) avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; 
15) haridus; 
16) tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; 
17) kunst, meelelahutus ja vaba aeg; 
18) muud tegevusalad. 

Kokkuvõttes on graafikutel tegevusaladest kajastamata muud tegevusalad5, kuna andmetest ei saa välja 

võtta muude tegevusalade alla kuuluvaid alategevusi eraldi. 

                                                 
3
 Ametite klassifikaator 2008v1.5b (ISCO 08), 

vt http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee. 
4
 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (NACE Rev.2), 

vt http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2254259&siteLanguage=ee. 

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee
http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2254259&siteLanguage=ee
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KOKKUVÕTE 

Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli küsimustega sooviti teada saada töötajate üldist rahulolu 

oma tööga ning eri- ja ametialaste oskuste täiendamise olulisust ja vajadust.  

 

Positiivsena võib välja tuua selle, et uuringus osalenutest 89,3% on oma ametiga rahul ja üksnes 10,7% 

töötajatest ei ole praegu oma ametiga rahul.  

Kõige enam on oma tööga rahul info- ja sidetöötajad ning mäetööstuse töötajad. Võrreldes teiste 

tegevusaladega on oma tööga kõige vähem rahul majutus- ja toitlustusvaldkonna ning haldus- ja 

abitegevusi osutavad töötajad. 

 

Eneseväljendus- ja esinemisoskus on kõige olulisem haridusvaldkonna; kutse-, teadus- ja tehnikalade 

ning finantssektori töötajatele. Märkimist väärib see, et eneseväljendus- ja esinemisoskust soovivad 

täiendada üle poolte teenindus- ja müügitöötajatest. 

 
Suhtlemisoskus oma ametikohal on rohkem kui pooltele töötajatest väga oluline. Samas soovivad 

suhtlemisoskusi parandada vähem kui pooled neist. Uuringu järgi on suhtlemisoskust vaja 

haridusvaldkonna; finantstegevuse; kutse-, teadus-, ja tehnikaalade ning avaliku halduse töötajatel. 

Suhtlemisoskus ei oma väga suurt tähtsust mäetööstuse ja põllumajanduse töötajate ning elektri, vee ja 

gaasiga varustajate jaoks, kes ei näe ka vajadust oma suhtlemisoskuste parandamiseks. 

 
Meeskonnatööoskus on rohkem kui pooltele töötajatest väga oluline oskus, samas ei soovita oma 

meeskonnatööoskusi parandada. Meeskonnatööoskus on oluline haridusvaldkonna, avaliku halduse, 

finantstegevuse, ehituse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande töötajatele. Kõige enam soovivad oma 

meeskonnatööoskusi parandada avaliku halduse ja haridustöötajad, kõige vähem elektri, gaasi ja veega 

varustajad ning mäetööstuse ja põllumajanduse töötajad. 

 

Oskus pakkuda uusi lahendusi on väga oluline 37,5%-le ja oluline 39,8%-le töötajatest. Kõikide 

tegevusalade töötajatest üle 60% peavad vajalikuks oma oskusi uute lahenduste pakkumisel ka 

parandada. Kõige ebaolulisem on see haldus- ja abitegevustes, majutuses ja toitlustuses ning töötlevas 

tööstuses. 

 

Analüüsi- ja tõlgendamisoskus on osadel ametikohtadel oluline, osadel mitte. Lihttööliste jaoks on see 

enamasti ebaoluline. Tegevusalade järgi on analüüsi- ja tõlgendamisoskus väga oluline infos ja sides , 

                                                                                                                                                                
5
 "Muud tegevused" on grupp, mis hõlmab tegevusalade klassifikaatori gruppe S (nt kutseorganisatsioonid, 

ametiühingud, usu-, poliitilised jms organisatsioonid), grupp T (nt koduabilised) ja grupp U (territooriumiülesed 
organisatsioonid, nt saatkonnad) http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2254259&siteLanguage=ee. 

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2254259&siteLanguage=ee
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teadus- ja tehnikaalases tegevuses, finantstegevuses, avalikus halduses ja hariduses ning nende 

tegevusaladel töötajad peavad ka vajalikuks seda oskust täiendada. Kõige ebaolulisem on analüüsi- ja 

tõlgendamisoskus mäetööstuse töötajatele, üsna suures osas ka põllumajanduse ning majutuse-

toitlustuse töötajate jaoks.  

 

Arvutamisoskust on enamik vastajatest (79,1%) pidanud oma ametikohal oluliseks oskuseks, sealjuures 

78,1% neist ei pea vajalikuks oma arvutamisoskusi parandada. Tegevusalade lõikes on arvutamisoskus 

väga oluline  kaubandustöötajatele, finants- ja kindlustustöötajatele ning rohkem kui pooltele teadus- ja 

tehnikaalase tegevuse töötajatele. Mainimist väärib mäetööstus, kus töötajatest 62,1% peab 

arvutamisoskust oluliseks, kuid suurem osa neist oma arvutamisoskuste parandamiseks vajadust ei näe. 

 

Iseseisva õppimise oskus on töötajate jaoks üldiselt oluline, väheste jaoks ka väga oluline. Iseseisva 

õppimise oskus on oluline töötajatele infos ja sides, finants- ja kindlustustegevuses, teadus- ja 

tehnikaalases tegevuses ning eriti mäetööstuses. Pooled neist, kelle töös iseseisev õppimine on oluline, 

peavad selle oskuse täiendamist vajalikuks. Erandina võib siin välja tuua põllumajandus- metsandus- ja 

kalandussektori töötajad,  kes ei pea vajalikuks iseseisva õppimise oskust täiendada, kuigi üle 65% neist on 

seda oskust oma töös oluliseks pidanud. 

 
Arvutioskus on üle 60% vastanutest oluline ja neist rohkem kui pooled soovivad oma üldist arvutioskust 

ka parandada. Tegevusalade järgi on arvutioskus väga oluline infos ja sides; finants- ja 

kindlustustegevuses; kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning avalikus halduses töötajaile. 

Mäetööstuses, ehituses, põllumajanduses ning töötlevas tööstuses on rohkem kui pooltele vastanutest 

arvutioskus ebaoluline. 

 

Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus on pooltele töötajatele oluline ja pooltele mitte.  

Erialaste arvutiprogrammide täiendamist peavad vajalikuks suurem osas nendest töötajatest, kelle töös 

see on oluline (70,7%). Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus on ebaoluline mäetööstuses, 

põllumajanduses, ehituses, töötlevas tööstuses, majutuses-toitlustuses.  

 

Eesti keele oskus on 85,6% vastanutest oluline, kuid neist ainult 28,5% peavad eesti keele oskuse 

täiendamist vajalikuks ja ülejäänud 71,5% ei pea seda vajalikuks. Samas mitte-eestlastest 76,3% soovib 

eesti keele oskust täiendada. 

Eesti keele oskus on kõige olulisem avalikus halduses ja riigikaitses,  finants- ja kindlustustegevuses, 

teadus- ja tehnikaalases tegevuses ning hariduses töötajaile. Kõige enam soovivad eesti keele oskust 

täiendada elektri, gaasi ja veega varustajad. Suurem osa põllumajanduse, ehituse ning info- ja 

sidetöötajaist peavad eesti keele oskuse täiendamist ebaoluliseks. 
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Inglise keele oskus on oluline kunstis, meelelahutuses ja vaba aja tegevustes; avalikus halduses; kutse-, 

teadus- ja tehnikalases tegevuses; kaubanduses; tervishoius ning infos ja sides töötajatele. Enamik neist 

peavad vajalikuks ka inglise keele oskust täiendada. Inglise keelt ei lähe eriti vaja mäetööstuses ja 

kinnisvaraalases tegevuses. 

 

Vene keele oskus on rohkem kui 70% vastanutest oluline oskus. Enamik neist, kelle töös vene keel on 

oluline, ei pea vene keele oskuse täiendamist vajalikuks.  

Suur osa kunsti, meelelahutuse ja vaba aja; elektri, vee ja gaasiga varustajatest; tervishoiu- ja 

sotsiaaltöötajatest peab vene keele oskust oma töös oluliseks. Üle poolte hulgi- ja jaekaubanduse, 

veonduse ja laonduse, majutuse-toitlustuse, halduse ja abitegevuste ning kutse-, teadus- ja tehnikaalaste 

tegevuste töötajatest peab samuti vene keele oskust oma töös oluliseks. Vene keele oskus ei ole oluline 

põllumajanduses.  

 

Teadmiste täiendamist oma töövaldkonnas ja praktiliste oskuste arendamist peavad oluliseks üle 70% 

kõikidest vastanutest.  

 

Juhtimisoskuste arendamist peavad oluliseks 69,8% neist töötajatest, kelle ametikohustuste hulka 

kuuluvad juhtimistegevused. Kõige enam soovivad oma juhtimisoskusi arendada avaliku halduse ja 

riigikaitse töötajad, järgnevad kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse töötajad ning haridustöötajad. 

 

Karjääri- ja arenguvõimaluste osas erineb suhtumine vanuse järgi. Kuni 49-aastased  töötajad peavad 

arenguvõimalusi oma ettevõttes olulisemaks (62,8%) kui üle 50-aastased töötajad (29,9 %). 

Tegevusalade järgi tahavad enim karjääriredelil edasi pürgida finants- ja kindlustustöötajad (81,8%); 

kutse-, teadus- ja tehnikaalade töötajad (76,8%) ning elektri, gaasi ja veevarustamisega tegelevad töötajad 

(70,2%). Alla poolte on oma karjääri- ja arenguvõimaluste osas huvi üles näidanud hariduse, tervishoiu ja 

sotsiaalhoolekande, haldus- ja abitegevuste, töötleva tööstuse, veonduse ja laonduse ning 

põllumajanduse töötajatest.  

 

Eesti tööjõuvajaduse prognoosi6 järgi vajatakse aastani 2019 rohkem töötajaid töötlevas tööstuses, 

kaubandussektoris, ehituses, hariduses, veonduses ja laonduses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes, kus 

                                                 
6 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööjõuvajaduse prognoos hindab võimalikke tööturu 
arenguid ja vajadust töötajate järele arvuliselt – kui palju võiks olla vaja täiendavaid töötajaid eri tegevusaladel, 
ametiala gruppides ning haridustasemetel. Prognoos käsitleb kõiki majandustegevuse valdkondi, kuid samas ei 
minda tulenevalt prognoosi aluseks olevatest andmetest väga detailseks. 

Loe lähemalt: http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019_luhikirjeldus.pdf. 

http://www.mkm.ee/public/Toojouvajaduse_prognoos_aastani_2019_luhikirjeldus.pdf
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kõige enam täiendamist vajavad erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus, inglise keele oskus, 

analüüsi- ja tõlgendamisoskus ning oskus pakkuda uusi lahendusi (vt lisa 4). 

Kasvavad suurema lisandväärtusega sektorid: info ja side, masinatööstus, elektroonikatööstus, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus, kus soovitakse enim teadmiste täiendamist oma töövaldkonna kohta ja praktiliste 

oskuste arendamist oma ametialal, samuti erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskust, inglise keelt, 

analüüsi- ja tõlgendamisoskust ning oskust pakkuda uusi lahendusi (vt lisa 4). 

 

Positiivsena võib välja tuua, et 72,3% vastanutest väidab, et tööandja toetab nende arengut ning uute 

teadmiste ja oskuste omandamist. Avalikus sektoris tajutakse tööandjate toetust oma tööalases arengus 

natuke rohkem (80,1%) kui erasektoris (69,2%).  

Kõige enam toetavad tööandjad juhtide arengut ja võrreldes teiste ametiesindajatega kõige vähem 

lihttööliste arengut. Kõige enam toetatakse töötajate arendamist finantssektoris, infos ja sides ning kutse-

, teadus- ja tehnikalases tegevuses. Kõige vähem on tööandja toetust töötaja arengule märgata 

kinnisvaraalases tegevuses. 

 
Üldistatud järeldused: 
Enamasti on töötajad oma tööga ja ametivalikuga praeguses tööturusituatsioonis rahul. Tööandjad 

toetavad töötajate arengut ja uute teadmiste ning oskuste omandamist.  

 Suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus on töötajatele oluline, kuid enamasti nende oskuste 

parandamiseks vajadust ei tunta. 

 Oskus pakkuda uusi lahendusi on oluline ja seda oskust soovitakse ka täiendada.  

 Analüüsi- ja tõlgendamisoskus on oluline teatud tegevusaladel (nt info ja side, kutse-, teadus ja 

tehnikaalad, finantstegevus, avalik haldus), kus selle oskuse täiendamise järele on ka vajadus 

olemas. 

 Arvutamisoskus on suurele osale töötajatest (79%) oluline, kuid arvutamisoskuste parandamist ei 

peeta vajalikuks. 

 Iseseisva õppimise oskus on töötajate jaoks oluline, kuid seda oskust täiendada soovivad vähesed. 

 Arvutikasutamise oskus on oluline 60%  töötajatest ja seda oskust soovitakse parandada. 

 Eesti keele oskus on peaaegu kõikidel tegevusaladel oluline. Eestlased ei pea vajalikuks oma eesti 

keele oskust paranda, küll aga peavad eesti keele õppimist oluliseks enamik mitte-eestlastest 

töötajad. 

 Inglise keelt soovivad õppida need töötajad, kelle töös see on oluline (nt kunsti, meelelahutuse ja 

vaba aja tegevustes, avalikus halduses, kaubanduses ja tervishoius). 

 Vene keel on paljudel tegevusaladel oluline (nt kunsti, meelelahutuse ja vaja aja tegevused; 

elektri, gaasi ja veega varustajad; tervishoid- ja sotsiaaltöö), kuid seda täiendada ei soovita.  
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 Teadmiste täiendamist oma töövaldkonnas ja praktiliste oskuste arendamist peavad oluliseks üle 

70% kõikidest vastanutest. 

 Juhtimisoskuste arendamist peavad oluliseks enamik neist, kelle ametikohustuste hulka kuulub 

juhtimistegevus. 

Töötajad soovivad areneda ja oma oskusi täiendada ning peavad oluliseks arenguvõimalusi oma 

ettevõttes. Tahe ja soov selleks on olemas.  
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1. RAHULOLU OMA TÖÖGA 

1.1 RAHULOLU OMA AMETIGA 
 

Tööga hõivatutest on oma ametiga rahul 89,3% ja 10,7% ei ole rahul. Mehed on oma ametiga mõnevõrra 

rohkem rahul kui naised – meestest on oma ametiga rahul 90% ja naistest 88,5%.  

Vanuserühmade järgi on oma ametiga rohkem rahul kuldses tööeas inimesed vanuses 25-49 aastat 

(89,8%) ning üldiselt ka vanemad inimesed vanuses 50-74 aastat (89,4%). Ka noored töötajad vanuses 15-

24 aastat on oma ametivalikuga suures osas rahul (85,5%). 

Rahvuse järgi on eestlased oma ametiga natuke rohkem rahul (91,8%) kui mitte-eestlased (83,7%). Avaliku 

sektori töötajad on oma ametiga rohkem rahul (93,3%) kui erasektori töötajad (87,9%). 

 

Ametialade järgi on kõige rohkem oma ametivalikuga rahul juhid, kelle hulgast on seda väitnud 97,8%. 

Kõige vähem rahul on lihttöölised, kellest 74,1% on väljendanud rahulolu oma ametiga. Kuid ka 

lihttööliste hulgas on enamik töötajatest siiski oma tööga rahul. 

 

Joonis 1. Tööga rahulolu ametiala järgi (%)  

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on kõige enam oma tööga rahul info- ja sidetöötajad (98,4%) ning mäetööstuse 

töötajad (98,3 %). Kõige vähem on oma ametiga rahul majutus- ja toitlustusvaldkonna töötajad (73,7%) 

ning haldus-ja abitegevusi (73,9%) osutavad töötajad. 

 

Joonis 2. Ametiga rahulolu tegevusala järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 

 

1.2 RAHULOLU OMA TÖÖANDJAGA (OTSESE JUHIGA) 
 
Sellele küsimusele vastasid ainult palgatöötajad, kellest 89,2% on oma tööandjaga rahul ja 10,8% ei ole 

tööandjaga rahul. Ametialade järgi on juhid kõige rohkem rahul (97,3%) ning teenindus- ja müügitöötajad 

kõige vähem (80,8%). Siiski peab tõdema, et ka teenindus- ja müügitöötajatest on suurem osa oma 

tööandjaga rahul. 

 

Joonis 3. Rahulolu tööandjaga ametiala järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes on oma tööandjaga rahul kõige rohkem info- ja sidetöötajad (97,4%) ning kunsti, 

meelelahutuse ja vaba aja tegevustega seotud töötajad (97,0%). Kuid ka kõige vähem rahulolu üles 

näidanud majutus- ja toitlustusvaldkonna töötajatest on suurem osa (78,8%) oma tööandjaga rahul.  

 

Joonis 4. Rahuolu tööandjaga tegevusala järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

2.  OSKUSTE OLULISUS AMETIKOHAL 

2.1 ENESEVÄLJENDUS- JA ESINEMISOSKUS 
 

Eneseväljendus- ja esinemisoskus ameti seisukohalt on 35,8%-le töötajatest väga oluline oskus, 34,4%-le 

oluline ja 29,8%-le töötajatest on see ebaoluline oskus. 

Avaliku sektori töötajate osas on peaaegu poolte vastanute jaoks eneseväljendus- ja esinemisoskus 

(49,6%) väga oluline. Erasektori töötajatest on eneseväljendus- ja esinemisoskus väga oluline vähem kui 

ühe kolmandiku jaoks vastanutest (30,9%). 

 

Joonis 5. Eneseväljendus- ja esinemisoskuse olulisus avalikus sektoris ja erasektoris 

  

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Rahvuse järgi peab 41,3% eestlastest eneseväljendus- ja esinemisoskust väga oluliseks, samas peab mitte-

eestlastest üle 40% neid oskusi oma töös ebaoluliseks.  Tõenäoliselt tingib ametikoht selle, kas ja kui palju 

eneseväljendus- ja esinemisoskust vaja läheb. 

 

49% 

33% 

18% 

Avalik sektor 

Väga oluline

Oluline

Ebaoluline

31% 

35% 

34% 

Erasektor 

Väga oluline
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Ametialade lõikes on eneseväljendus- ja esinemisoskus väga olulisel kohal juhtide töös. 67,5% juhtidest on 

märkinud selle oma ametis väga oluliseks ning 29,3% oluliseks. Samuti on see väga oluline rohkem kui 

pooltele tippspetsialistidele (58,9%) ning tehnikutele ja keskastme spetsialistidele  (51,4%). Kõige vähem 

oluline on eneseväljendus- ja esinemisoskus lihttöölistele (6,8%), seadme- ja masinaoperaatoritele (8,4%) 

ning oskus- ja käsitöölistele (9,5%). Suuremale osale põllumajanduse oskustöötajatele, lihttöölistele ja 

masinaoperaatoritele on eneseväljendus- ja esinemisoskus sootuks ebaoluline. 

 

Joonis 6. Eneseväljendus- ja esinemisoskuse olulisus ametiala järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on eneseväljendus- ja esinemisoskus kõige olulisem haridusvaldkonna töötajatele, 

kellest 69,3% peab seda oma töös väga oluliseks oskuseks. Samuti on üle poolte kutse-, teadus- ja 

tehnikaalade töötajatest (61,8%), finantssektori töötajatest (56,2%), kunsti ja meelelahutusega 

tegelevatest töötajatest (53,8%) ning avaliku halduse töötajatest (53,1%) pidanud eneseväljendus- ja 

esinemisoskust oma töös väga oluliseks. Eneseväljendus- ja esinemisoskus ei oma olulist tähtsust 

mäetööstuses, põllumajanduses, töötlevas tööstuses ja ehituses. 

 

Joonis 7. Eneseväljendus- ja esinemisoskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 
Eneseväljendus- ja esinemisoskust peavad vajalikuks täiendada rohkem kui pooled tehnikud ja keskastme 

spetsialistid (60,6%), tippspetsialistid (57,9%), juhid (57,5%), ametnikud (56,1%) ning teenindus- ja 

müügitöötajad (55,1%). Mõnevõrra vähem soovivad seda lihttöölised, oskustöötajad ja käsitöölised ning 

seadme- ja masinaoperaatorid. 

Rohkem kui pooled elektri ja veega varustajatest, põllumajanduse, ehituse, veonduse ja laonduse, 

kinnisvara ja tervishoiu töötajatest ei pea vajalikuks täiendada oma eneseväljendus- ja esinemisoskusi. 

Naised peavad eneseväljendus- ja esinemisoskuste täiendamist olulisemaks kui mehed ning kõige enam 

tahavad eneseväljendus- ja esinemisoskust lihvida 15-24-aastased töötajad (61,4%) (lisa 3, lk 4). 

 

2.2. SUHTLEMISOSKUS 
 

Suhtlemisoskus on rohkem kui pooltele töötajatele (50,4%) väga oluline, ligi 40%-le oluline ja vähem kui 

kümnendikule on ametialane suhtlemine ebaoluline. 

Suhtlemisoskust peavad naistest 59,1% väga oluliseks, samas kui see on väga oluline vaid 41,6%-le 

meestest . Vanuserühma järgi peavad suhtlemisoskust väga oluliseks üle poolte 25-49-aastastest 

töötajatest (52,5%). Nooremad, alla 25-aastased, ja vanemad, üle 50-aastased  töötajad peavad 

suhtlemisoskus mõnevõrra vähem oluliseks. Avaliku sektori töötajad peavad suhtlemisoskust olulisemaks 

(61,7%) kui erasektori töötajad (46,4%). 

 

Ametialade järgi peavad suhtlemisoskust väga oluliseks juhid (81%), teenindus- ja müügitöötajad (73,2%), 

nii tippspetsialistid (68,9%) kui ka keskastme spetsialistid (69,5%) ning ametnikud (58,9%). 
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Oskustöötajate, käsitööliste, masinaoperaatorite ja lihttööliste jaoks on suhtlemisoskus küll oluline, kuid 

mitte nii määrava tähtsusega oskus. 

 

Joonis 8. Suhtlemisoskuse olulisus ametiala järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on suhtlemist kõige enam vaja haridusvaldkonna töötajatel, kellest 78% peab 

suhtlemisoskust oma töös väga oluliseks. Suhtlemisoskus on väga oluline veel paljudes valdkondades: 

kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (73,4%), kaubanduses (69,2%); majutus ja toitlustuses (66,2%); 

finantstegevuses (65,7%). Ainult mäetööstuse töötajad ei ole oma töös pidanud suhtlemisoskust väga 

oluliseks, vaid pigem lihtsalt oluliseks.  

 

Joonis 9. Suhtlemisoskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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Suhtlemisoskuste täiendamist soovivad naised rohkem kui mehed, noored töötajad rohkem kui vanemad 

töötajad, avaliku sektori töötajad rohkem kui erasektori töötajad. Juhid, tipp- ja keskastme spetsialistid, 

ametnikud, teenindus- ja müügitöötajad peavad suhtlemisoskuste täiendamist üsna võrdselt oluliseks. 

Oskustöötajad, masinaoperaatorid ja lihttöölised ei pea suhtlemisoskuste arendamist vajalikuks. 

Tegevusalade lõikes üle poolte finantstegevuse; kutse-, teadus-, ja tehnikalade ning avaliku halduse 

töötajatest peavad vajalikuks oma suhtlemisoskusi parandada. Üllatavalt suur osa mäetööstuse (92,5%) ja 

põllumajanduse töötajatest (76,6%) ning elektri, vee ja gaasiga varustajatest (81,9%) ei pea oma 

suhtlemisoskuste parandamist oluliseks (lisa 3, lk 6). 

 

2.3 MEESKONNATÖÖOSKUS OSKUS 
 

Meeskonnatööoskus on väga oluline 52,4%-le, oluline 38,9%-le ja ebaoluline 8,7%. Väga oluline on 

meeskonnatöö enam-vähem võrdselt nii meeste (53,7%) kui ka naiste (51,1%) jaoks. Vanusegruppide järgi 

peavad noored (57,3%) ja keskeas (55,8%) töötajad seda natuke olulisemaks kui vanemad (44,3%) 

töötajad. 

Eestlastest 57,8% peavad meeskonnatööoskust väga oluliseks ja 35,2% oluliseks. Mitte-eestlastest 40,4% 

peab meeskonnatööd väga oluliseks ja 47,2% oluliseks (lisa 3, lk 7). 

 

Ametiala järgi on meeskonnatööoskus kõige olulisem juhtidele (76,5%), samuti on see väga olulisel kohal 

keskastme spetsialistide (61,8%) ja tippspetsialistide töös (58%). Meeskonnatööoskus  on väga oluline 

veel rohkem kui pooltele oskus- ja käsitöölistele (52,7%), teenindus- ja müügitöötajatele (54,3%) ning 

natuke vähem kui pooltele ametnikele (48,4%). Kõige vähem tähtis on meeskonnatööoskus lihtööliste 

jaoks. 

 

Joonis 10 Meeskonnatööoskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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Tegevusalade järgi on meeskonnatööoskus kõige olulisem haridusvaldkonna töötajatele, kellest 65,4% on 

märkinud selle oma töös väga oluliseks. Järgnevad avaliku halduse, finantstegevuse, ehituse, tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekande töötajad. Kõige vähem oluline on meeskonnatöö haldus- ja abitegevustes, 

põllumajanduses ning veonduses ja laonduses. 

 

Joonis 11 Meeskonnatöö oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 
Meeskonnatööoskusi soovivad vanusegruppe võrreldes kõige enam täiendada noored töötajad vanuses 

15-24 aastat (50,1%). Selle kõrval ei näe vanemaealistest, 50-74-aastastest  töötajatest lausa 64,9% 

vajadust meeskonnatööoskuste lihvimiseks. 

Kõige enam soovivad ametialade järgi oma meeskonnatööoskusi täiendada juhid, spetsialistid, ametnikud 

ning teenindus- ja müügitöötajad. Põllumajanduse oskustöötajad, masinaoperaatorid ja lihttöölised ei pea 

vajalikuks meeskonnatööoskusi parandada. 

Tegevusalade järgi soovivad üle poolte avaliku halduse ja hariduse töötajatest oma meeskonnatööoskusi 

parandada. Meeskonnatööoskuste parandamiseks ei näe vajadust mäetööstuse (83,3%); elektri, gaasi, 

veega varustamise (73,8%) ja põllumajanduse (73,4%) töötajad (lisa 3, lk 8). 

 

2.4 OSKUS PAKKUDA UUSI LAHENDUSI 
 

Töötajatest 37,5% jaoks on väga olulisel kohal oskus pakkuda uusi lahendusi. 39,8% töötajate jaoks on see 

töösituatsioonis küll oluline, aga mitte kõige olulisem. 22,7% töötajatest ei ole oma igapäevaste 

tööülesannete täitmisel uute lahenduste pakkumine üldse oluline.  
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Kõige olulisem on uute lahenduste pakkumise oskus juhtide ja tippspetsialistide jaoks. 70,4% juhtidest ja 

60% tippspetsialistidest peab seda oma töös väga oluliseks. Ka tehnikute ja keskastme spetsialistide 

(49,8%) jaoks on see väga oluline oskus. Põllumajanduse oskustöötajate, käsitööliste, teenindus- ja 

müügitöötajate jaoks on uute lahenduste pakkumise oskus küll oluline, kuid mitte nii suurel määral kui 

juhtide ja spetsialistide puhul. Lihttööliste ja masinaoperaatorite jaoks on uute lahenduste pakkumiste 

hoopis ebaoluline. 

 

Joonis 12 Uute lahenduste pakkumise oskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on uute lahenduste pakkumise oskus väga oluline info- ja sidetöötajatele (65,6%), 

teadus- ja tehnikaalade (60,3%) ning haridusvaldkonna töötajatele (52,4%). Ebaolulisem on see haldus- ja 

abitegevustes (39,6%), majutuses- ja toitlustuses (33,1%) ning töötlevas tööstuses (30,6%). 

 

Joonis 13 Uute lahenduste pakkumise oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

60,4% neist töötajatest, kelle töös on uute lahenduste pakkumine oluline, peavad vajalikuks selle oskuse 

täiendamist. Juhid, spetsialistid, teenindus- ja müügitöötajad soovivad seda rohkem kui oskustöötajad, 

käsitöölised, masinaoperaatorid ja lihttöölised. 

Kõige enam soovivad oma oskusi uute lahenduste pakkumisel täiendada teadus ja tehnikalade (71,7%) 

ning info- ja sidetöötajad (71,4%). Üle poolte kõikide tegevusalade esindajatest, kelle töös on uued 

lahendused olulised, peavad vajalikuks lahenduste pakkumise oskust täiendada, v.a elektri, gaasi, veega 

varustamise (48,3%) ning põllumajanduse (45,3%) tegevusalad, kus alla poolte vastanutest peab seda 

oskust oluliseks ning üle poolte ebaoluliseks (lisa 3, lk 10). 

 

2.5 ANALÜÜSI- JA TÕLGENDAMISOSKUS 
 

Kõikidest vastanutest 35,4% peab analüüsi- ja tõlgendamisoskust oma töös väga oluliseks. 37,6% 

vastanutest arvab, et see on oluline ning 27% arvates on see ebaoluline (lisa 3, lk 11). 

 

Enamikule juhtidest on analüüsi- ja tõlgendamisoskus oodatult väga oluline (67,1%), samuti 

tippspetsialistidele (65,3%) ja keskastme spetsialistidele (54,1%). Ametnikest 43,4% peab seda oluliseks ja 

32% väga oluliseks. Teenindus- ja müügitöötajatest 44,7% kasutavad oma töös analüüsi- ja 

tõlgendamisoksust ning peavad seda oluliseks. Põllumajanduse oskustöötajatest rohkem kui pooltele on 

analüüsi- ja tõlgendamisoskus väga oluline või oluline ning 39,5% jaoks ebaoluline. Peaaegu poolte (49%) 



20 

 

oskus- ja käsitööliste töös on analüüsimine ja tõlgendamine oluline. Seadme- ja masinaoperaatorite töös 

pigem ebaoluline (51,2%). Lihttööliste tegevustes on analüüsi- ja tõlgendamisoskus enamasti ebaoluline 

(70,3%). 

 

Joonis 14 Analüüsi- ja tõlgendamisoskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on analüüsi- ja tõlgendamisoskus väga oluline info- ja sidetöötajatele (72,3%), teadus- 

ja tehnikaalase tegevuse (66,1%), finantstegevuse, avaliku halduse ja hariduse töötajatele. Teistes 

tegevusalades on analüüsi- ja tõlgendamisoskus veidi vähem oluline, kuid siiski on seda mingil määral  

vaja. Mäetööstuse töötajatest jagunevad enam-vähem pooleks need, kelle töös analüüsi- ja 

tõlgendamisoskus on oluline (46,9%), ning need, kelle töös on see ebaoluline (47,6%). Kõige vähem on 

analüüsi- ja tõlgendamisoskust vaja mäetööstuses. Üsna suures osas on analüüsi- ja tõlgendamisoskust 

pidanud ebaoluliseks ka põllumajanduses (42,8%) ning majutuses-toitlustuses (40,5%) töötavad vastajad.   

 

Joonis 15 Analüüsi- ja tõlgendamisoskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

62,5% neist, kelle töös analüüsi- ja tõlgendamisoskus on oluline, peab vajalikuks seda oskust ka täiendada. 

Nende hulka kuulub suurem osa juhtidest, ametnikest, spetsialistidest ning ka üsna suur osa teenindus- ja 

müügitöötajatest. Oskustöötajatest, masinaoperaatoritest ja lihttöölistest pooled soovivad oma analüüsi- 

ja tõlgendamisoskust parandada, pooled mitte. 

Tegevusalade järgi on analüüsi- ja tõlgendamisoskuse täiendamine soovitud nende hulgas, kelle töös on 

see oskus vajalik. Erandina võib välja tuua töötleva tööstuse, kus 61,1% töötajatest on väljendanud soovi 

analüüsi- ja tõlgendamisoskust parandada (lisa 3, lk 12). 

 

2.6 ARVUTAMISOSKUS 
 

Arvutamisoskus on väga oluline 35,1% töötajate töös, oluline 44% töötajate töös ja ebaoluline 20,9% 

töötajate töös. Meeste jaoks on arvutamisoskus olulisem (48,6%) kui naiste (39,6%) jaoks (lisa 3, lk 13). 

 

Arvutamisoskus on väga oluline juhtide (55,7%) ja ametnike (53,3%) töös. Arvutamisoskus on üsna oluline 

ka oskus- ja käsitööliste (56,4%) ning seadme- ja masinaoperaatorite töös (52%). 59,2% lihttöölistest aga 

ei pea arvutamisoskust oma töös oluliseks. 

 

Joonis 16 Arvutamisoskuse olulisus ametialade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes on arvutamisoskus väga oluline kaubandusvaldkonna töötajatele (61,2%), finants- ja 

kindlustustegevuse töötajatele (60,8%) ja rohkem kui pooltele kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse 

töötajatele (53,1%). Mainimist väärib mäetööstus, kus töötajatest 62,1% peab arvutamisoskust oluliseks. 

Elektri, gaasi ja veega varustamise tegevusala töötajate (56,2%) ning tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate 

(56,1%) töös on arvutamisoskus samuti oluline. Kõikide teiste tegevusalade esindajatest suurem osa 

arvab, et nende töös on arvutamisoskus oluline, väiksem osa arvab, et ei ole oluline. Erandina saab välja 

tuua haldus- ja abitegevuse töötajad, kellest 49,1% on vastanud, et nende töös on arvutamisoskus 

ebaoluline. 

 

Joonis 17 Arvutamisoskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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21,9% kõikidest vastanutest, kelle töös on arvutamine vajalik soovib oma arvutamisoskusi parandada ning 

78,1% ei pea seda vajalikuks. Üle 70% juhtidest, ametnikest, spetsialistidest, teenindus- ja 

müügitöötajatest ei pea vajalikuks oma arvutamisoskusi parandada. Nende kõrval on 25% juhtidest seda 

siiski vajalikuks pidanud. Oskus- ja käsitöölistest, masinaoperaatoritest ja lihttöölistest üle 80% ei pea 

arvutamisoskuste parandamist vajalikuks (lisa 3, lk 14). 

 

2.7 ISESEISVA ÕPPIMISE OSKUS 
 

Iseseisva õppimise oskuse tähtsust hindavad väga oluliseks 36,3% vastanutest, peaaegu poolte (47,2%) 

töötajate jaoks on iseseisev õppimine tööl oluline ja 16,5% arvab, et iseseisvalt õppimist neil tööl vaja pole 

(lisa 3, lk 15). 

Iseseisva õppimise oskus on näiteks tippspetsialistidele (59,1%) olulisem kui juhtidele (55,7%). Iseseisva 

õppimise oskust peavad oluliseks ka suurem osa oskustöötajatest ja käsitöölistest (54,8%), teenindus- ja 

müügitöötajatest (54,8%) ning ametnikest (53%). Veidi vähem kui pooled põllumajanduse 

oskustöötajatest (48,1%) ja keskastme spetsialistidest (47,8%) on pidanud iseseisva õppimise oskust 

oluliseks. Kõige vähem oluline on iseseisva õppimise oskus lihttöölistele, kellest märkis selle ebaoluliseks 

50,3%.  

 

Joonis 18 Iseseisva õppimise oskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on iseseisva õppimise oskus väga oluline infos ja sides (62,7%), finants- ja 

kindlustustegevuses (60,6%) ning teadus- ja tehnikaalases tegevuses (59,5%). Oluliseks peavad iseseisvat 

õppimise oskust eriti mäetööstuse töötajad, kellest on seda oskust oluliseks pidanud lausa 69,9% 

vastanutest. Oluliseks peavad iseseisva õppimise oskust ka elektri, gaasi ja veega varustajad (55,1%) ning 

töötleva tööstuse (53,3%), majutuse ja toitlustuse (52,7%), tervishoiu- ja sotsiaaltöö (51,1%), veonduse-

laonduse (50,5%) ning hulgi- ja jaekaubanduse (50,5%) töötajad. 
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Joonis 19 Iseseisva õppimise oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Enamasti peavad pooled kõikide ametialade  töötajatest, kes iseseisvalt tööl õpivad, vajalikuks ka iseseisva 

õppimise oskust täiendada, pooled aga mitte. Erandiks on põllumajanduse oskustöötajad ja lihtöölised, 

kellest üle 60% arvab, et iseseisva õppimise oskuse täiendamine ei ole nende töö jaoks vajalik. 

Üpris sarnaselt tuleb välja ka tegevusalade lõikes, kus poolte vastajate jaoks on iseseisva õppimise oskuse 

täiendamine vajalik ja natuke vähem kui poolte jaoks ei ole see vajalik. Erandiks on põllumajandus-, 

metsandus- ja kalandussektori töötajad, kellest üle 65% on väitnud, et iseseisva õppimise oskust neil 

õppida pole vaja (lisa 3, lk 16). 

 

2.8 ÜLDINE ARVUTIOSKUS 
 

Üldine arvutioskus on kõikide tööga hõivatute seast 31,8%-le väga oluline, 31,2%-le oluline ja natuke 

rohkem kui kolmandikule töötajatest ebaoluline (37,1%). 

Avaliku sektori töötajatele on arvutioskus rohkem oluline (38,7%) kui erasektori töötajatele (28,5%) (lisa 3, 

lk 17). 

 

Kõige olulisemaks on arvutioskus juhtide töös, kellest 63% peab seda väga vajalikuks oskuseks. Väga 

olulisel kohal on üldine arvutioskus ka ametnike, tippspetsialistide, tehnikute ja keskastme spetsialistide 
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töös. Arvutioskust ei lähe vaja lihttöölistel (86,3%), masinaoperaatoritel (73,2%) ning oskus- ja 

käsitöölistel (65,2%). 

 

Joonis 20 Üldise arvutioskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on arvutioskus väga oluline info- ja sidetöötajatele (78,7%); finants- ja 

kindlustustegevuses (68,8%); kutse-, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (66,3%) ning avalikus halduses 

(55,5%). Arvutioskus on ebaoluline rohkem kui pooltele töötajatele ehituses (55,3%), põllumajanduses 

(54,4%) ning töötlevas tööstuses (53,9%). Peaaegu pooled majutuse-toitlustuse; elektri, gaasi ja veega 

varustamise; haldus- ja abitegevuste; veonduse ja laonduse töötajatest arvavad samuti, et üldist 

arvutioskust nende töös vaja ei lähe. Erakordselt suur osa mäetööstuse töötajatest, lausa 81,5% on 

märkinud arvutioskuse oma töös ebaoluliseks. 

 

Joonis 21 Üldise arvutioskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Arvutioskuse täiendamist peavad vajalikus enamasti need, kelle töös see on oluline ehk juhid, ametnikud, 

spetsialistid. Ka teenindus- ja müügitöötajate ning oskus- ja käsitöölistest osas on arvutioskuste 

parandamine soovitud. Ametnikest tahab oma arvutioskusi parandada 59,9%. Põllumajanduse, 

metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajatest 61,3% ei pea vajalikuks oma arvutioskusi täiendada. 

Vanusegruppidest soovib kõige enam oma üldist arvutioskust parandada vanemaealine töötajaskond, 

60,8% vastanutest.  

Tegevusalade järgi soovivad kõige enam oma arvutioskusi täiendada kutse-, teadus- ja tehnikalase 

tegevuse töötajad (60,9%), neile järgnevad avaliku halduse ja riigikaitse töötajad (59,6%) ning üsna 

võrdselt hariduse (57,8%) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja tegevuste (57,7%) töötajad (lisa 3, lk 18). 

 

2.9 ERIALASTE ARVUTIPROGRAMMIDE KASUTAMISE OSKUS 
 

Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus on väga oluline 29,2%-le vastanutest, oluliseks peavad 

seda üksnes 20,9% ja peaaegu pooltele tööga hõivatutest (49,9%) on erialased arvutiprogrammid 

mittevajalikud. Avaliku sektori töötajatele (28,8%) on see olulisem kui erasektori (18,1%) töötajatele (lisa 

3, lk 19). 

 

Erialaste arvutiprogrammide oskuses on ametialade lõikes näha suuri erinevusi. Pea poolte ametnike, 

tehnikute, spetsialistide ja juhtide töös on see väga oluline oskus. Samas lihttöölistel pole seda peaaegu 

üldse vaja, neist 91,2% on vastanud, et see oskus on nende töös ebaoluline. Seadme- ja 

masinaoperaatorite (85,8%), oskus- ja käsitööliste (78,8%), teenindus- ja müügitöötajate (60,8%) ning 

põllumajanduse oskustöötajate (78,1%) töös pole samuti erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskust 

vaja. 

 

Joonis 22 Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskuse olulisus ametialade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes on erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskus väga oluline paljudele info- ja 

sidetöötajatele (73,7%); kutse-, teadus-, ja tehnikalade (63,3%) ning finants- ja kindlustusetegevuse 

(62,8%) töötajatele. Avaliku halduse töötajatest 48,9%-le  on see väga oluline ja 34,6% jaoks oluline. 

Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskust pole vaja mäetööstuses (85,6%), põllumajanduses (71,9), 

ehituses (65,6%), töötlevas tööstuses (65,1%), majutuses-toitlustuses (62,9%), haldus- ja abitegevustes 

(58%), kinnisvaras (51,6%), elektri- ja veevarustuses (51,2%). 

 

Joonis 23 Erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Oma erialaste arvutiprogrammide oskusi soovib täiendada suurem osa töötajatest, kelle töös see on 

oluline ehk 70,7%, ainult 29,3% ei pea nende täiendamist oluliseks. Üle 70% tehnikutest ja keskastme 

spetsialistidest, tippspetsialistidest, ametnikest, teenindus- ja müügitöötajatest ning oskus- ja 

käsitöölistest peab vajalikuks erialaste arvutiprogrammide kasutamise oskust täiendada. 

Masinaoperaatoritest, lihttöölistest ja juhtidest peab seda vajalikuks üle 60%. Kõikide tegevusalade lõikes 

on 60-80% vastanud töötajatest seda meelt, et nad vajavad erialaste arvutiprogrammide kasutamise 

oskuse täiendamist. Mäetööstuse kohta andmed puuduvad (lisa 3, lk 20). 

 

2.10 EESTI KEELE OSKUS 
 

Eesti keele oskus on väga oluline 47,9%-le töötajatest, 37,7%-le oluline ja 14,4%-le ebaoluline. Eestlaste 

jaoks on 57,1%-le eesti keele oskus väga oluline, 34,9%-le oluline ja 8,1%-le  ebaoluline. Mitte-eestlaste 
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puhul on eesti keele oskus väga oluline 27,6%-le, kuid oluline palju suuremale osale mitte-eestlastest 

töötajatest ehk 43,9%-le ning ebaoluline 28,6%-le. 

 

Võrreldes Eesti piirkondi on eesti keele oskus kõige vähem oluline Kirde-Eesti töötajate jaoks, kus väga 

oluliseks märkis selle oskuse 26,8% ja ebaoluliseks 37,1% töötajatest. Samas on Kirde-Eesti töötajate jaoks 

eesti keele oskuse täiendamine kõige olulisem, 66,5% pidas seda vajalikuks (lisa 3, lk 22). 

 

Avaliku sektori töötajate jaoks on eesti keele oskus olulisem kui erasektori töötajatele. Avaliku sektori 

töötajatest 60,7% ja erasektori töötajatest 37,1% märkis selle väga oluliseks (lisa 3, lk 21). 

 

Eesti keele oskus on väga oluline juhtide (66,4%), tippspetsialistide (65,2%), tehnikute ja keskastme 

spetsialistide (61,3%), teenindus- ja müügitöötajate (58,8%) ning ka ametnike jaoks (54%). Suurem osa 

põllumajanduse oskustöötajatest, käsitöölistest, lihttöölistest ja masinaoperaatoritest on märkinud eesti 

keele oskuse oma tööl oluliseks.  

 

Joonis 24 Eesti keele oskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi on eesti keele oskus kõige olulisem avaliku halduse ja riigikaitse töötajatele, kellest 

77,2% peab seda oma töös väga oluliseks. Väga oluline on eesti keelt osata ka finants- ja 

kindlustustegevuses (68%), teadus- ja tehnikaalases tegevuses (67%), hariduses (64,4%), meelelahutuses 

(60,3%), infos ja sides (59,8%), hulgi- ja jaekaubanduses (59,7%) ning tervishoius ja sotsiaaltöös (57,1%). 

Natuke vähem oluline on eesti keele oskus majutuses-toitlustuses ning kinnisvaras. Veel vähem oluline on 

eesti keele oskus haldus- ja abitegevustes, veonduses ja laonduses, põllumajanduses, ehituses, töötlevas 

tööstuses ning elektri, gaasi ja veega varustamises. Erilisena tuleb välja see, et mäetööstuse töötajatest 

peaaegu poolte jaoks (49,7%) on eesti keele oskus ebaoluline. 

 

Joonis 25 Eesti keele oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 
Eesti keele oskuse täiendamist peab vajalikuks ainult 28,5% töötajatest ja 71,5% ei pea seda vajalikuks. 

Sealjuures mitte-eestlastest töötajatest 76,3% tahab oma eesti keele oskust täiendada ja ainult 23,7% ei 

pea seda vajalikuks. Eestlastest ei pea 88,2% vajalikuks oma eesti keele oskust täiendada. Ainult väike osa 

(11,8%) eestlastest pidas emakeele oskuse täiendamist vajalikuks. 

Tegevusalade järgi soovivad oma eesti keele oskust kõige enam täiendada elektri, gaasi ja veega 

varustajad (44,4%). Suurem osa põllumajanduse (94,4%), ehituse (80,2%) ning info- ja sidetöötajatest 

(79,8%) peavad eesti keele oskuse täiendmaist ebaoluliseks (lisa 3, lk 22). 

 

2.11 INGLISE KEELE OSKUS 
 

Inglise keele oskus on rohkem kui poolte töötajate jaoks ebaoluline ning vähem kui poolte jaoks kas 

oluline või väga oluline, sõltudes suuresti tegevusalast ja ametikohast. 

Vanusegruppide järgi on inglise keele oskus kõige olulisem noorematele töötajatele, kellest 25% on seda 

oma töös väga oluliseks pidanud. Vähem oluline on inglise keele oskus vanemaealistele töötajatele, 

kellest ainult 9% peab seda väga oluliseks (lisa 3, lk 23). 

Ametialade järgi on inglise keele oskus oluline juhtidele (47,9%), tippspetsialistidele (42,1%) ja keskastme 

spetsialistidele (46,9%). Ebaoluline on inglise keele oskus enamikule masinaoperaatoritest (75,9%), 

lihttöölistest (86,6%) ja põllumajanduse oskustöötajatest (75%). Erandina võib välja tuua põllumajanduse, 

kus inglise keele oskust väga olulisena pole üldse märgitud. 

 

Joonis 26 Inglise keele oskuse olulisus ametialade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes on info- ja sidetöötajatest rohkem kui pooltele inglise keele oskus väga oluline ning 

34,9% jaoks oluline. Inglise keele oskus on veel väga oluline suurele osale (48,9%) finants- ja 

kindlustustegevuse töötajatest ning 39,7%-le kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse töötajatest. 

Inglise keele oskust ei ole vaja mäetööstuses (84,9%), põllumajanduses (75,5%) ning ka kinnisvaraalases 

tegevuses (69,9%). 

 

Joonis 27 Inglise keele oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

71,6% neist töötajatest, kelle töös on inglise keele oskus väga oluline või oluline, soovivad inglise keele 

oskust täiendada (välja arvatud juhid (65,8%) ja ametnikud (68,2%), kellest natukene väiksem osa soovib 

oma inglise keele oskust täiendada). Ainult 28,4% ei pea inglise keele õppimist vajalikuks. 
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84,2% mitte-eestlastest peab vajalikuks oma inglise keele oskust täiendada, sama näitaja eestlaste puhul 

on 68,1%. Kõige enam peavad oma inglise keele oskuse täiendamist vajalikuks majutus-ja 

toitlustusvaldkonna töötajad (82,8%) (lisa 3, lk 24). 

 

2.12 VENE KEELE OSKUS 
 

Vene keele oskus on väga oluline 20,3%-le, oluline 50,9%-le ja ebaoluline 28,8%-le hõivatud töötajatest. 

Eestlastest  on 64,4%-le vene keele oskus töös oluline või väga oluline ning 35,5% jaoks ebaoluline. Mitte-

eestlastest töötajate puhul on vene keele oskus suuremale osale töötajatest nende ametikohal väga 

oluline või oluline (86,3%) ja ebaoluline ainult 13,7%-le. Tööandja liigi järgi on vene keele oskus täpselt 

võrdselt oluline nii avaliku kui ka erasektori töötajatele, natuke üle poolte vastanute jaoks (50,9%) (lisa 3, 

lk 25). 

 

Vene keele oskus on oluline 80%-le ametnikest. Üle poolte juhtidest, teenindus- ja müügitöötajatest, 

tehnikutest ja spetsialistidest ning tippspetsialistidest on märkinud vene keele oskuse oma töös oluliseks.  

Neid, kelle ametis on vene keele oskus ebaoluline, on kõige enam põllumajanduse oskustöötajate hulgas, 

kellest 60,6% on märkinud vene keele oskuse oma ametikohal ebaoluliseks. 

 

Joonis 28 Vene keele oskuse olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes üle 60% kunsti, meelelahutuse ja vaba aja töötajatest; elektri, vee ja gaasiga 

varustajatest; tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatest peab vene keele oskust oma töös oluliseks. Üle poolte 

hulgi- ja jaekaubanduse; veonduse ja laonduse; majutuse-toitlustuse; haldus- ja abitegevuste ning kutse-, 

teadus- ja tehnikaalaste tegevuste töötajatest peab samuti vene keele oskust oma töös oluliseks. Kõige 

vähem läheb vene keele oskust vaja põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses (62,8%). 
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Joonis 29 Vene keele oskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Neist, kelle töös on vene keele oskus oluline, peab ainult 29,3% vajalikuks seda täiendada ning 70,7% 

arvab, et see pole vajalik. 

Eestlastest 44,2% soovib oma vene keele oskust parandada ja 55,8% mitte. Mitte-eestlastest peab vene 

keele oskuste täiendamist vajalikuks üksnes 4,7% ja 95,3% arvab, et see pole vajalik. Kui võrrelda Eesti 

erinevaid piirkondasid, siis keskmiselt kolmandik töötajatest soovib oma vene keele oskust täiendada. 

Erandiks on siinkohal Kirde-Eesti, kus töötajatest 94,8% ei pea vene keele oskuse täiendamist vajalikuks.  

Tegevusalade lõikes peab ainult kutse-, teadus ja tehnikaalade töötajatest üle poolte (51,7%) vajalikuks 

oma vene keele oskust täiendada. Avaliku halduse töötajatest peab seda vajalikuks 46,1% töötajatest, 

majutuse-toitlustuse töötajatest 42,6% ning info- ja sidetöötajatest 42,5%. 

Kõikide teiste valdkondade osas jääb see protsent tunduvalt väiksemaks. Kõige ebaolulisem on vene keele 

oskuse täiendamine töötlevas tööstuses (81%) ja mäetööstuses, kus see protsent on lausa 100% (lisa 3, lk 

26). 
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3.  ENESETÄIENDAMINE JA MOTIVATSIOON 

3.1 TEADMISTE TÄIENDAMINE OMA TÖÖVALDKONNA KOHTA 
 
Kõikidest vastanutest 71,5% peab oluliseks teadmiste täiendamist oma töövaldkonnas. Üksnes 28,5% 

jaoks ei oma see tähtsust. Avaliku sektori töötajad peavad seda mõnevõrra olulisemaks (76,4%) kui 

erasektori töötajad (69,7%) (lisa 3, lk 27). 

 

Ametikohtadest tunnevad enim oma teadmiste täiendamise järgi vajadust tippspetsialistid (88,1%). 

Samuti soovivad oma tööteadmisi täiendada paljud tehnikud ja spetsialistid (85,3%) ning juhid (85,1%). 

Ainult lihttööliste hulgas ei ole teadmiste täiendamise vajadus nii suur, seda pidas oluliseks ainult 32,9% 

vastanutest. 

 

Joonis 30 Oma töövaldkonna kohta teadmiste täiendamise olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi soovivad oma teadmisi kõige enam täiendada info- ja sidetöötajad (92,9%); kutse-, teadus-, ja 

tehnikaalases tegevuses tegutsejad (88,1%), avaliku halduse töötajad (86,5%), kuid suures osas ka kõikide teiste 

tegevusalade töötajad, v.a mäetööstus, kus see protsent jääb natukene alla poole (46,8%). 

 

Joonis 31 Oma töövaldkonna kohta teadmiste täiendamise olulisus tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 

 

3.2 PRAKTILISTE OSKUSTE ARENDAMINE OMA AMETIALAL 
 
Praktiliste oskuste arendamist oma ametialal peavad vajalikuks 71,2% vastanutest ja ei pea oluliseks 

28,8% vastanutest. Noored, kuni 24-aastased töötajad peavad oma praktiliste oskuste arendamist 

olulisemaks (76,9%) kui vanemad töötajad (60,5%) (lisa 3, lk 28). 

 

Ametialade järgi peavad praktiliste oskuste arendamist oma ametialal kõige olulisemaks tehnikud ja 

keskastme spetsialistid (84,8%), neile järgnevad tippspetsialistid (83%) ning üsna võrdselt oskustöötajad ja 

käsitöölised (76,7%) ning juhid (76,3%). Kõige vähem näevad oma praktiliste oskuste arendamise vajadust 

lihttöölised, kellest ainult38,5% peavad seda oluliseks. 

 

Joonis 32 Praktiliste oskuse arendamise olulisus ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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Tegevusalade järgi on igas valdkonnas rohkem neid, kes peavad oma praktiliste oskuste arendamist 

oluliseks, kui neid, kes seda oluliseks ei pea. Kõige rohkem peavad oma praktiliste oskuste arendamist 

vajalikuks jällegi info- ja sidetöötajad. Kõige väiksemaks peeti praktiliste oskuste arendamise vajalikkust 

kinnisvaraalases tegevuses, kuid ka üle poolte kinnisvaratöötajaist soovib oma praktilisi oskusi lihvida.  

 

Joonis 33 Praktiliste oskuse arendamise olulisus tegevusalade järgi (%)  

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

3.3 JUHTIMISOSKUSTE ARENDAMINE 
 

Sellele küsimusele vastasid ainult need, kelle töö sisaldab juhtimisoskusi. 69,8% neist on vastanud, et 

peavad oluliseks juhtimisoskuste arendamist ning 30,2% ei pea seda vajalikuks. 

Kõige enam peavad juhtimisoskuste arendamist oluliseks juhid (82,3%). Samuti on juhtimisoskuste 

arendamine oluline tehnikutele ja keskastme spetsialistidele, tippspetsialistidele, teenindus- ja 

müügitöötajatele ning ka oskustöötajatele, ametnikele ja käsitöölistele, kelle ametis on juhtimisoskused 

olulised. Kõige vähem oluline on juhtimisoskuste arendamine seadme- ja masinaoperaatoritele, kelle 

hulgast pidas seda vajalikuks vaid 34,4%.  

 

Joonis 34 Juhtimisoskuse olulisus ametialade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade lõikes peavad oma juhtimisoskuste arendamist vajalikuks kõige enam avaliku halduse ja 

riigikaitse töötajad (79,7%), järgnevad kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse töötajad (78,3%) ning 

haridustöötajad (77,3%). Tervishoiutöötajatest vastasid vähem kui pooled (46,7%), et peavad oma 

juhtimisoskuste arendamist vajalikuks.  

Teistes valdkondades oli vastanuid hinnangute andmiseks liiga vähe. 

 

Joonis 35 Juhtimisoskuse olulisus tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Andmetest loeb välja, et Lääne- (51,1%) ja Kirde-Eesti (55,4%) töötajad peavad juhtimisoksuste 

arendamist vähem oluliseks kui Põhja- (81,4%) ja Kesk-Eesti (77,4%) töötajad. Lõuna-eesti töötajad jäävad 

nende rühmade vahepeale (66,4%) (lisa 3, lk 29). 

 

3.4 HUVITATUS KARJÄÄRI- JA ARENGUVÕIMALUSTEST OMA ETTEVÕTTES/ 
ASUTUSES? 
 
Sellele küsimusele vastasid palgatöötajad. Kuni 49-aastased töötajad peavad karjääri- ja arenguvõimalusi 

oma ettevõttes olulisemaks (62,8%) kui üle 50-aastased töötajad (29,9%). 71,3% juhtidest on vastanud, et 
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nad on huvitatud karjääri- ja arenguvõimalustest oma ettevõttes/asutuses. Samuti on karjääri- ja 

arenguvõimalustest huvitatud tehnikud ja spetsialistid, tippspetsialistid, ametnikud, teenindus- ja 

müügitöötajad. Vähem vastanuid on oskus- ja käsitööliste, seadme- ja masinaoperaatorite ning 

põllumajandustöötajate hulgas, kes oleks huvitatud arenguvõimalustest oma ettevõttes. Lihttöölistest on 

karjääri- ja arenguvõimaluste huvitatust märkinud üksnes 27,9% töötajatest. 

 

Joonis 36 Huvitatus karjääri- ja arenguvõimalustest oma ettevõttes/asutuses  ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

Tegevusalade järgi tahavad karjääri teha enim finants- ja kindlustustöötajad (81,8%); kutse-, teadus- ja 

tehnikaalade töötajad (76,8%) ning elektri, gaasi ja veevarustamisega tegelevad töötajad (70,2%). Alla 

poolte on oma karjääri- ja arenguvõimaluste osas huvi üles näidanud hariduse, tervishoiu ja 

sotsiaalhoolekande, haldus- ja abitegevuste, töötleva tööstuse, veonduse ja laonduse ning 

põllumajanduse töötajatest.  

 

Joonis 37 Huvitatus karjääri- ja arenguvõimalustest oma ettevõttes/asutuses tegevusalade järgi (%) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 

 

3.5 TÖÖANDJA (OTSESE JUHI) TOETUS TÖÖTAJA ARENGULE UUTE 
TEADMISTE JA OSKUSTE OMANDAMISEL 
 
Tööandja toetavat mõju töötaja arengule uute teadmiste ja oskuste omandamisel on positiivselt tajunud 

üllatavalt suur osa (72,3%) vastanutest. Avalikus sektoris tajutakse tööandjate toetust oma tööalases 

arengus natuke rohkem (80,1%) kui erasektoris, kus toetust tajus 69,2% vastanutest.  

Kõige enam toetavad tööandjad juhtide arengut, seda märkis 90,2% juhtidest. Lihttööliste hulgas on 

tunda seda, et tööandja toetab nende arengut uute teadmiste ja oskuste omandamisel teiste 

ametiesindajatega võrreldes natuke vähem (48,8%). 

 

Joonis 38 Tööandja toetuse olulisus töötaja arengule ametialade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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Tegevusalade järgi on kõikide tegevusalade esindajatest üle poolte vastanud, et tööandja toetab nende 

arengut ja uute teadmiste omandamist. Kõige enam toetatakse töötajate arendamist finantssektoris 

(92,5%); infos ja sides (91,9%) ning kutse-, teadus- ja tehnikalastes tegevuses (91,3%). 

Kõige vähem on tööandja toetust töötaja arengule märgata kinnisvaraalases tegevuses (50,5%). 

 

Joonis 39 Tööandja toetuse olulisus töötaja arengule tegevusalade järgi (%) 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõu-uuring 2011. 
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LISAD 

Lisa 1. Eesti tööjõu-uuringu 2011 kutsetegevuse mooduli 
küsimustik 

D36 

☼ 

Kuivõrd rahul olete oma ametiga (tööga, mida teete)? Kas ... 
1 väga rahul 3 pigem ei ole rahul 
2 pigem rahul 4 ei ole üldse rahul? 

D37 
 

SUUNAKÜSIMUS: 
KAS KÜSITLETAV ON PALGATÖÖTAJA? 

1 JAH (D05=1) 2 EI  D39 

D38 Kuivõrd rahul olete oma tööandjaga (otsese juhiga)? Kas ... 
1 väga rahul 3 pigem ei ole rahul 
2 pigem rahul 4 ei ole üldse rahul? 

 

D39
, 
D40 

☼ 

 

 
 

D39 Järgnevalt nimetan Teile 
erinevaid oskusi. Hinnake palun, 
kas see oskus on Teie 
praegusel ametikohal väga 
oluline, oluline või pigem 
ebaoluline? Kuivõrd oluline on 
Teie ametikohal ... 

[KÜSIDA, KUI D39=1,2] 
D40 Kas peate 
vajalikuks seda oskust 
täiendada? 

  Väga 
oluline 

Oluline Ebaoluline Jah Ei 

 01 eneseväljendus- ja esinemisoskus? 
02 suhtlemisoskus? 
03 meeskonnatööoskus?  
04 oskus pakkuda uusi lahendusi? 
05 analüüsi- ja tõlgendamisoskus? 
06 arvutamisoskus? 
07 iseseisva õppimise oskus? 
08 üldine arvutioskus? 
09 erialaste arvutiprogrammide 
kasutamise oskus? 
10 eesti keele (riigikeele) oskus? 
11 inglise keele oskus? 
12 vene keele oskus? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

 

D41 
 

Kas peate vajalikuks täiendada teadmisi oma töövaldkonna kohta? 
1 Jah 2 Ei 

D42 Kas peate vajalikuks arendada praktilisi oskusi oma ametialal? 
1 Jah 2 Ei 

D43 SUUNAKÜSIMUS: 
KAS KÜSITLETAVAL ON JUHTIMISKOHUSTUSI? 

1 JAH (D04A=1) 2 EI  D45 

D44 Kas peate vajalikuks arendada oma juhtimisoskusi? 
1 Jah 2 Ei 

D45A 
 

B 

Kas lisaks KÜSIMUSTES D39-D44 nimetatud oskustele on veel mõni oskus, mida oma ametikohal 
väga oluliseks peate? 
1 Jah 2 Ei  D46 
Missugune oskus?  …………………………………………………………………………………. 

D46 
 

SUUNAKÜSIMUS: 
KAS KÜSITLETAV ON PALGATÖÖTAJA? 

1 JAH (D05=1) 2 EI  OSA E 

D47 

☼ 

Kuivõrd olete huvitatud oma arengust (keerukamad ülesanded, koolitus, võimalik edutamine jm) 
selles ettevõttes/ asutuses? Kas ... 
1 olete väga huvitatud 4 pigem ei ole huvitatud 
2 pigem huvitatud 5 ei ole üldse huvitatud? 
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D48 

☼ 

Kuivõrd tööandja (otsene juht) toetab Teie arengut, uute teadmiste ja oskuste omandamist? Kas ...  
1 toetab väga 3 pigem ei toeta 
2 pigem toetab 4 ei toeta üldse? 
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Lisa 2. Lisainfo tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli 2011 andmete 
juurde  

 

MÕISTED 

Tööjõu-uuringu aluseks on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) välja töötatud mõisted, mis võimaldavad 
kogutud andmeid võrrelda ka teiste riikide andmetega. 

Avalik sektor — ettevõtted ja asutused, mille omanikuks on riik või kohalik omavalitsus. 

Erasektor — ettevõtted, mille omanikuks on Eesti või välismaa eraõiguslik isik. 

Linnaline asula — linn, vallasisene linn ja alev. 

Maa-asula — alevik ja küla. 

Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud — isikud, kes soovivad töötada ja on võimelised töötama (hõivatute 
ja töötute summa). 

Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik — isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. 

Tööealine rahvastik — rahvastiku majandusliku aktiivsuse uurimisel aluseks võetavas ehk tööjõu-uuringu objektiks 
olevas vanusevahemikus rahvastik (15–74-aastased). 

(Tööga) hõivatu — isik, kes uuritaval perioodil: 
- töötas ja sai selle eest tasu palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; 
- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; 
- ajutiselt ei töötanud. 

METOODIKA 

2011. aastal uuris Statistikaamet tööjõu-uuringu raames Kutsekoja tellimusel kutsealast tegevust. Kutsetegevuse 
moodul oli lisatud tööjõu-uuringu ankeedile I ja III kvartalis.  

Tööjõu-uuringut (European Labour Force Survey) korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika 
alusel kõigis Euroopa Liidu riikides. Eesti statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast ja igas kvartalis 
osaleb selles 5000 inimest.  

Statistikaamet korraldas esimese Eesti tööjõu-uuringu küsitluse 1995. aasta alguses (ETU 95). 1997.–1999. aastal 
toimus küsitlus II kvartalis. Alates 2000. aastast on tööjõu-uuring kvartali- ja aastaväljundiga pidevuuring. Valimisse 
sattunud leibkondade uuringunädalad on jaotatud ühtlaselt üle terve aasta, st aasta iga nädala kohta  võrdse arvu 
küsitluste korraldamist. 

Kuni 2000. aasta II kvartalini koosnes ETU küsimustik kahest osast: 

- uuringunädala osa, milles koguti tööalast infot küsitlusele eelnenud nädala kohta; 

- tagasivaateline osa, milles koguti andmeid töömuutuste kohta uuringule eelnenud aastatel. 

Kvartali tulemusi saadakse pidevuuringu põhjal alates 2000. aasta I kvartalist, aga sarnaselt eelmiste küsitlustega 
koguti I ja II kvartalis lisaks tagasivaatelisi andmeid 1999. aasta kohta, sest siis toimus küsitlus vaid II kvartalis. Alates 
2000. aasta III kvartalist tagasivaatelisi andmeid enam ei koguta. Selle järele puudub vajadus, sest küsitlus toimub 
pidevalt ja kõik andmed saadakse uuringunädala järgi. Aasta keskmised on kvartali tulemuste aritmeetilised 
keskmised. 

Küsitletavate valiku aluseks oli 1995. aastal 1989. aasta rahvaloenduse andmebaas, 1997.–2001. aastal AS 
Andmevara rahvastiku andmebaas (rahvastikuregister), 2002.–2004. aastal 2000. aasta rahva ja eluruumide 
loenduse aadressbaas, alates 2005. aastast rahvastikuregister. 

Tööjõu-uuringuga kogutakse andmeid tööealistelt isikutelt (15–74-aastased). Enne 2002. aastat arvestati küsitletava 
vanuse määramisel vaid sünniaastat: tööealised on inimesed, kes uuringuaasta 1. jaanuaril olid 15–74-aastased. 
2002. aastast alates arvestatakse ka sünnikuupäeva: tööealised on inimesed, kes uuringunädalal olid 15–74-
aastased. 
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Tööjõu-uuringu andmete laiendamisel on aluseks arvestuslik rahvaarv uuringuaasta 1. jaanuaril. Laiendustegurid 
arvutatakse maakonna, soo ja 5-aastaste vanuserühmade järgi. Andmebaasis avaldatud 1990.–2001. aasta andmed 
on täpsustatud, kasutades 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse vaheliste aastate korrigeeritud rahvaarve. 

Valimi laiendamisel üldkogumi kohta saadud andmed on kõik tegelike parameetrite hinnangud. Hinnanguid, mis 
põhinevad valimi vähem kui 20 isikul, ei ole avaldatud (tabelites tähistus “...”), sest need ei ole usaldusväärsed. 

Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites arvude liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni 
paar viimase koha ühikut. 

KLASSIFIKAATORID 

Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator (EPS) 

Kasutatava regionaalse jaotuse aluseks on Eesti piirkondlike üksuste statistiline klassifikaator. Andmed on avaldatud 
järgmiste piirkondade kaupa: 

EE001 Põhja-Eesti Harju maakond 
EE004 Lääne-Eesti Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond 
EE006 Kesk-Eesti Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond 
EE007 Kirde-Eesti Ida-Viru maakond 
EE008 Lõuna-Eesti Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond 

  
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK 2008) 

A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 
A 01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 
A 02 Metsamajandus ja metsavarumine 
A 03 Kalapüük ja vesiviljelus 
B Mäetööstus 
C Töötlev tööstus 
C 10 Toiduainete tootmine 
C 11 Joogitootmine 
C 12 Tubakatoodete tootmine 
C 13 Tekstiilitootmine 
C 14 Rõivatootmine 
C 15 Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine 
C 16 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja 

punumismaterjalist toodete tootmine 
C 17 Paberi ja pabertoodete tootmine 
C 18 Trükindus ja salvestiste paljundus 
C 19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 
C 20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 
C 21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 
C 22 Kummi- ja plasttoodete tootmine 
C 23 Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 
C 24 Metallitootmine 
C 25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 
C 26 Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 
C 27 Elektriseadmete tootmine 
C 28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 
C 29 Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 
C 30 Muude transpordivahendite tootmine 
C 31 Mööblitootmine 
C 32 Muu tootmine 
C 33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 
E Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 
F Ehitus 
F 41 Hoonete ehitus 
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F42 Rajatiste ehitus 
F43 Eriehitustööd 
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 
G 45 Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont 
G 46 Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 
G 47 Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad 
H Veondus ja laondus 
H 49 Maismaaveondus ja torutransport 
H 50 Veetransport 
H 51 Õhutransport 
H 52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad 
H 53 Posti- ja kulleriteenistus 
I Majutus ja toitlustus 
I 55 Majutus 
I 56 Toidu ja joogi serveerimine 
J Info ja side 
K Finants- ja kindlustustegevus 
L Kinnisvaraalane tegevus 
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 
N Haldus- ja abitegevused 
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 
P Haridus 
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 
Q 87 Tervishoid 
Q 88 Hoolekandeasutuste tegevus 
Q 89 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta 
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 
R 90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus 
R 91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus 
R 92 Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 
R 93 Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused 
S Muud teenindavad tegevused 
T Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks 

mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine 
U Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

 
Kasutatud tegevusala grupid 

D, E Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; 
kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 

S, T, U Muud tegevusalad 

 
Ametite klassifikaator 2008v1.5b (ISCO 08) 

Vt http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee  

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=3005499&siteLanguage=ee
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Lisa 3. Eesti Tööjõu-uuringu 2011 kutsetegevuse mooduli andmetabel:  
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/15TOOTURG/15TOOTURG.asp 

  

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/15TOOTURG/15TOOTURG.asp
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Lisa 4 Oskuste täiendamise vajadus tegevusalade lõikes 
 

 

Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
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Põllumajandus, metsamajandus ja 

kalapüük 35,0 31,4 23,4 26,6 45,3 44,4 15,4 35,0 48,2 60,6 .. 68,5 27,1 53,7 59,0 62,3

Mäetööstus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46,8 59,2 ..

Töötlev tööstus 50,7 45,2 35,2 37,5 59,6 61,1 19,5 50,7 51,6 76,8 29,2 73,7 19,0 64,3 66,7 66,7

Elektri, gaasi, auruga varustamine; 

veevarustus; kanalisatsioon; 

jäätmekäitlus 50,2 .. .. 26,2 48,3 50,0 .. 50,2 54,5 62,0 44,4 .. .. 70,9 71,4 ..

Ehitus 50,3 46,3 39,6 42,1 54,7 55,8 23,3 50,3 49,1 67,4 19,8 67,9 24,4 74,1 80,5 69,3

Hulgi- ja jaekaubandus; 

mootorsõidukite ja mootorrataste 

remont 46,2 56,2 49,0 44,7 62,7 66,9 23,2 46,2 49,2 65,2 30,6 68,8 33,2 72,4 68,5 72,5

Veondus ja laondus 48,3 46,0 39,8 38,0 50,3 50,5 17,0 48,3 48,9 67,4 33,8 70,1 20,8 61,1 62,5 68,4

Majutus ja toitlustus 49,8 64,8 53,3 45,8 64,6 61,6 30,1 49,8 54,1 68,7 31,8 82,8 42,6 68,9 65,6 ..

Info ja side 45,8 51,2 47,0 47,0 71,4 74,3 .. 45,8 52,1 78,1 20,2 68,0 42,5 92,9 86,9 76,4

Finants- ja kindlustustegevus 57,6 62,3 68,7 48,1 64,2 80,7 32,2 57,6 56,2 70,6 39,2 71,4 36,4 83,5 81,1 ..

Kinnisvaraalane tegevus 56,4 .. .. .. 54,9 54,9 .. 56,4 .. 76,5 .. .. .. 57,3 54,7 ..

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane 

tegevus 54,8 70,9 61,9 48,2 71,7 70,5 35,1 54,8 60,9 80,8 25,6 67,7 51,7 88,1 82,5 78,3

Haldus- ja abitegevused 51,3 55,5 41,7 40,1 63,8 60,2 .. 51,3 54,8 73,2 38,3 73,0 19,9 58,8 55,3 ..

Avalik haldus ja riigikaitse; 

kohustuslik sotsiaalkindlustus 57,2 61,0 57,9 55,6 64,9 71,3 27,3 57,2 59,6 71,5 29,6 77,4 46,1 86,5 80,1 79,7

Haridus 56,3 59,0 55,3 54,7 68,7 69,2 22,8 56,3 57,8 69,1 28,6 71,0 35,4 74,2 71,7 77,3

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 52,7 48,5 46,8 41,8 53,7 56,6 12,5 52,7 48,4 63,5 33,4 71,7 20,2 78,7 80,9 46,7

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 55,4 66,1 55,7 44,8 64,4 62,2 28,5 55,4 57,7 73,8 23,0 67,1 35,1 80,7 76,6 ..


